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ВСТУП / INTRODUCTION 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність проводити 

урбаністичні та регіоналістичні дослідження, базуючись на знанні сучасних 

концепцій та дискусій в суспільній географії, розвинути навички дискутувати та 

аналізувати наукові тексти суспільно-географічного змісту англійською мовою, 

спрямовані на розв’язання складних наукових задач та практичних проблем у 

різних просторово-часових масштабах.  

1. The discipline aims to provide students’ ability to conduct urban and regional 

studies, based on knowledge of contemporary concepts and debates in human 

geography, to develop skills to discuss and analyse texts in human geography in 

English in order to solve complicated research problems on different spatial-temporal 

scales.  

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати головні теорії та дослідницькі підходи у суспільній географії.  

2. Вміти аналізувати фахову літературу, застосовувати методи 

урбаністичних та регіоналістичних досліджень. 

3. Володіти англійською мовою на рівні не нижче B2.  

2. Prerequisites for mastering choosing a course: 

1. To know the main theories and research approaches in human geography. 

2. To be able to review special literature, to use research methods of urban and 

regional studies. 

3. Proficiency in English at a level no lower than B2. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна передбачає 

поглиблене вивчення головних концепцій суспільної географії, а також 

тематики сучасних наукових дебатів і новітніх публікацій в сфері урбаністичних 

та регіоналі стичних досліджень. Зокрема, вона присвячена поглибленому 

вивченню концепцій просторової дифузії культури, «культурного повороту» в 

географії, другого демографічного переходу, почуття місця, безмісцевості, 

нерівномірного капіталістичного розвитку, географії ексклюзії, соціальної 

справедливості у містах, права на місто, постмодерної географії, а також 

сучасних дискусій щодо планетарної урбанізації, джентрифікації, теоретизації 

постсоціалістичного міста, міської геополітики, міської ідентичності, 

парадигмальних зрушень у міському плануванні, нерівномірного регіонального 

розвитку, периферизації, соціальної нерівності та соціально-просторової 

несправедливості, територіальної прив’язаності та приналежності, ліквідної 

міграції. Дана дисципліна покликана підготувати фахівців, здатних проводити 

наукові дискусії в царині суспільної географії з урахуванням досягнень світової 

наукової думки, презентувати та захищати власні наукові ідеї та положення 

англійською мовою. 

3. Course abstract: This discipline provides in-depth study of the key concepts in 

human geography, as well as the topics of contemporary debates and the latest 



publications on urban and regional studies. In particular, it is devoted to 

comprehensive study of the concepts of spatial diffusion of culture, ‘cultural turn’ in 

geography, the second demographic transition, sense of place, placelessness, uneven 

capitalist development, geography of exclusion, social justice in cities, the right to the 

city, postmodern geographies, as well as contemporary discussions on planetary 

urbanization, gentrification, theorising the post-socialist city, urban geopolitics, urban 

identity, shifting paradigms in urban planning, uneven regional development, 

peripheralization, social inequality and injustice, neighbourhood belonging and place 

attachment, liquid migration. This discipline is designed to train professionals capable 

to conduct discussions in the field of human geography based on the main 

achievements of current thought, to present and defend own ideas and suggestions in 

English. 

4. Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб забезпечити набуття 

студентами поглиблених суспільно-географічних знань в контексті міських та 

регіональних досліджень, а також отримання практичних навичок ведення 

фахового наукового дискурсу англійською мовою, зокрема: 

 оволодіння сучасними знаннями суспільно-географічних теорій і 

концепцій (ЗК2); 

 оволодіння знаннями та навичками планувати, проводити та публічно 

презентувати результати наукових досліджень, забезпечити зрозуміле 

донесення власних знань, висновків та аргументацій до фахівців і 

нефахівців (СК8); 

 оволодіння знаннями і навичками самостійно визначати актуальні аспекти 

у фундаментальних і прикладних напрямах суспільно-географічних 

досліджень, здобувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та 

дослідницькі технології (СК10); 

 критичне оцінювання ключових трендів суспільно-географічних процесів 

з точки зору формування нових напрямів у наукових дослідженнях 

(СК11); 

 вільне фахове спілкування та ведення наукової дискусії англійською 

мовою,  здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК6, ЗК7).  

