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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Соціологія міста і житла» укладена 
відповідно до освітньо-професійної програми «Архітектура та 
містобудування» для спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування». 

Дисципліна «Соціологія міста і житла» належить до числа 
нормативних дисциплін і вивчається у 8-му семестрі, коли у 
здобувачів сформовані уявлення про завдання і методи роботи в 
архітектурній спеціальності. Ознайомлення с теоретико-

методологічними основами вивчення міського середовища, 
особливостей його формування і розвитку з застосуванням 
міждисциплінарних підходів є необхідною передумовою 
підготовки грамотного фахівця за спеціальністю «Архітектура 
та містобудування». 

«Соціологія міста і житла» є інтегративною дисципліною, 
взаємопов’язана з нормативними дисциплінами циклу 
професійної підготовки «Історія архітектури та 
містобудування», «Основи містобудування», «Ландшафтна 
розкриває соціально-екологічний аспект формування міського 
середовища проживання людиниє. 

 

Анотація 

 

Вивчення дисципліни «Сучасні аспекти наукової 
спеціальності» має на меті набуття здобувачами спеціальних 
знань про специфіку соціологічного підходу до вивчення міста, 
еволюції соціологічних теорій розвитку міст, типи міст, 
формування міських спільнот у нерозривному зв’язку з 
розв’язанням архітектурно-містобудівних проблем. Соціологія 
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міста є галуззю соціології, що вивчає закономірності 
виникнення, функціонування і розвитку міста як цілісної 
системи, її соціально-економічної природи, спосіб життя, 
зв’язок і взаємозалежність з матеріальним (архітектурно-

містобудівним) середовищем міста. 
Ключові слова: місто, урбаністика, соціологія, спосіб життя, 
колективна пам’ять, громадський простір, глобальне місто. 

 

Аbstract 

 

The study of the course «Sociology of the City and Housing» is 

aimed at acquiring students with special knowledge about the 

specifics of the sociological approach to the study of the city, the 

evolution of sociological theories of urban development, types of 

cities, formation of urban communities in close connection with the 

solution of architectural and urban problems. City sociology is a 

branch of sociology that studies the laws of the emergence, 

functioning and development of a city as a whole system, its socio-

economic nature, lifestyle, connection and interdependence with the 

material (architectural-urban) environment of the city. 

Keywords: city, urban, architecture, sociology, lifestyle, collective 

memory, public space, global city. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань 

 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

1 2 3 

Кількість кредитів 
– 4 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

191 «Архітектура та 
містобудування» 

Рік 
підготовки: 

4-й 
Змістових модулів 

– 2 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання: – 

Семестр: 
8-й 

Лекції 
24 год. 

Загальна кількість 
годин – 120 

Практичні, 
семінарські 

20 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2,4 

Самостійної 
роботи студента –  

3.6 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лабораторні 
– 

Самостійна 
робота 

76 год 

Індивідуальні 
завдання 

– 

Вид контролю:  
залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 40% до 60%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами 
спеціальних знань про специфіку соціологічного підходу до 
вивчення міста, еволюції соціологічних теорій розвитку міст, 
типи міст, формування міських спільнот у нерозривному зв’язку 
з розв’язанням архітектурно-містобудівних проблем.  

Завдання  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати:  

− суть, основні поняття соціології міста; 

− основні класичні і сучасні соціологічні теорії і школи;  

− основні теоретико-методологічні засади розвитку 
сучасних міст, що знайшли відображення у різноманітних 
соціологічних концепціях; 

− роль міст в сучасному суспільному розвитку; 

− основні підходи до планування міст; 
− основні напрямки вирішення архітектурних і 

містобудівних завдань із врахуванням особливостей розвитку 
міських спільнот.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  
− використати теоретичні знання в практиці 

соціологічного дослідження сучасних поселень; 

−  застосовувати методи соціологічного аналізу до 
вирішення проблем міст; 

− описувати різні види сусідства у місті; 
− аналізувати спосіб життя, властивий для мешканців 

населених пунктів різного типу. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.  

Місто як галузь соціологічного знання 

Вступ. 

