
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Історична урбаністика» 

 

2. Код: ПП Н02 

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (доктор філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3-й  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10  

 

7. Лектор (викладач): доктор історичних наук, професор Рябченко О.Л. 

 

8. Результати навчання: Уміння розпізнавати, класифікувати та 

використовувати трансформаційні тенденції розвитку міського середовища 

як в історичній ретроспективі, так і в умовах сучасної  глобалізації 

9. Дисципліни, на які спирається: «Актуальні проблеми історії 

України», «Актуальні проблеми світової історії»  

10. Зміст:  

 

Змістовий модуль 1. Теорія містознавства. Еволюція міської    традиції 

Змістовий модуль 2. Міське середовище і культура 

11. Форми та методи навчання: Лекції-практичні заняття 

 

12. Мова навчання: українська 
 

 



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline " Historical Urban Studies "  

 

2. Code: ПП Н02 

3. Type: normative 

4. Level: the second (master's) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

7. Name of lecturer(s): prof. Ryabchenko O.L. 

8. Learning outcomes:  Ability to recognize, classify and use the 

transformational tendencies of urban environment development both in 

the historical retrospective and in the conditions of modern 

globalization. 

9. Disciplines are based on:  

"Actual problems of Ukrainian history",  

"Actual problems of world history" 

10.   content modules (СМ)   

СМ.1. The theory of the study of the city. The evolution of urban 

tradition. 

СМ. 2. Urban environment and culture. 

11.  Teaching forms and methods: Lectures-practical classes 

12.   Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина «Историческая урбанистика» 

 

2. Код: ЧП Н02 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: третий (доктор философии) 

 

5. Семестр, в котором изучается: 3-й 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

 

7. Лектор (преподаватель):  

доктор исторических наук, профессор Рябченко О.Л. 

 

8. Результаты обучения:  

Умение распознавать, классифицировать и использовать 

трансформационные тенденции развития городской среды как в 

исторической ретроспективе, так и в условиях современной 

глобализации 

 

9. Дисциплины, на которые опирается:  

«Актуальные проблемы истории Украины»,  

«Актуальные проблемы мировой истории» 

 

10. Содержание: 

 

Содержательный модуль 1.  

Теории изучения городов. Эволюция городской традиции. 

Содержательный модуль 2.  

Городская среда и культура. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции и практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 

 
 

 

 


