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ВСТУП  
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів розуміння положень, підходів, 
принципів та інструментів партисипативного міського планування як одного з 
основних напрямів розвитку системи планування, забезпечити набуття вмінь та 
навичок критичного аналізу нормативних положень у сфері регулювання взаємодії 
між зацікавленими сторонами у процесі міського планування та практики 
використання інструментів, покликаних забезпечити учасницьке міське планування.  
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне вивчення навчальної дисципліни «Теорії просторової організації». 
2. Знання основних теорій, концепцій та підходів у сфері просторового 

(міського) планування, основних засад законодавства України щодо 
містобудівної діяльності.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна передбачає 
вивчення підходів та концепцій партисипативного міського планування, 
інституційних засад реалізації принципів партисипації у міському плануванні, ролі та 
взаємодії різних акторів у вирішенні міських конфліктів, використання потенціалу 
учасницького планування в процесі регенерації міст, а також поглибленого 
ознайомлення з різними інструментами партисипації у міському плануванні, зокрема 
проведення громадських слухань, бюджету участі, спільного дослідження міського 
простору, партисипативного картування, тактичного урбанізму, оцінки їх 
ефективності та здійснення фасилітації.  
4. Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб забезпечити набуття 
студентами теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з ефективного 
використання принципів партисипації у міському плануванні. Завдання дисципліни 
«Партисипативне міське планування» полягають у наданні студентам загальних та 
фахових компетентностей, передбачених освітньою програмою «Урбаністика та 
регіональний розвиток», зокрема: 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел для 
потреб планування міських просторів, аналізу і обгрунтування доцільності 
використання інструментів партисипації (ЗК 1); 

− здатність здійснювати планування міських територій різного ієрархічного рівня,  
приймати обґрунтовані рішення щодо партисипативного міського планування 
(ЗК 4, СК 4); 

− здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку 
територій, проводити їхню фахову експертизу та моніторинг з точки зору 
ефективності інструментів партисипації (СК 5). 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 
Форми  

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати:    
1.1 ключові підходи та положення основних 

концепцій у сфері партисипативного 
міського планування 

лекції, 
семінарське 

заняття, 

доповіді на 
семінарах, 
проміжне 

10% 



самостійна 
робота 

тестування, 
тематичні 
контрольні 

роботи,  
залік 

1.2 інституційні зміни у плануванні міського 
розвитку у постсоціалістичних країнах та 
основні положення законодавства 
України у сфері учасницького міського 
планування 

лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

1.3 сутність, типи міських конфліктів та 
підходи до їх вирішення 

лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

1.4 основних акторів, залучених до процесу 
партисипативного міського планування, 
та особливості їх взаємодії  

лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

1.5 інструменти та практики партисипації у 
міському плануванні 

лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

10% 

2. Вміти:    
2.1 аналізувати міські конфлікти семінарські 

заняття 
доповіді на 
семінарах, 

створення та 
захист 

презентацій, 
залік 

до 35% 

2.2 оцінювати ефективність застосування 
інструментів партисипативного міського 
планування 

семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

2.3 здійснювати фасилітацію різних 
інструментів партисипації у міському 
плануванні 

семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

3. Комунікація:    
3.1 здатність до групової роботи, 

міжособистісної комунікації в процесі 
партисипативного міського планування, 
пошуку компромісних рішень 

семінарські 
заняття 

дискусії на 
семінарах, 
виконання 
творчих 

групових робіт 

до 10% 

4. Автономія та відповідальність:    
4.1 обґрунтовувати доцільність прийняття 

рішень виходячи з положень відповідних 
концепцій партисипативного міського 
планування 

семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

створення та 
захист 

презентацій 

до 5% 

 
 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  
(код)  

Програмні результати  
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Брати участь у розробленні програм та стратегій 
міського та регіонального розвитку, плануванні 
територій різного ієрархічного рівня (ПР07). 

   + + + + + + + 

Проводити фахову оцінку програм, стратегій і планів 
розвитку територій, здійснювати їхню геоекологічну 
і соціально-економічну експертизу та моніторинг 
(ПР09). 

+ + +  + + +    

 
7. Схема формування оцінки:  

 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами доповідей та дискусії на семінарах, проміжного тестування, написання 
письмових тематичних контрольних робіт, створення та захисту презентацій, заліку. 

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

• результати навчання – 1.1-1.5 (знання) – до 10% за кожен;  
• результати навчання – 2 (вміння) – до 35%;  
• результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%; 
• результати навчання – 4 (автономія та відповідальність) – до 5%.  

 
7.1. Форми оцінювання студентів.  
У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у формі лекцій 

та семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом 

семестру є сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських 
заняттях, створенні та захисту презентацій та тематичних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: Робота на семінарських заняттях оцінюється по 
завершенню, відповідно до графіку проведення семінарських занять. Тематичні 
контрольні роботи проводяться у формі тестів. Результати навчання за умови 
опанування на належному рівні оцінюються таким чином:  

1. Доповіді та дискусії на семінарах – від 12 до 20 балів. 
2. Створення та захист презентацій – від 12 до 20 балів.  
3. Тематичні контрольні роботи – від 12 до 20 балів.  
Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 

балів. Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум (36 балів) для отримання допуску до заліку виконують додаткове самостійне 
завдання (написання реферату або есе). 

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому 
форматі. Максимальна кількість балів під час заліку – 40, мінімальна кількість балів, 
що додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на 
залік). 



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. 

 
7.2. Шкала відповідності:  

 

За національною шкалою За 100-бальною 
шкалою 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Частина 1. Наукові та інституційні засади партисипативного міського 
планування 

Тема 1. Парадигма партисипативного міського 
планування 4 0 15 

Тема 2. Інституційні засади партисипативного міського 
планування 4 0 15 

Тема 3. Міські конфлікти та участь різних 
стейкхолдерів у їх вирішенні 4 2 15 

Частина 2. Інструменти партисипації у міському плануванні 
Тема 4. Громадські слухання та бюджет участі  2 4 10 
Тема 5. Спільне дослідження міського простору та 

партисипативне картування як інструменти 
міського планування 

4 4 10 

Тема 6. Тактичний урбанізм як інструмент 
партисипативного міського планування 2 2 10 

Тема 7. Регенерація міст крізь призму 
партисипативного міського планування 4 0 7 

Разом 24 12 82 
 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

лекцій – 24 год. 
семінарських занять – 12 год. 
консультації впродовж семестру – 2 год. 
самостійна робота – 82 год. 
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