




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із об’єктно-предметною сутністю 
планування, отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних 
навичок в розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем з організації 
системи планування на всіх рівнях з застосуванням сучасних теорій та методів 
дослідження, набуття навичок розробки стратегічних планів та впровадження стратегічного 
плану розвитку ОТГ. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Географія України», 

«Картографія». 
2. Володіти елементарними навичками аналізу просторового розвитку. 
3. Знати сучасні кількісні та якісні методи географічних досліджень, вміти їх застосовувати 
у науково-дослідницькій діяльності. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 
теоретичних та методичних засад планування, питань розробки планів та стратегій на 
регіональному та місцевому рівнях. Дисципліна спрямована на формування у студентів 
спеціальних професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань 
щодо геопланування регіонів з різною стратегією соціально-економічного розвитку. 
Окремими складовими дисципліни є вивчення історичних аспектів розвитку планування 
територій регіонів, теоретико-методологічних основ планування, видів планування 
територій, методичних питань планування територій регіонів, ієрархічної системи 
планування території України. Блок стратегічного планування передбачає опанування 
такими складовими, як технологія розробки стратегічного плану, моніторинг та оцінювання 
реалізації стратегічного плану, стратегічне планування розвитку громад, розробку 
стратегічного плану розвитку територіальної громади. 

4. Дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК12. Здатність 
реалізувати  свої  права  та  обов’язки  як  члена  суспільства;  усвідомлення  цінності  громадянського 
(вільного  демократичного) суспільства  і  необхідності  його  сталого  розвитку,  верховенства  права, 
прав та свобод людини і громадянина в Україні.  
Спеціальні  (фахові,  предметні)  компетентності  (СК):  СК03.  Здатність  застосовувати 
нормативно-правові  акти,  нормативно-технічні  документи,  довідкові  матеріали  у  професійній 
діяльності. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність∗)

Форми 
(та/або 
Методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання 
та 
пороговий 
критерій 
оцінювання

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Історичні аспекти розвитку планування 
територій, витоки планувальних стратегій, планувальні 
концепції організації Європейського простору

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.2 Класифікації, принципи, методи, лекція до 4%



 

1.2 Класифікації, принципи, методи, 
основні типи планування;

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

тематична 
контрольна 
робота 

(тести),вико
нан ня 
творчих 
робіт, залік

до 4%

1.3 Функції планування території; види планування територій; лекція 
практичне  
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.4 Цільові настанови геопланування, операційні територіальні 
одиниці геопланування, геопланувальне зонування;

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.5 Особливості планування території на загальнодержавному 
рівні, регіональному рівні та місцевому рівнях;

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.6 Геопланування сільських регіонів з переважанням руральних 
видів діяльності, сільських урбанізованих зон та ареалів, 
особливості геопланування приморських регіонів;

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.7 Поняття й принципи стратегічного управління та 
стратегічного планування місцевого розвитку; нормативно-
правові засади здійснення стратегічного планування;

лекція 
практичне  
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.8 Місцевий розвиток технологія розробки стратегічного 
плану; сутність та організацію моніторингу та 
оцінювання в стратегічному плануванні;

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4%

1.9 Стратегічне планування розвитку громад в контексті зміни 
підходів до регіонального розвитку в Європі та Україні

лекція 
практичне 
заняття, 
самостійна 
робота

до 4 %
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1.10 Зміни в стратегічному плануванні з позицій концепції 
сталого розвитку, стратегічний аналіз;

лекція практичне 
заняття, 
самостійна робота

до 4%

1.11 Етапи підготовки оперативного плану реалізації 
місцевої стратегії, структуру та зміст оперативного 
плану.

лекція практичне  
заняття, 
самостійна робота

до 4%

2.1 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію для 
дослідження трансформації планувальної   структури 
міст;

Практичне  
заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

тематична 
контрольна 
робота 

(тести),вик
онан ня 
творчих 
робіт, залік

до 36%

2.2
визначати операційні планувальні 
одиниці геопланування;

Практичне  
заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

2.3 проводити польові та 
лабораторні 
дослідження, здійснювати 
типологічний аналіз геопросторового 
поєднання різних видів 
природокористування;

Практичне заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

2.4 впорядковувати і узагальнювати матеріали польових 
та лабораторних досліджень території для потреб 
планування, здійснювати геопланувальне 
зонування;

Практичне заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

2.5 використовувати  інформаційні технології, 
картографічні та геоінформаційні моделі 
геоінформаційного забезпечення використання ГІС, 
ДЗЗ – технологій в плануванні територій;

Практичне 
заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
Робота

2.6 Виконувати дослідження планування територій 
назагальнодержавному, регіональному та 
місцевому рівнях;

Практичне заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

2.7 здійснювати геопланування сільських регіонів з 
переважанням руральних видів діяльності, 
сільських урбанізованих зон та ареалів, 
приморських територій;

Практичне заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота

2.8 Застосовувати моделі, методи і дані природничих і 
суспільних наук, новітніх інформаційних технологій 
при розробці стратегічного плану розвитку 
територіальної громади.

