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Орієнтовний перелік питань 

1. Історична урбаністика як напрям сучасної історичної науки: предмет, 

методологія, термінологія. 

2. Зростання інтересу до проблематики міста в середині XIX ст. Географічний 

детермінізм Ф. Ратцеля, поссібілізм П. Відаль де ла Блаша, критична 

географія І. Лакоста.  

3. Категорії уявлень про простір: культурний ландшафт, географічний образ, 

просторовий міф, регіональна ідентичність.  

4. Еволюція концепцій культурного ландшафту: від класичних теорій 

К. Зауера і Л.С. Берга до критичної географії Е. Соджи.  

5. Три простори Е. Соджи і «подвійна ілюзія» А. Лефевра. Культурний 

ландшафт як тотально міський ландшафт у критичній географії. 

6. Психологія міста, «ментальні карти» міста. Теорії глобального міста та 

інформаційного міста.  

7. Дослідження міської повсякденності і міська етнографія. Концепція 

«креативного міста». 



8. Урбаністичні дослідження в рамках Чиказької школи.  

9. Р. Парк (1864-1944) - теоретик соціальної екології великого міста.  

10. Екологічна концепція соціального розвитку Е. Берджесса (1886-1966) і його 

метод соціального картографування для дослідження міського 

співтовариства. 

11. Класифікація і типологія міст. Місто − система, яка саморозвивається. 

12. Модерністський проект реконструкції Парижа. Реформи барона Османа. 

13. Сутність міської культури країн Середземномор’я.  

14. Культурно-антропологічні типи городян. Мода як ознака містян. 

15. Репрезентація міської культури в повсякденних практиках городян (на 

прикладі міст спеціалізації за вибором студент(а)/ки). 

16. Урбанізація: поняття, індикатори, масштаби. Моделі урбанізованих систем. 

17. Особливості урбанізації в країнах Південної Європи: моделі міста (Лісабон, 

Рим, Мадрид за вибором студент(а)/ки).  

18. Структурні зони найбільших міст (на прикладі Мадриду, Барселони, 

Лісабона, Порту, Риму, Мілана, Неаполя, Венеції за вибором студент(а)/ки). 

19. Публічний і приватний простір міста: формування та трансформації.  

20. Модерне місто і формування публічного простору. Специфіка інтеракцій і 

комунікації в публічних місцях.  

21. Основи і принципи економіки міста. Рівновага, екстерналії, суспільні блага 

в міській економіці. 

22. Основні підходи до вирішення найактуальніших завдань управління містом: 

своєчасне оновлення забудови, забезпечення міста інфраструктурою, 

оподаткування нерухомості. 

23. Еволюція міського транспорту в ХІХ – початку ХХ ст. Розвиток внутрішньо 

і міжміських транспортних систем (на прикладі міст спеціалізації за 

вибором студент(а)/ки). 

24. Швидкість як нова цінність міського життя доби модерну / постмодерну. 

Синхронізація часу як наслідок розвитку транспортної системи. 

25. Транспортний етикет і освоєння нових правил міського життя доби 

модерну / постмодерну. 

26. Аналіз гендерних відносин у модерному і постмодерному місті. 

27. Сексизм, расизм і ейджизм у громадських місцях міста (на прикладі міст 

спеціалізації за вибором студент(а)/ки). 

28. Критика феміністами міського дизайну як прояву нечутливості до 

специфічних жіночих потреб.  

29. Гендерні трансформації професій постфордистської ери та їх вплив на 

ідентичності городян. 

30. Форма і образ міста: візуальний аналіз ключових чинників розвитку 

міського середовища (на прикладі міст спеціалізації за вибором 

студент(а)/ки). 



31. Постіндустріальне місто: просторовий каркас урбанізованої території. 

Природний (еко-) каркас, Транспортно-комунікаційний каркас (техно-) 

каркас, антропогенний (соціокультурний) каркас і культурна спадщина.  

32. Соціальна спрямованість планування розвитку міста (людський вимір 

міського ландшафту, містобудівної практики). Зручне для роботи і життя 

місто (на прикладі міст спеціалізації за вибором студент(а)/ки). 

33. Основи планувальної організації сучасного міста (на прикладі міст 

спеціалізації за вибором студент(а)/ки). 

34. Технологізація міського життя, формування масштабних інфраструктур 

модерного міста. Модель Кларка.  

35. Моделі структури міст: концентрична, секторальна, багатоядерна. Проекти 

«міст майбутнього». 

36. Міська агломерація. Поняття, причини зростання, кількісні критерії. 

37.  Проблеми розвитку центрів найбільших міст. Недоліки і переваги великих 

міст і агломерацій (на прикладі міст спеціалізації за вибором студент(а)/ки). 

38. Транспорт і урбанізація: взаємний вплив і його соціальні наслідки. Варіанти 

транспортних систем для певних типів міст. 

39. Найбільші історичні пам’ятки і музеї (Італії, Іспанії, Португалії - за вибором 

студент(а)/ки): розташування, туристичне відвідування, вплив на життя 

міста. 

40. Міста Італії: Рим – планування, видатні архітектурні споруди і пам’ятки. 

41. Міста Іспанії: Мадрид (Барселона) – планування, видатні архітектурні 

споруди і пам’ятки. 

42. Міста Португалії: Лісабон – економіко-географічне положення, особливості 

розвитку, планування і пам’ятки. 

 
 