 

4. Objectives: to ensure that students acquire advanced knowledge in human 

geography in the context of urban and regional studies, as well as skills to discuss 

respective topics in English, in particular: 

 gaining advanced knowledge on theories and concepts in human geography 

(GC2);  

 mastering the knowledge and skills to plan, conduct and publicly present the 

research results, ensuring clear express own visions, conclusions and arguments to 

professionals and non-specialists (SC8); 

 mastering the knowledge and skills to independently determine relevant aspects 

in the fundamental and applied areas of socio-geographical research, to acquire new 

knowledge using advanced educational and research technologies (SC10); 



 critical assessment of key trends in socio-geographical processes in terms of the 

formation of new research directions (SC11); 

 fluent professional communication and discussion in English, ability to work in 

an international context (GC6, GC7). 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  
4. автономність та відповідальність) 

Форми  
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати:    

1.1 ключові концепції та методичні підходи 

у зарубіжній суспільній географії, 

сучасний науковий дискурс щодо понять 

простір та місце 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

доповіді на 

семінарах, 

проміжне 

тестування, 

тематичні 

контрольні 

роботи,  

іспит 

5% 

1.2 основні положення ключових концепцій 

географії культури, географії населення 

та поведінкової географії, зокрема, 

концепцій просторової дифузії культури, 

«культурного повороту» в географії, 

другого демографічного переходу, 

почуття місця, безмісцевості 

лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.3 основні положення ключових концепцій 

економічної, соціальної та урбаністичної  

географії, зокрема, нерівномірного 

капіталістичного розвитку, географії 

ексклюзії, соціальної справедливості у 

містах, права на місто, постмодерної 

географії 

лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.4 предмет сучасних наукових дискусій з 

урбаністики, зокрема, планетарної 

урбанізації, джентрифікації, теоретизації 

постсоціалістичного міста, міської 

геополітики, міської ідентичності, місь-

кого планування 

лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.5 предмет сучасних наукових дискусій з 

регіоналістики, зокрема, нерівномірного 

регіонального розвитку, периферизації, 

соціальної нерівності та соціально-

просторової несправедливості, територі-

альної прив’язаності та приналежності, 

ліквідної міграції 

лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

10% 

1.6 зміст найголовніших англомовних 

суспільно-географічних праць з проблем 

урбаністики та регіоналістики 

лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

5% 

2. Вміти:    

2.1 вести фахову наукову дискусію із семінарські доповіді на до 35% 



суспільно-географічної проблематики 

англійською мовою 

заняття семінарах, 

створення та 

захист 

презентацій, 

іспит 

2.2 реферувати англомовні суспільно-

географічні праці 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

2.3 робити презентацію результатів 

наукових досліджень англійською мовою 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

3. Комунікація:    

3.1 здатність до групової роботи, 

міжособистісної комунікації в процесі 

наукової дискусії, пошуку компромісних 

рішень 

семінарські 

заняття 

дискусії на 

семінарах, 

виконання 

творчих 

групових робіт 

до 10% 

4. Автономія та відповідальність:    

4.1 обґрунтовувати доцільність прийняття 

рішень виходячи з положень відповідних 

теорій суспільної географії 

семінарські 

заняття, 

самостійна 

робота 

створення та 

захист 

презентацій 

до 5% 

 

5. Learning outcomes of the discipline:  
Learning outcomes 

(1. to know; 2. To be able; 3. communication;  
4. autonomy and responsibility) 