Тема 1. Соціологія міста і простору. Історія урбанізації. 
Соціологія простору і соціологія міста: основні питання і 

можливості досліджень. Основні поняття: місто, міське 
планування, фізичний і соціальний простір. Історія урбанізації: 
давні міста, типи планування, урбанізація у ХХ столітті, 
парадигми міського планування. 

Тема 2. Класичні теорії міської соціології. 
А. Соціально-історичний підхід М. Вебера. Дослідження 

Ч.Бута. В.Беньямін: фланер, візуальне середовище міста, міське 
споживання. Г. Зиммель як соціолог простору і соціолог міста: 
ментальне життя містян, поняття «межа», «інший». Чиказька 

школа: екологічний підхід Р. Парка, теорія концентричних кіл 
Е. Берджеса. Емпіричні дослідження міста: Л. Вірт про гетто, 
Х. Зорбо про нетрі та ін. 

Б. Марксизм і неомарксизм 1970-80-х рр. Виробництво 
простору, революція міст: А. Лефевр. Д.Харві, М.Кастельс. 

Місто як арена класового конфлікту. Концепція колективного 
споживання М. Кастельса. Міські громадські рухи. 

Неовеберіанство: Д. Рекс і Мур, Р. Пал. «Коаліції росту» 
Д. Логана і Х. Молоча: інтеграція экологічного підходу і 
марксизму. «культуралізація» міських досліджень. Антропологія 
міста: С. Лоу. Новий урбанізм. Міське середовище як текст: 
Д. Джейкобс. 

Тема 3. Сприйняття простору, образи міста. Міська 
ідентичність. 

Етнологія міста (чиказькі дослідники). Вивчення міських 
спільнот. Спільнота району (community). Г. Вельц: нетрі Нью-

Йорку як спільноти. Сусідство. Створення спільнот (Червоний 
Відень, Жолібож у Варшаві). Простір і місце: значущі місця 

(M. Auge). Сприйняття міста. Міський досвід і міфологія. 
Самопрезентація міста. Ментальні карти: К. Лінч, С. Мілграм. 
Р. Даунс, Д. Сті: об’єктивна структура міста, суб’єктивна карта, 
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простір, що використовується. Міські символи. 
Тема 4. Нерівність в просторі міста. Сегрегація. 

Джентрифікація 

Визначення сегрегації. Дослідження житлових класів в 
Англії. Житло і життєві шанси. Механізми і агенти сегрегації. 
Міграція і нерівність. Джентрифікація. Р. Гласс. 
Перепрофілювання і перерозподіл простору міста. Н. Сміт. «Loft 
Living» Ш. Зукін. 

Тема 5. Міський спосіб життя. 
Поняття міського способу життя. Уклад життя. Рівень 

життя. Якість життя. Стиль життя. Сутнісні характеристики 
міського способу життя. Суб’єктивні і об’єктивні показники 
якості життя в архітектурі і урбаністиці.  

Концепція Л. Вірта. Концепція С. Мілграма. 
 

Змістовий модуль 2 

Архітектурно-містобудівна проблематика і соціологія міста  
Тема 6. Криза міст і новий урбанізм.  
Криза міст. Відродження міст. Ф. Джеймісон, А. Лефевр, 

Д.Харві. 
Функції сучасного міста. Л. Мамфорд. Теорії, принципи, 

риси нового (постмодерного) урбанізму. Ідеальне місто нового 
урбанізму. А. Дуані, Е. Платер-Зіберк і Конгрес нового 
урбанізму. Лос-Анджелеська школа урбаністики. М.Девіс і 
Е.Соджа (Сойя). Напрями розвитку сучасних міст і «Маніфест 
нової урбаністики» (2008). «Розумне місто» (Smart city). 

Тема 7. Символічне сприйняття міста. Місто і пам’ять. 
Образ міста. Структурування міського простору з погляду 

семіотики (знаки). Центр та інші частини міста. Місця «свої» і 
«чужі», «безпечні» і небезпечні». Колективна та індивідуальна 
пам’ять у міському просторі. Теорії М.Хальбвакса, П.Нора, 
Я.Зерубавеля. Концепція «місць пам’яті». Комеморація. Будівлі, 
культурні ландшафти як об’єкти колективного пам’ятання. 
Конструювання створення образів міста через пам’ять. 
Контексти створення пам’ятників. 

