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Мета курсу – розгляд основних напрямів розвитку сучасного міста, як 
соціально-просторового феномену в соціально-територіальній структурі 
суспільства, аналізу процесу урбанізації, міграційних процесів, соціальної 
мобільності, соціальних проблем міських мешканців і маргінальних груп. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Соціологія міста» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з дисциплін «Історія 
архітектури та містобудування», «Архітектурне проектування», «Теоретичні 
та методичні основи архітектури та містобудування». Вивчення дисципліни 
формує засади для  подальшого  вивчення  студентом «Основ реконструкції 
та реставрації будівель і споруд» та виконання дипломного проекту. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). усвідомлення соціально-економічних і культурних 
аспектів архітектури та містобудування. Усвідомлення особливостей 
розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, 
мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.  Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. Усвідомлення 
соціально-економічних і  культурних аспектів архітектури та містобудування. 

Програмні результати навчання: Оцінювати фактори і вимоги, що 
визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування. Збирати, 
аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для 
прийняття обґрунтованих проєктнихархітектурно-містобудівних рішень. 
Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до 
вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та 
ландшафтного середовища. Розуміти соціально-економічні, екологічні, 
етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері містобудування та 
архітектури. 

Очікувані результати навчання: 
знати: понятійно-категоріальний апарат соціології міста; основні 

теоретико-методологічні засади щодо розвитку сучасних міст, що знайшли 
відображення в різноманітних соціологічних концепціях; різні напрями 
аналізу соціологічного вивчення міста; основні концепції прийняття 
політичних рішень у містах; основні підходи до планування міст. 

уміти: використовувати теоретичні знання в практиці соціологічного 
дослідження сучасних урбанізованих поселень; застосовувати методи 



соціологічного аналізу до вирішення проблем міст; описувати різні види 
сусідства у місті; аналізувати спосіб життя, властивий для мешканців різних 
урбанізованих поселень.  

володіти: теоретичними знаннями в практиці соціологічного 
дослідження сучасних урбанізованих поселень;  методикою соціологічного 
аналізу до вирішення проблем міст;  основами в розвитку соціологічної теорії 
міста і урбаністичних досліджень; знаннями з класичної теорії міста, 
урбанізації та урбанізму в контексті їх загальнотеоретичних і методологічних 
основ 

Зміст навчальної дисципліни: 
Соціологія міста в системі соціологічного знання; основні етапи 

становлення та розвитку соціології міста; місто як соціальний феномен: 
проблема дефініції та типології; урбанізація як загальний процес виникнення 
та розвитку міст; міське середовище: територіальний аспект; просторовий 
вимір міського середовища; міська культура та міський спосіб життя; 
ставлення до міста та образ міста; динамічні процеси міського життя; 
соціальні проблеми міста та шляхи їх подолання; міська політика і 
управління містом; роль громадської думки в розвитку міста; напрямки 
соціологічних досліджень в місті; імідж і бренд міста: конструювання та 
просування. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 135 годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Тимошенко М.М., канд.арх., доцент кафедри будівництва та 
архітектури 

 

 


