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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ МІСТА ТА УРБАНІСТИКИ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні тенденції та  напрямки розвитку сучасного міста, як 

соціально-просторового феномену в соціально-територіальній 

структурі суспільства, аналіз процесу урбанізації, міграційних 

процесів та настроїв, соціальної мобільності, соціальних проблем 

міста та міського населення. 

 Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів критичної соціологічної 

думки щодо певних особливостей, процесів та явищ міського 

середовища, а також формування навичок застосування 

соціологічних теорій для здійснення комплексного аналізу міської 

повсякденності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Оволодіння знаннями щодо основних соціологічних теорій міських 

досліджень у контексті антропологічних аспектів, міської культури 

та повсякденності; 

- формування необхідної теоретичної бази для набуття навичок 

емпіричної роботи у міському середовищі. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Знання, отримані в результаті вивчення дисципліни, дозволяють 

студенту набути таких компетентностей: знати основні теоретичні 

визначення щодо соціологічних концепцій міста та урбаністики;  

аналізувати особливості динамічних процесів міського життя; 

оперувати теоретичними знаннями щодо соціологічних концепцій 

міста та урбаністики;  проводити соціологічні дослідження міського 

середовища з урахуванням усіх засвоєних теоретичних знань;  

застосовувати у практичній роботі методи соціокультурного 

проектування; створювати та реконструювати соціальні об’єкти 

міського середовища (колективи, співтовариства, організації) для 

проведення необхідних соціологічних досліджень. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Становлення міст: історична ретроспектива. 

Особливості формування та структури урбаністичних поселень. 

Місто як соціокультурний феномен: ракурси дослідження. 

Соціологічні теорії міста: виробничо-економічна парадигма. 

Соціологія міської архітектури. Соціологічні теорії міста: 

соціокультурна парадигма. Соціальна екологія та соціально-

екологічні проблеми міст. Структура міського середовища в 

контексті соціологічних досліджень. Суб’єкти міської комунікації та 

динамічні процеси міського життя. Сучасні всесвітні тенденції 

розвитку міст. 

Види занять: лекції, семінарські. 

Методи навчання: навчальна дискусія, пояснювально-

ілюстративний метод, метод мозкового штурму, робота в малих 

групах, метод конкретної ситуації, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з філософії, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Файзуллин Ф.С. Социологические проблемы города/ под ред. 

Аитова Н. А.  – Саратов: Изд. Саратовск. ун-тета, 1981. – 208 с. 

2. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-

технічний збірник/ МОН України, Київський національний 

університет будівництва і архітектури ; Дьомін М.М., ред.  – Київ: 

КНУБА, 2014. – Вип. 35. – 460 с. 

3. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі XX 

- XXI ст.): монографія/ МОН.  – Львів: Видавництво Національного 

університету  "Львівська політехніка", 2007. – 208 с. 

 
Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування. 

Кафедра Соціології та політології. 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій. 



 

 

Викладач(і) ЛИТОВЧЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філософських 

наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20

%2011625 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: iryna.lytovchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс. 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: jadpyfe 
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