Тема 8. Сучасний міський громадський простір. 
Громадський простір міста і «громадські місця». Функції 
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громадських місць. У. Уайт, Л. Лофланд. «Інший» в місті, 
проблеми терпимості. «Интимізація» громадської сфери. 
Р. Сеннет. Трансформація громадських просторів в 
європейських і американських містах. Споживання. Проєкти 
розвитку громадських місць. 

Тема 9. Міське планування як об’єкт соціологічного 

вивчення  

Основні теорії сучасного міського планування. Дилеми 

процесу міського планування. Еволюція основних підходів до 

проектування міст. Житлові системи, моделі і політики: сутність 

і зміст. Основні показники житлової системи. Житлова політика. 
Житлова система. Житлова модель. 

Тема 10. Типи міст, міське господарство, міське 
управління 

«Столиця» и «провінція». Мономісто. Управління міським 
розвитком: Генеральний План і стратегія розвитку. Місто як 
підприємство. Конкуренція міст. Міське самоврядування, участь 
містян в управлінні міським розвитком: громадські рухи, 

інститут громадських слухань. Брендинг міста. 
Тема 11. Глобальне місто. Мультикультурне місто. 
Міські системи сучасної епохи (приматна, збалансована, 

транснаціональна (С. Сассен)). Глобалізація міст. Поняття 

«глобального міста». Системна якість «глобального міста». 

Умови і причини виникнення «глобальних міст». Риси способу 

життя «глобального міста». Інформалізація міст. Типи 

«інформаційного міста»: технополіс; наукоград; технопарк. 
Умови появи технополісу (М. Кастельс, Ш. Тацуно). Глобальне 

місто як економічний і фінансовий центр. Міжурядова 
кооперація, глобальні фінансові потоки. Соціальні проблеми 

глобальних міст. Світове місто. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Місто як галузь соціологічного знання 

Вступ. 

Тема 1. Соціологія міста і 
простору. Історія 
урбанізації. 

10 2 2   6 

Тема 2. Класичні теорії 
міської соціології. 16 4 2   10 

Тема 3. Сприйняття 
простору, образи міста. 
Міська ідентичність. 

14 2 2   10 

Тема 4. Нерівність в 
просторі міста. 
Сегрегація. 
Джентрифікація. 

10 2 2   6 

Тема 5. Міський спосіб 
життя. 10 2 2   6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 12 10    38 

Змістовий модуль 2. 
Архітектурно-містобудівна проблематика і соціологія 

міста 

Тема 6. Криза міст і 
новий урбанізм. 10 2 2   6 

Тема 6. Символічне 
сприйняття міста. Місто і 
пам’ять. 

12 2 2   8 
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Тема 7. Сучасний 
міський громадський 
простір. 

10 2 2   6 

Тема 8. Міське 
планування як об’єкт 
соціологічного вивчення. 

10 2 2   6 

Тема 10. Типи міст, 
міське господарство, 
міське управління. 

10 2 2   6 

Тема 11. Глобальне 
місто. Мультикультурне 
місто. 

8 2 -   6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

60 12 10   38 

Усього годин 120 24 20   76 

 

5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кіль-

кість 
годин 

1 2 3 

 1. 

  

Практичне завдання 1. Практикум з візуальної 
соціології. Візуальний образ міста Рівне. Мета 
– ознайомитись з загальними прийомами 
візуального аналізу. За допомогою методу 
спостереження як методу візуальної соціології 
запропонувати інтерпретацію створюваного 
простором міста Рівне образу сучасного міста. 

Яким воно є – великим обласним центром чи 
провінційним місцем? Аналіз міста як єдиного 
візуального образу (розгляд архітектурного 
середовища, пам’ятки, міський дизайн, 
зовнішній вигляд мешканців, виявлення 
спільних тенденцій). 