Практичне заняття, 
творча 
робота, 
самостійна 
робота
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

3. комунікація: вироблення у студентів 
практичних навичок здійснення проектного 
дослідження і вирішення актуальних 
проблем із застосуванням відповідних 
методів і прийомів отримання, зберігання й 
здійснення первинної обробки емпіричних 
даних та їх належного представлення за 
допомогою сучасних технічних засобів

Практичне 
заняття, 
презентація, 
вирішення 
конкретних 
задач 
та  ситуацій, 
самостійна 
робота

виконання 
творчих завдань, 

залік до 30%

4. Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 
професійні та/або управлінські рішення в системі планування й стратегування при:

аналізі та прийнятті управлінського рішення 
в системі планування, вивченні практики 
трансформацій планувальної структури        
міст, визначенні операційних планувальних 
одиниць геопланування, здійсненні 
Геопланувального зонування, геоплануванні 
сільських регіонів, сільських урбанізованих 
зон та ареалів, приморських територій, 
розробці стратегічного плану розвитку 
територіальної громади

Практичне 
заняття, 
дискусія, 
вирішення 
конкретних 
задач та 
ситуацій, 
самостійна 
робота

виконання 
творчих завдань, 
дискусії, залік

до 30%

Результати навчання дисципліни 
(код) 
Програмні результати навчання 
(назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

1. 
1
0

1. 
1
1

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

3 4

ПРН 4. Знати та застосовувати у 
професійній діяльності нормативно-
правові акти, нормативно-технічні 
документи, довідкові матеріали в сфері 
геодезії та землеустрою і суміжних 
галузей. 

+ + + + + + + + + +

ПРН13. Планувати і виконувати 
геодезичні, топографічні та 
кадастрові знімання, опрацьовувати 
отримані результати у 
геоінформаційних системах.  

+ + + + + + + + + + +
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7. Схема формування оцінки 
Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами виконання практичних робіт, написання письмових 
контрольних робіт та заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні така: 

• результати навчання – 1.1 – 1.11 (знання) – до 4% за кожен; 
• результати навчання – 2.1-2.8 (вміння) - до 36%; 
• результати навчання – 3 (комунікація) - до 30%; 
• результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 30% 

7.1. Організація оцінювання. 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

семінарських занять, розгляду конкретних планувальних ситуацій, передбачено виконання 
індивідуальних завдань, які виконуються у форматі презентацій. 

Упродовж семестру проводяться тематичні письмові контрольні роботи. Для визначення 
рівня досягнення результатів навчання, студенти презентують результати свого наукового 
дослідження та демонструють набуті навички. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку, що виставляється за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для 
успішних студентів. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 
оцінки – 60 балів проводиться підсумкова семестрова контрольна робота (тестові завдання), 
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 25 балів. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 36 балів до складання заліку не допускаються. Загалом, формування оцінки 
спирається на «Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 716-32 від 31 серпня                       2018 
року. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
лекцій – 30 год., 
Практичні заняття – 14 год., 
самостійна робота – 46 год. 

Назва 
теми

Кількість годин

лекц
ії

Практи
чні

самостій
на 
робота

Змістова частина 1. Теоретико-методологічні основи планування

Тема 1. Історичні аспекти розвитку 
планування територій регіонів

2
4 10

Тема 2. Теоретико-методологічні основи 
планування

4

Тема 3. Планування території: зміст і функції 
поняття. Види планування територій

4

4 10Тема 4. Методичні питання планування 
територій регіонів

4

Тема 5. Ієрархічна система планування 
території України

4

Тема 6. Геопланування  регіонів з різною 
стратегією соціально-економічного розвитку

2 2 6

Змістова частина 2. Стратегічне планування, теоретичні засади та практика 
реалізації

Тема 7. Стратегічне планування: основні 
поняття та нормативно-правове забезпечення

2

2 10

Тема 8. Технологія розробки стратегічного 
плану. Моніторинг та оцінювання реалізації 
стратегічного плану

2

Тема 9. Стратегічне планування розвитку 
Громад як інструмент реалізації нової  
регіональної політики

2

Тема 10. Розробка стратегічного плану 
розвитку                     об’єднаної територіальної громади: 
основні етапи

2
2 10

Тема 11. Впровадження стратегічного плану 
розвитку ОТГ

2

РАЗОМ 30 14 46
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А) Основні 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Безлюбченко О.С. Завальний О. В., Черноносова Т. О. Планування і благоустрій міст: навч. посіб. 
Харків: ХНАМГ, 2011. 191 с. 

2. Берданова О.В. Вакуленко В.М. . Стратегічне планування регіонального розвитку: навч. посібник. Київ: 
НАДУ, 2007. 96 с. 

3. Регіональне планування: теорія і практика / за ред. І. О. Фоміна. Київ: Логос, 2003. 246 с. 
4.  Карпіщенко О. І. Іляшенко К. В., Карпіщенко О.О. Стратегічне планування : навч. посіб. Сум: Сумський 

державний університет, 2013. 446 с. 
5. Палєха Ю. М.. Регіональне планування: методичний посібник. Київ: Логос, 2020. 224.с 
6. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / 

Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Київ, 2017. 121 с. 
7. Топчієв О.Г. Мальчикова Д. С. Планування території: навч. посіб. Херсон: Грінь Д. С. , 2014. 268 с. 
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