Код та назва дисципліни

1-014.07-7-8_Основи геоурбаністики та
геологістики

Рекомендується
для
галузі
знань
Освіта / Педагогіка
(спеціальності, освітньої програми)
Кафедра
географії
П.І.П. НПП (за можливості)

доц. Безуглий В.В.

Рівень ВО

Перший (бакалаврський)

Курс (на якому буде викладатись)

2-3-4 курс

Мова викладання

Українська

Пререквізити
дисципліни)

(передумови

вивчення Базові знання з географії на основі середньої
освіти
Ознайомлення з історико-географічними,
соціальними,
політичними,
економікогеографічними, містобудівними та іншими
аспекти розвитку міст і міських систем у
Що буде вивчатися
країнах
різного
типу;
із
сучасними
урбаністичними і логістичними системами і
тенденціями в світі та Україні, питання
конкурентоспроможності міст у сучасному
високо урбанізованому світі.
Дисципліна дасть студентам розуміння про
просторову
еволюцію,
закономірності
розвитку й особливостей прояву процесів
урбанізації в різних регіонах світу; сформує
Чому це цікаво/треба вивчати
урбаністичне
сприйняття
географічних
об'єктів і процесів у країнах різного типу, а
також допоможе зрозуміти сучасні тенденції
розвитку суспільства в сучасному високо
урбанізованому середовищі.
Орієнтуватися в сучасних тенденціях і
проблемах розвитку урбанізації, міст та
міських систем в Україні та світі; розкривати
Чому можна навчитися (результати роль економіко-географічного положення в
навчання)
розвитку міст і міських систем; розуміти
вплив глобалізації на урбанізаційні процеси
та виявляти характер функціонування міст і
міських систем в світі і в Україні.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки
Як можна користуватися набутими як члена суспільства, усвідомлювати цінності
знаннями і уміннями (компетентності)
громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого

розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність
зберігати
та
примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння
історії
та
закономірностей
розвитку
предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
НМКД,
інтернет-ресурси,
спеціальна
література

Інформаційне забезпечення

Види
навчальних
занять
(лекції,
практичні,
семінарські,
лабораторні Лекції, практичні заняття
заняття тощо)
Вид семестрового контролю

Диф. залік

Максимальна кількість здобувачів

30 осіб

Мінімальна кількість здобувачів
мовних та творчих дисциплін)

(для

-