6 
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2 

Практичне завдання 2. Організація і 
проведення соціологічного дослідження. Мета 
– з’ясувати ставлення різних соціальних 
(вікових) груп населення до проблем міського 
середовища. Теми: деградація візуального 
середовища сучасного міста; місто як предмет 
туристичного інтересу; візуальні образи 
сучасного міста; університет як чинник 
соціального і культурного розвитку. 

4 

3 

Практичне завдання 3. Підготовка і 
презентація есе. Теми: позитивні і негативні 
емоції, які у мене викликає місто; символіка 
міської архітектури; нове будівництво в 
історичних містах; мій особистий міський 
простір 

2 

4 

Практичне завдання 3. Підготовка і 
презентація реферату. Теми: 
Антиглобалізаційні тенеденції в сучасному 
архітектурному середовищі; місто як 
соціокультурна цінність; архітектурний 
простір в епоху глобалізації; культурна 
традиція і міська структура: сучасні 
трансформації. 

2 

5 

Практичне завдання 4. Колоквіум на тему: 

Соціальні процеси в сучасному місті, їх 
відображення у сфері архітектури та 
містобудування. Ознайомлення з 
особливостями сучасного етапу урбанізації: 
процесами субурбанізації, рурурбанізації, 
збільшення числа і обсягів агломерацій, 

мегаполісів, глобальних міст. Детермінація 
нових соціальних проблем: міграційні процеси 

зумовлюють сегрегацію в містах; виникнення 
етнічних гетто з підвищеною криміногенністю 
та конфлікними ситуаціями, джентрифікациія. 

2 
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6 

Практичне завдання 5. Колоквіум на тему: 
Соціальні аспекти будівництва 
висотних/підземних будівель: вирішення 
проблем. Безпека людей в будівлях, природне 
освітлення, озеленення, вентиляція, 
водопостачання та ін. Негативна дія висотних 
будівель на біосферу та здоров’я людей 

(дефіцит інсоляції). Інститут публічних 
слухань.  

2 

7 
Практичне завдання 6. Підсумковий 
колоквіум. 

2 

 
Разом 

 
20 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

Практичне завдання 1 

1. 

Збір інформації по темі практичного заняття. 
Теоретичні дослідження (аналіз публікацій, 
іконографічного матеріалу). 
Виконання спостережень міського 
середовища (будівлі, простори, дизайн, 
люди). 
Підготовка аналітичних матеріалів. 

22 

Практичне завдання 2 

2. 

Розробка структури і змісту матеріалів для 
соціологічного опитування. 
Проведення опитування. 
Опрацювання результатів. 

12 

Практичне завдання 3 

3. Збір і аналіз матеріалів для написання есе. 10 

Практичне завдання 4 

4. Збір і аналіз теоретичних матеріалів та 10 
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емпіричних даних для підготовки до 
колоквіуму. 

Практичне завдання 5 

5. 

Збір і аналіз теоретичних матеріалів та 
емпіричних даних для підготовки до 
колоквіуму. 

10 

Практичне завдання 5 

6. 

Збір і аналіз теоретичних матеріалів та 
емпіричних даних для підготовки до 
колоквіуму. 

12 

 Разом 76 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Сучасні аспекти наукової 
спеціальності» здійснюється з використанням інформаційно-

ілюстративного та проблемного методів навчання. Курс 
навчання включає: 

− прослуховування лекційного матеріалу; 
− перегляд мультимедійних презентацій; 
− виконання практичних завдань на практичних заняттях 

під керівництвом викладача;  

− самостійне вивчення навчального матеріалу з 
використанням навчальної та спеціальної літератури; 

− самостійне напрацювання варіантів, розробка ескізів 

проектного завдання. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- оцінка за виконання практичних завдань; 
 поточне модульне тестування; 

 підсумковий залік. 
Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
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роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 
Поточна складова оцінювання 

та самостійна робота (60 балів) 
Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

М
К

1 

М
К

2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10 

Т
11 20 20 

 

100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 

 

Підсумкова складова оцінювання здійснюється центром 
незалежного оцінювання знань 

Т1, Т2... Т11 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 
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60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни  

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 
2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Вагин В.В. Городская социология. Учеб. пособ. для 
муницип. управляющих // http://www.auditorium.ru. 

