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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

_19 «Архітектура та 

___будівництво»___ 
(шифр і найменування) 

Bибіркова 

 

Модулів – 1 Спеціальність  

191 «Архітектура та 

містобудування» 
(код і найменування) 

(освітня програма: 

«Архітектура та 

містобудування») 
(найменування) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1м 1м 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

магістр 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/14 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу вивчення дисципліни «Соціологія міста» є: дати цілісне уявлення 

про історію урбанології та основні віхи в теоретичному осмисленні міста і 

розвитку міських досліджень, а також культурологічному та цивілізаційному зрізі 

міст. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія міста» є: 

– познайомити магістрів з основними віхами в розвитку соціологічної теорії 

міста і урбаністичних досліджень;  

– уявити класичні теорії міста, урбанізації та урбанізму в контексті їх 

загальнотеоретичних і методологічних основ; 

– познайомити з класичними зразками міських досліджень; 

– представити основні культурологічні концепції з ухилів в культурологію 

міста, міське середовище, міський спосіб виробництва культурних цінностей. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

 

загальні компетентності:  
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК06. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

фахові компетентності: . 

С(Ф)К01 Розуміння сучасної методології наукової діяльності, формування 

навичок науково-дослідної роботи: опанування системою знань про методологію, 

основні елементи, етапи, методи дослідження наукових явищ, щодо процесу 

підготовки і написання наукових праць в цілому та у вищому навчальному 

закладі, зокрема 

С(Ф)К06. Здатність до розуміння теорії містобудування: формування систем 

розселення, районного планування, урбаністики, структури генерального плану, 

економіки містобудівних систем, благоустрою та інженерному обладнанню 

територій, реновації територій, естетики архітектурно-містобудівного 

середовища. 

С(Ф)К07. Знання та науково-теоретичне розуміння особливостей розвитку 

історичних і сучасних стилів в мистецтві, архітектурі, містобудуванні та дизайні 

України та зарубіжних країн у національному та регіональному контексті 

С(Ф)К11. Здатність до системного аналізу і оцінки природно-кліматичних, 

екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно-

містобудівних умов архітектурного експериментального концептуального 

проектування та моделювання, при проведенні натурного обстеження, обмірних і 

геодезичних робіт, при розрахунку балансу території, структури населення, мереж 

культурно-побутового обслуговування. 
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очікувані програмні результати навчання  
ПРН1. Реалізувати знання основних понять, термінів і значень, професійної 

мови спілкування в сфері архітектури та містобудування: теорії архітектури, 

реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів, ландшафтної архітектури, 

інформаційних технологій в архітектурі. 

ПРН2. Володіти логікою та методологію наукового пізнання, розвивати 

теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем 

формування архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища. 

ПРН15. Формувати концепції і теоретичні засади в галузі природничих, 

гуманітарних і технічних наук при аналізі і прийнятті рішень в сфері архітектури і 

містобудування. 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Місто як об’єкт вивчення: історія, теорія, методи 

Змістовий модуль 1 Класична теорія західної соціології містобудування 

 

Тема 1 Теорія міста в структурі загальної соціології 
Проблема дефініції «місто», підстави визначення міста. Класифікація 

концепту «міста». Історія виникнення міста. Українське місто від Магдебурзького 

права до сьогодні. 

 

Тема 2 Основні теорії виникнення та розвитку міст 

Етнотериторіальна теорія. Теорія східного деспотизму. Теорія міста-держави. 

Бургова теорія. Економічна теорія. Соціокультурна теорія. Типологія міст. 

 

Тема 3 Класична соціологічна теорія ХХ-ХХI ст. про місто 

М. Вебер: місто як особливий тип соціальних відносин. Э. Дюркгейм: 

суспільний розподіл праці і розвиток міст. Ф. Тенніс: місто як «суспільна» 

соціальність. Чиказька школа соціальної екології. Місто як середовище існування. 

 

Тема 4 Культура міст та місто в культурі: діалектика взаємозв’язків 

Льюїс Мамфорд: сутність міста. Місто як феномен соціокультурного 

розвитку. Специфіка соціокультурного середовища міста. Сприйняття 

соціокультурного середовища. Міська культура: тенденції розвитку. Місто як 

соціокультурний організм цивілізації. Місто як простір соціальної взаємодії. 

Сегрегація і поляризація в соціальній взаємодії міста. Місто як фактор переходу 

до цивілізації і необхідний конструкт її системного розвитку. 

 

Змістовій модуль 2 Соціальний простір міста: управлінський потенціал 

 

Тема 5 Міський соціум 

Спільність по поселенню. Психологічна основа, та індивідуальність великого 

міста. Сутність блазірованості великого міста. Багатоаспектність аналізу міського 

соціуму. Територіально-поселенський аспект. Демографічний аспект території. 
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Економічний аспект. Містобудівний аспект. Психологічний аспект. 

Семіотичний аспект. Філософсько-методологічний аспект. Соціологічний аспект. 

 

Тема 6 Місто як соціальний текст конструювання образу міста. Творче 

місто 

Вступні положення до вивчення міста як соціального тексту. «Писання» 

міста: символічне маркування міського простору, проектування «ідентичностей» 

на місто. Тексти про місто – конструювання образу міста. «Прочитання» міста, 

відображеного в ідентичностях. 