Forms of 
teaching and 

learning 

Methods of 
assessment 

Share of 
the final 

grade Code Learning outcome 

1. To know:    

1.1 key concepts and research approaches in 

human geography, current discourse on 

space and place 

lecture, seminar 

and independent 

studies 

seminar 

talks,quizzes,  

thematic tests, 

exam 

5% 

1.2 the main ideas of key concepts in cultural, 

population and behavioural geographies, in 

particular concept of spatial diffusion of 

culture, «cultural turn» in human geography, 

the second demographic transition, sense of 

place, placelessness 

lectures, 

seminars and 

independent 

studies 

10% 

1.3 the main ideas of key concepts in economic, 

social and urban geographies, in particular 

uneven capitalist development,  geography 

of exclusion, social justice in the city, right 

to the city, postmodern geographies 

lectures, 

seminars and 

independent 

studies 

10% 

1.4 subject of contemporary debates in urban 

studies, including planetary urbanization, 

gentrification, theorising post-socialist city, 

urban geopolitics, urban identity, urban 

planning 

lectures, 

seminars and 

independent 

studies 

10% 

1.5 subject of contemporary debates in regional 

studies, including uneven regional 

lectures, 

seminars and 

10% 



development, peripheralisation, social 

inequality and socio-spatial injustice, 

neighbourhood belonging and place 

attachment, liquid migration 

independent 

studies 

1.6 content of the most important English-

language human-geographical works on 

urban and regional studies 

lectures, 

seminars and 

independent 

studies 

5% 

2. To be able:    

2.1 to conduct a professional discussion on 

topic in human geography in English 

seminars seminar talks, 

presenting 

individual work 

results, exam  

up to 35% 

2.2 to summarize English-language works in 

human geography 

seminars and 

independent 

studies 

2.3 to present research results in English lectures, 

seminars and 

independent 

studies 

3. Communication:    

3.1 ability to work in team, interpersonal 

communication under discussion, search for 

compromise solutions 

seminars seminar 

discussion, work 

in teams 

up to 10% 

4.  Autonomy and responsibility:     

4.1 to justify decisions' feasibility  based on the 

appropriate theories of human geography 

seminars and 

independent 

studies 

presenting 

individual work 

results 

up to 5% 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  

(код)  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Вільно спілкуватися із професійних і наукових 

питань іноземною мовою (ПР03) 

     + + + +   

Формулювати наукові гіпотези, визначати 

актуальні аспекти у фундаментальних і 

прикладних напрямах досліджень, розробляти 

та управляти проєктами у сфері географії, 

природокористування, міського та 

регіонального розвитку (ПР14) 

+ + + + + + +   +  

Самостійно оцінювати ключові тренди 

розвитку природно- і суспільно-географічних 

процесів для формування нових напрямів 

наукових досліджень (ПР15) 

   + +      + 

 

 



6. Correlation of learning outcomes of the discipline with the programmed 

results of education and training 
Learning outcomes of the discipline 

                            (code)  
Programmed learning outcomes  (title) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

To communicate freely on professional and 

scientific issues in a foreign language (PO1) 
 + +     +     

To formulate scientific hypotheses, to define 

advanced aspects in fundamental and applied 

research directions, to develop and manage 

projects in the field of geography, nature 

management, urban and regional development 

(PO14) 

   + + + + + +  +  

Independently assess key trends in the 

development of natural and socio-geographical 

processes for the formation of new areas of 

research (PO15) 

      +  +    

 

7. Схема формування оцінки:  

 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами доповідей та дискусії на семінарах, 

проміжного тестування, написання письмових тематичних контрольних робіт, 

створення та захисту презентацій, виконання творчих групових робіт, іспиту.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1, 1.6 (знання) – до 5% за кожен; 1.2, 1.3, 1.4 

та 1.5 (знання) – до 10%; 

 результати навчання – 2 (вміння) – до 35%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%; 

 результати навчання – 4 (автономія та відповідальність) – до 5%.  

 

7.2. Організація оцінювання.  
У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді 

лекцій та семінарських занять. Упродовж семестру після вивчення кожної теми 

проводиться проміжне тестування, а після завершення вивчення змістовних 

частин – письмові тематичні контрольні роботи. Підсумкове оцінювання  

передбачає проведення іспиту в письмовій формі. 

Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи 

самостійну роботу. Результати навчання за умови опанування на належному 

рівні оцінюються таким чином:  

1. Доповіді та дискусії на семінарах – від 10 до 20 балів. 

2. Створення та захист презентацій – від 5 до 10 балів.  

3. Виконання творчих групових робіт – від 5 до 10 балів.  

4. Тематичні контрольні роботи – від 10 до 20 балів.  

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум (20 балів) для отримання допуску до іспиту виконують 



додаткове самостійне завдання (підготовка реферату або виконання 

аналітичного завдання). Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 30 

балів.  

Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість 

балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості 

балів, відведених на екзамен).  

 

7.3. Шкала відповідності:  

 

За національною шкалою 
За 100-бальною 

шкалою 

Відмінно  90-100 

Добре  75-89 

Задовільно  60-74 

Незадовільно  0-59 

 

7. Students’ results assessment:  

 

7.1. Forms of assessment: the level of achievement of all planned learning 

outcomes is determined by the results of seminar talks and discussions, quizzes, 

thematic tests, presenting individual works, work in teams, and final examination.  

 

The weight of learning outcomes in the final assessment provided that they were 

properly mastered is as follows:  

 learning outcomes – 1.1, 1.6 (knowledge) – up to 5% per each; 1.2, 1.3, 

1.4 and 1.5  (knowledge) – up to 10%; 

 learning outcomes – 2 (skills) – up to 35%;  

 learning outcomes – 3 (communication) – up to 10%; 

 learning outcomes – 4 (autonomy and responsibility) – up to 5%. 