2. Гейл Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 304 с.  
3. Гидион З. Пространство, время, архитектура. Москва: 

Стройиздат, 1984. 445 с. 

4. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация 
городской среды. Москва, 1984. 180 с. 

5. Глазычев В., Гутнов А. Мир архитектуры. Лицо города. 
Москва, 1990. 352 с. 

6. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских 
городов. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с. 

7. Линч К. Образ города. Москва, 1982. 328 с.  
8. Лефевр А. Производство пространства // http://www. 

sociologica. ru/s5/05tra2.pdf. 

9. Пирогов С.В. Социология города. Томск, 2003 // http: // 

www.ecsocman.edu.ru/db/msg/ 110680.html. 

10. Соколов Л.И. Центр города – функции, структура, образ. 
Москва: Стройиздат, 1992. 353 с. 

11. Тімохін В.Д. Основи містобудування: Навч. посібник. 
Київ: ІЗМН, 1996. 216 с. 

12. European Urban Charter II Manifesto for a new urbanity. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1302971. 

Допоміжна 

1. Вахштайн В.С. Коллективная память как ресурс 
концептуализации публичных и приватных пространств в 
мегаполисе. Москва, 2018. 38 с. 

2. Волосникова Е.А. Эволюция социологических взглядов 
на город в рамках классической метапарадигмы // Вестник 
Томского государственного университета. 2012. №1(17). С.107-

113.   

3. Дронова О.Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з 
урбаністичного колапсу // Український географічний журнал. 
2015. №3. С.33-41. 

4. Мусієздов О.О. Міський спосіб життя: радянська 
соціологія як втілення веберівського підходу до аналізу міської 
ідентичності // Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. 2015, №1148. С.15-20. 

5. Мусін О. Історична пам’ять у міському просторі: 
парадокси церковно-політичного відтворення національних 
святинь у Росії та Україні // Місто: історія, культура, 
суспільство. 2018, №1(5). С. 131-155. 

6. Наберушкина Э.К. Город для всех: социологический 
анализ доступности городского пространства для инвалидов // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2011, т.14, №3. 
С.119-139. 

7. Особистість і соціальні інститути в урбанізованому 
суспільстві: місто Дніпро: монографія: в 2 томах /  
В.В. Кривошеїн, О. Ю. Висоцький, В.В. Ніколенко та ін.; за  заг. 
ред. професора В.В. Кривошеїна. Том 1. Д., 2018. 289 с. 

8. Стрельникова А.В. Социология города: 
пространственные практики и жизненные траектории. Москва, 
2012. 232 с. 

9. Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Лабунова О.В., Сазонова 
Н.Н. Антропологическое понимание города и методология 
урбанистического изучения // Мониторинг обществен ного 
мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. 
С. 248-267. https://doi. org/10.14515/monitoring.2018.3.13. 

10.Черкес Б., Юрик Я. Ідентичність і пам’ять у міському 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1302971
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середовищі // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. 
2014, № 793. С. 35-39. 

11. Duany A., Plater-Zyberk E., Alminana R. The New Civic 

Art. Elements of Town Planning. New York, Rizzoli, 2003. 384 р. 
12. Knox P. Palimpsests: Biographies of 50 City Districts. 

International Case Studies of Urban Change, Basel, Birkhäuser, 
2012. 280 р. 

13. Jałowiecki B. Socjologiczne aspektу struktury miasta // Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1967, Nr 4. S. 215-235. 

14. Runge J. Przestrzeń społeczna miasta – dzlematy 

goegraficzno-metodologiczne // Acta Univesitatis Lodziensis. 2017- 

27. S.99–109. 

10. Ryan B.D. The Largest Art. A Measured Manifesto for a 

Plural Urbanism. Cambridge, London, The MIT Press, 2017. 384 р. 
 

12. Інформаційні ресурси 

1. Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів 
третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 191 
«Архітектура та містобудування». 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.libr.rv.ua/  

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 
Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php

