Освітньо-професійна програма

УРБАНІСТИКА ТА МІСЬКЕ ПЛАНУВАННЯ
Освітній рівень: Бакалавр

Спеціальність: Географія

Для кого ця програма?
---------------------------------------Для тих, хто зацікавлений містами, прагне
зрозуміти,
як
урбанізація
впливає
на
соціально-економічний розвиток та зміни
природного середовища
Зміст програми
---------------------------------------Урбаністика та міське планування – це нова
освітньо-професійна програма, яка зосереджує увагу на феномені міст, їх вдосконаленні
засобами просторового планування, розвитку
розумних, зелених, креативних, комфортних
для життя міст.
Програма
включає
предмети,
об’єднані
навколо трьох ключових фокусів: міста та
міський простір; регіональний соціально-економічний розвиток та природне середовище;
просторове та міське планування.
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Переваги програми
---------------------------------------Навчання відбуватиметься на базі кафедри
економічної та соціальної географії, що є осередком урбаністичних досліджень в Україні та
інтегрована до міжнародних урбаністичних
мереж. Студенти матимуть можливість слухати
лекції відомих вчених-урбаністів, стажуватися
у зарубіжних університетах в рамках програм
академічної мобільності, досліджувати просторові трансформації міських територій із використанням сучасних методів та ГІС-технологій.
Навчання в Києві дозволяє безпосередньо
ознайомитися з низкою цікавих прикладів
трансформації міського простору, брати участь
у тренінгах, воркшопах, виставках, відкриває
доступ до широкого кола роботодавців у сфері
міського розвитку та планування.

Знання та навички
---------------------------------------Програма дозволяє набути знання та
навички з аналізу даних, роботи у програмному середовищі SPSS, ArcGIS, MapInfo,
Surfer, з підготовки та написання аналітичних записок, письмової та усної презентації,
а також навички роботи в команді, ефективного управління часом, вирішення проблем, фахового спілкування іноземною мовою.
Крім традиційних форм навчання передбачені урболабораторії, де студенти зможуть
набути навичок просторового аналізу, вивчення та планування змін міського простору. Важливою складовою є проходження
навчальних та виробничої практик. В основі
програми лежить ефект синергії за рахунок
поєднання географії та міського планування.

Працевлаштування та кар’єра
----------------------------------------------

Програма розроблена з урахуванням попиту з боку роботодавців та можливостей
професійної кар’єри. Випускники зможуть працювати фахівцями у сфері міського
та просторового планування, управління регіональним та місцевим розвитком,
аналітиками з питань сталого та безпечного розвитку міст, територіальних громад,
ринку житла, міського землекористування. Міста постійно розвиваються, змінюються, тому попит на фахівців з урбаністики та міського планування є стійким, а
професію урбаніста включають до переліку найважливіших професій майбутнього
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