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КОМУНІКАЦІЯ 

 Комунікація зі студентами буде здійснюватися наступним чином: 

            e-mail: laboratorygis@ukr.net 

 телефон: 0482687693 

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; 

тематика) 

Предмет вивчення дисципліни - «Основи планування територій» є ідеї 

впорядкування та планування територій які визвано очевидними соціально-екологічними 

та соціально-економічними негараздами недостатньо спланованих територій великих міст 

й приміських зон, міських агломерацій, промислових районів, курортних зон, та 

рекреаційних районів. Численні й різнопланові проблеми раціонального використання 

території та територіального розвитку, які постійно супроводжують господарську 

діяльність та активний пошук шляхів і механізмів їх вирішення призвели до посилення 

значення та діє спроможності регіонального просторового планування у не тільки в Україні, 

а і у всіх країнах світу. Предметом вивчення дисципліни є також розуміння студентами 

планування територій як інструменту поєднання на конкретних територіях не тільки 

місцевих, регіональних та загальнодержавних інтересів. а й різноманітних секторальних та 

галузевих інтересів, обґрунтованого визначення перспектив їх збалансованого розвитку. 

Реквізити курсу: дисципліна «Основи планування території» належить до 

вибіркових та базується на знаннях з курсів: «Економіка природокористування», 

«Економічна і соціальна географія світу», «Основи суспільної географії» і т.д.   

Мета курсу - викладання навчальної дисципліни «Основи планування територій» 

– це вивчення теоретико-методологічних основ та набуття практичних навичок 

дослідження територіальної організації в окремих регіонах України та дослідження 

світового досвіду з планування територій.  

Завдання дисципліни: формування у студентів вмінь та навичок визначитись щодо 

ролі планування територій в загальній трансформації географічної науки; проаналізувати 

зарубіжний досвід планувальних розробок; проаналізувати особливості організації 

вітчизняних планувальних досліджень; розкрити поняття планування територій як напряму 

суспільно-географічних досліджень; визначитись з головні рівні планування територій; 

визначитись з методами планування територій;  розглянути принципи і механізми 



ландшафтного та територіального планування; розкрити поняття «планування територій», 

як окремого наукового напрямку; розглянути особливості генеральної схеми планування 

територій України; розкрити особливості, геопланування – планування територій регіонів; 

розкрити особливості формування каркасів екологічної безпеки регіонів; розкрити 

особливості формування каркасів антропогенно-техногенних навантажень;розкрити 

особливості планування територій різних функціональних типів. 

Очікувані результати. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати:  історію зародження та розвитку такого направлення географічної науки як 

планування територій, засади розвитку та теоретичні основи планування;  

вміти: – оволодіння теоретичними знаннями та практичними навиками з методики 

планування, а також знайомства з досвідом планувальних досліджень для впорядкування 

середовища життєдіяльності суспільства, оволодіння студентами практичними навичками 

використання регіональної системи державного обліку земель і наявних баз даних для 

обґрунтування екологічно орієнтованого планування територій регіону, яке сприятиме його 

перспективному розвитку. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (34 год.) та практичних занять (14 год.), 

організації самостійної роботи студентів (42 год.). 

Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, 

але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 

навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 

навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 

(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 

студентів).  

Перелік тем (загальні блоки) 

 Змістовий модуль 1. Методологічні принципи та методичні підходи в планувальних 

розробках дослідження територій. 

Тема 1. Формування та розвиток планування територій. Основні концептуальні  

Тема 2. Законодавчі та інституційні основи планування територій.  

Тема 3. Теоретично-методичні засади планування територій, фактори які впливають 

Змістовий модуль 2. Планування територій України та її регіонів. 

Тема 4. Планування територій України.  

Тема 5. Геопланування - новий напрям планувальних розробок.  

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

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
30 100 

10 15 10 15 10 10 

   Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під 

час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 

занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, 

за яку отримана незадовільна оцінка. 

Самостійна робота студентів. 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 

потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді 

тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне 

вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають 

від студента систематичну самостійну роботу. 

 