 

Тема 7 Тенденції та колізії розвитку міста в епоху глобалізації. Місто 

майбутнього 

Глобалізація і міста: головні тенденції розвитку. Основні варіанти 

постіндустріальної міської системи. Типи «інформаційного міста». 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

лк пр лаб інд с.р. лк пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Місто як об’єкт вивчення: історія, теорія, методи 

Змістовий модуль 1. Класична теорія західної соціології 

містобудування 

Тема 1. Теорія 

міста в 

структурі 

загальної 

соціології. 

 

12 2 2   8 10     10 

Тема 2. 

Основні теорії 

виникнення та 

розвитку міст 

 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 3 
Класична 

соціологічна 

теорія ХХ-ХХI 

ст. про місто 

 

12 2 2   8 10     10 
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Тема 4 
Культура міст 

та місто в 

культурі: 

діалектика 

взаємозв’язків 

12 2 2   8 11  1   10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

48 8 8   32 43 2 1   40 

Змістовий модуль 2. Соціальний простір міста: управлінський потенціал 

Тема 5. 

Міський 

соціум  

 

12 2 2   8 20     20 

Тема 6. Місто 

як соціальний 

текст 

конструювання 

образу міста. 

Творче місто 

14 2 2   10 11  1   10 

Тема 7 
Тенденції та 

колізії 

розвитку міста 

в епоху 

глобалізації. 

Місто 

майбутнього 

16 2 4   10 16 2    14 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

42 6 8   28 47 2 2   40 

Усього годин  90 14 16   60 90 4 2   84 

 

4. Теми практичних (семінарських) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Теорія міста в структурі загальної соціології 2 

2 Тема 2 Основні теорії виникнення та розвитку міст 2 

3 Тема 3 Класична соціологічна теорія ХХ-ХХI ст. про 2 
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місто 

4 Тема 4 Культура міст та місто в культурі: діалектика 

взаємозв’язків 

2 

5 Тема 5 Міський соціум 2 

6 Тема 6 Місто як соціальний текст конструювання 

образу міста. Творче місто 

2 

7 Тема 7 Тенденції та колізії розвитку міста в епоху 

глобалізації. Місто майбутнього 

4 

 Разом  16 

 

Сучасна освіта будується, насамперед, на формування у майбутніх 

спеціалістів у сфері дизайну необхідних компетентностей, серед яких важливою є 

здатність до самостійної роботи, тому, під час вивчення курсу «Історія інтер’єру» 

поряд з аудиторними заняттями підвищена увага приділяється організації і 

проведенню самостійної роботи. 

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами теоретичних 

знань, формування навичок творчого опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до контрольних заходів та застування у подальшій роботі. 

Самостійна робота студентів повинна стимулювати прагнення до наукового 

пошуку, створювати умови для професійного зростання та самовдосконалення. 

Зміст самостійної роботи з курсу «Соціологія міста» полягає у: 

- опрацюванні студентами матеріалу лекцій, які були прочитані напередодні 

з використанням рекомендованої базової і додаткової літератури; 

- опрацювання студентами розділів програми, які не висвітлюються на  

лекціях; 

- розв’язання завдань-прикладів, які виносяться для додаткового 

домашнього опрацювання матеріалу з тем курсу; 

- підготовки додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з проблемних 

питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

- підготовки до поточного та підсумкового контролю, заліку або іспиту. 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Теорія міста в структурі загальної соціології 8 

2 Тема 2 Основні теорії виникнення та розвитку міст 8 

3 Тема 3 Класична соціологічна теорія ХХ-ХХI ст. про 

місто 

8 
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4 Тема 4 Культура міст та місто в культурі: діалектика 

взаємозв’язків 

8 

5 Тема 5 Міський соціум 8 

6 Тема 6 Місто як соціальний текст конструювання 

образу міста. Творче місто 

10 

7 Тема 7 Тенденції та колізії розвитку міста в епоху 

глобалізації. Місто майбутнього 

10 

 Разом  60 

 
6. Методи навчання 

 
Проблемне викладання лекційного матеріалу – для розвитку активної участі 

студентів у вирішенні поставленої задачі.  

Практичні заняття – для закріплення знань, отриманих на лекціях.  

Лекції – як розповідь із описовим розкриттям основних складових 

дисципліни.  

Самостійна робота – як активний метод поглибленого вивчення дисципліни.  

Консультації – як один із ефективних методів індивідуального навчання, 

мета якого – роз’яснення найбільш складних, незрозумілих для студентів питань.  

Розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу. 

Пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

Бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

Ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (рисунки, схеми, графіки); 

Практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

Проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

7. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Студент повинен знати основні композиційні прийоми і графічні засоби 

проектування об’єктів ландшафтного середовища; особливості створення об’єктів 

у різних архітектурно-планувальних стилях; типи садово-паркових ландшафтів. 

 

8. Методи контролю 

 

При контролі ритмічності навчання студентів використовуються:  

- поточний контроль при експрес-опитуванні в ході лекцій;  

- контроль виконання завдань до практичних занять;  

- рубіжні контролі знань;  

- контроль при здачі усного заліку.  
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

15 15 15 15 15 15 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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