
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ.1.5.; 
2. Назва: Соціологія міста і житла; 
3. Тип: вибіркова; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Михайлишин О.Л.., д.арх., проф. 
9. Результати навчання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни 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.  
В результаті вивчення навчальної 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.  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи містобудування, філософія; 
12. Зміст курсу:  
Тема 1. Соціологія міста і простору. Історія урбанізації; Тема 2. Класичні теорії міської соціології; Тема 3. 
Сприйняття простору, образи міста. Міська ідентичність; Тема 4. Нерівність в просторі міста. Сегрегація. 
Джентрифікація; Тема 5. Міський спосіб життя; Тема 6. Криза міст і новий урбанізм; Тема 7. Символічне 
сприйняття міста. Місто і пам’ять; Тема 8. Сучасний міський громадський простір; Тема 9. Міське планування 
як об’єкт соціологічного вивчення; Тема 10. Типи міст, міське господарство, міське управління; Тема 11. 
Глобальне місто. Мультикультурне місто. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гейл Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 304 с.  
2. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с. 
3. Лефевр А. Производство пространства // http://www. sociologica. ru/s5/05tra2.pdf. 
4. Стрельникова А.В. Социология города: пространственные практики и жизненные траектории. Москва, 2012. 
232 с. 
5. Jałowiecki B. Socjologiczne aspektу struktury miasta // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1967, Nr 4. 
S. 215-235. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 76 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: перегляд презентацій і відео, виконання завдань на практичних заняттях; виконання самостійної 
роботи. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): опитування, проміжний і підсумковий контроль виконання практичних 
завдань. 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри О.Л. Михайлишин, докт. арх., доцент 
Розробник опису дисципліни О.Л. Михайлишин, докт. арх., доцент 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL COURSE 

1. Code: ВБ 1.5.; 
2. Title: Sociology of the city and housing; 
3. Type: selective; 
4. Level of higher education: I (bachelor's degree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Year of study, when the course is offered: 4; 
6. Semester when studying course: 8; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, academic degree, position O.Mykhaylyshyn, Dr. Arch., Prof. 
9. Learning outcomes: After learning the course, students must know: 
- essence, basic concepts of sociology of the city; 
- basic classical and modern sociological theories and schools; 
- basic theoretical and methodological principles of development of modern cities, which are reflected in various 
sociological concepts; 
- the role of cities in modern social development; 
- basic approaches to urban planning; 
- the main directions of solving architectural and urban planning tasks, taking into account the peculiarities of the 
development of urban communities. 
After studying the course, students must be able to: 
- use theoretical knowledge in the practice of sociological research of modern settlements; 
- apply methods of sociological analysis to solve problems of cities; 
- describe different types of neighborhood in the city; 
- to analyze the way of life typical for the inhabitants of settlements of different types 
10. Forms of organization of classes: training, independent work; 
11. Courses preceding the study of the mentioned course: basics of city-planning, philosophy; 
12. Content of the course:  Topic 1. Sociology of city and space. History of urbanization; Topic 2. Classical theories 
of urban sociology; Topic 3. Perception of space, images of the city. Urban identity; Topic 4. Inequality in the urban 
space. Segregation. Gentrification; Topic 5. Urban lifestyle; Topic 6. Crisis of cities and new urbanism; Topic 7. 
Symbolic perception of the city. City and memory; Topic 8. Modern urban public space; Topic 9. Urban planning as 
an object of sociological study; Topic 10. Types of cities, urban economy, city government; Topic 11. Global city. 
Multicultural city.  
13. Recommended literature: 
1. Гейл Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 304 с.  
2. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с. 
3. Лефевр А. Производство пространства // http://www. sociologica. ru/s5/05tra2.pdf. 
4. Стрельникова А.В. Социология города: пространственные практики и жизненные траектории. Москва, 2012. 
232 с. 
5. Jałowiecki B. Socjologiczne aspektу struktury miasta // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1967, Nr 4. 
S. 215-235. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 20 hours practical classes, 76 hours independent work. Together - 120 hours. 
Methods: watching presentations and videos, performing tasks in practical classes; independent work. 
15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Current control (100 points): tests, interim and final control of 
practical tasks. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Department O.Mykhaylyshyn, Dr. Arch., associate professor 
Author of the course description O.Mykhaylyshyn, Dr. Arch., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


