
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 4.1 «Урбанізаційні процеси в 

Україні в другій половині XIX – першій половині XX ст.» 

Рівень BO магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Перший курс, другий семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Історії України та археології 

Автор дисципліни Денисюк Василь Іванович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

- знати і розуміти закономірності та особливості 

історичних процесів на українських землях; 

- знати і розуміти українську мову. 

Що буде вивчатися На курсі будуть вивчатися передумови, закономірності, 

регіональні та хронологічні особливості, фактори 

розвитку міст на українських землях в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Україна має багатовікову сільську традицію. Міста на 

українських землях за окремими винятками були малими, 

однак в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ситуація 

почала принципово змінюватися. Урбаністика в Україні 

має зараз свою яскраву специфіку, коріння якої часто 

тягнеться з другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Для 

розуміння сучасного розвитку українських міст необхідно 

вивчити урбанізаційні процеси означеного періоду. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

- наукові концепції та теоретико-методологічні 

парадигми вивчення проблеми урбанізаційних процесів 

в Україні;  



- періодизація та основні віхи в розвитку урбанізаційних 

процесів в Україні. 

- основні фактори, закономірності та особливості 

урбанізаційних процесів в Україні в другій половині 

ХІХ – першій половині ХХ ст.;  

- соціальна, економічна, суспільно-політична, культурна, 

інфраструктурна, гуманітарна складові урбанізаційних 

процесів;  

- системний аналіз оригінальних та опублікованих джерел 

до вивчення урбанізаційних процесів в Україні у 

зазначений період; 

- аналіз та порівняння отриманої інформації 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Можна використовувати отримані знання і вміння: 

- в науковій діяльності з питань, що пов'язані з історією 

міст на українських землях в другій половині ХІХ – 

першій половині ХХ ст.; 

- в галузі захисту культурних пам'яток. 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

