
Дисципліна «Урбаністична географія» 
Рівень BO  Бакалавр 
Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка 

Форма навчання Денна, заочна 
Курс, семестр, протяжність Денна: 3 курс, 5 семестр, один семестр. 

Заочна: 3 курс, 6 семестр, один семестр. 
Семестровий контроль залік 
Обсяг годин/кредитів (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Поручинський В. І. 
Короткий опис 
Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-

економічної географії 
Що буде вивчатися Основні теоретичні положення урбаністики та 

геоурбаністики, загальні закономірності та 
особливості територіальної організації міського 
населення у світі, Україні та її регіонах. Основні 
прийоми прогнозування змін в територіальній 
організації населення. Основні методи дослідження 
міста та урбаністики. 

Чому це цікаво/треба вивчати  Урбаністика досліджує різні аспекти життя та 
розвитку міст, зв'язки між людьми. В Україні зараз 
все більше уваги приділяється залученню 
громадськості до прийняття рішень щодо розвитку 
міст. Навіть на початкових етапах роботи з міським 
простором проводяться дослідження, опитування, 
інтерв'ю з метою визначення потреб містян. Також 
увага все більше приділяється налагодженню 
взаємодії між громадою, бізнесом, представниками 
органів влади, професійним середовищем. Лише в 
результаті такої взаємодії і врахування інтересів 
усіх стейкхолдерів можливий якісний розвиток міст. 

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

Аналізувати факти та явища, які впливають на 
формування міського середовища; застосовувати 
отримані знання при здійсненні досліджень міста та 
урбаністичних тенденцій; вміти визначати та 
аналізувати основні проблеми міста та міського 
населення; визначати основні зони конфліктів у 
міському середовищі, здійснювати їх з та 
пропонувати способи вирішення на базі існуючих 
світових практик. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями 
(компетентності)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми комплексного регіонального 
дослідження, що передбачає застосування теорій і 
методів сучасної геоурбаністики, проведення 
певних досліджень. 
Здатність використовувати у професійній діяльності 
знання з галузей природничих, соціально-
гуманітарних та економічних наук; здатність 
вирішувати проблеми у професійній діяльності на 
основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
прогнозу; здатність до пошуку, обробки і аналізу 
інформації з різних джерел, що необхідна для 
розв’язування наукових і професійних завдань. 
Знання та практичні навички на рівні новітніх 
досягнень, що необхідні для дослідницької та/або 



інноваційної діяльності у сфері економічної та 
соціальної географії; здатність застосовувати 
міждисциплінарні підходи при критичному 
осмисленні проблем економічної та соціальної 
географії; здатність до використання принципів, 
методів та організаційних процедур дослідницької 
та/або інноваційної діяльності. 

Інформаційне забезпечення Мультимедійні презентації лекцій, географічні 
атласи, друковані та електронні підручники. 

Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус навчальної 
дисципліни на вебсайті факультету 
(інституту) 

 

 