 

7.2. Organization of assessment. The course consists of two thematic parts. The 

classes include lectures and seminars. During the semester there are quizzes after each 

topic and tests after thematic parts. Final assessment is in the form of examination. 

 

Assessment of all types of work, including independent work and individual 

assignment is carried out throughout the semester. Learning outcomes in the case of 

mastery at the appropriate level are assessed as follows:  

1. Seminar talks and discussions – from 10 to 20 points. 

2. Presenting individual works – from 5 to 10 points.  

3. Work in teams – from 5 to 10 points. 

4. Thematic tests – from 10 to 20 pints.  

Students who scored in total less than the critical-minimum number of points (20 

points) should perform an additional independent task (literature review or analytical 



work) to obtain an admission to the exam. The recommended minimum for 

examination admission is 30.  

The maximum number of points on the exam – 40, the minimum number of 

points that are added to the semester score – 24 points (60% of the maximum number 

of points allocated for the exam). 

 

7.3. Grading scale:  

 

Excellent 90-100 

Good 75-89 

Satisfactory 60-74 

Fail 0-59 

 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінарські 

заняття 

самостійна 

робота 

Частина 1. Ключові тексти в суспільній географії 

Тема 1. Ключові концепції в суспільній географії. 

Простір та місце 
2 1 8 

Тема 2. Просторова дифузія культури.  «Культурний 

поворот» в суспільній географії. Другий 

демографічний перехід 
4 2 15 

Тема 3. Нерівномірний капіталістичний розвиток. 

Географія ексклюзії. Соціальна справедливість 

та місто. Право на місто 
4 2 15 

Тема 4. Почуття місця. Місце та безмісцевість. 

Постмодерна географія 
4 2 15 

Частина 2. Урбаністичний та регіоналістичний дискурс 

Тема 5. Сучасний дискурс в урбаністичних та регіоналі 

стичних дослідженнях. Планетарна урбанізація. 

Простори неолібералізму. Міська теорія звіду-

сіль. Теоретизація постсоціалістичного міста 

4 2 20 

Тема 6. Джентрифікація. Джентрифікація нового 

будівництва. Парадигмальні зрушення в 

міському плануванні 
4 2 15 

Тема 7. Міська геополітика та міська ідентичність 4 2 15 

Тема 8. Нерівномірний регіональний розвиток. 

Периферизація. Просторова нерівність та 

соціально-просторова справедливість 

2 1 15 

Тема 9. Територіальна приналежність та прив’язаність. 

Ліквідна міграція 
2 1 15 

Разом 30 15 133 



 
Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 

лекцій – 30 год. 
семінарських занять – 15 год. 
консультації впродовж семестру – 2 год. 
самостійна робота – 133 год. 

 

8. COURSE STRUCTURE 

THEMATIC PLAN OF LECTURES AND SEMINARS 

 

Topic 

Hours 

lectures seminars independent 
studies 

Part 1. Key Texts in Human Geography 

Topic 1. Core concepts in human geography. Space and 

place 
2 1 8 

Topic 2. Spatial diffusion of culture. The ‘cultural turn’ in 

human geography. The second demographic 

transition 
4 2 15 

Topic 3. Uneven capitalist development. Geography of 

exclusion. Social justice and the city. The right to 

the city 
4 2 15 

Topic 4. Sense of place. Place and placelessness. 

Postmodern geographies 
4 2 15 

 Part 2. Discourse in Urban and Regional Studies 

Topic 5. Current debates in urban and regional studies. 

Planetary urbanization. Spaces of neoliberalism. 

Urban theory from elsewhere. Theorising post-

Socialist city 

4 2 20 

Topic 6. Gentrification. New-build gentrification. Shifting 

paradigms in urban planning 
4 2 15 

Topic 7. Urban geopolitics and urban identity  4 2 15 

Topic 8. Uneven regional development. Peripheralisation. 

Spatial inequality and socio-spatial injustice 
2 1 15 

Topic 9. Neighbourhood belonging and place attachment. 

Liquid migration 
2 1 15 

Total 30 15 133 

 
Total – 150 hours, including: 

lectures – 30 hours 
seminars – 15 hours 
consultations during the semester – 2 hours 
independent studies – 133 hours 
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