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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність ставити та  

розв’язувати складні проблеми міського фермерства в контексті продовольчого 
забезпечення мешканців, озеленення міст та здорового способу життя, виробити 
практичні навички щодо відбору даних і вибору методів дослідження міського 
фермерства. Основний зміст дисципліни ґрунтується на застосуванні сучасних 
концептуальних основ дослідження міського фермерства та просторових аспектів 
його розвитку в контексті сталого розвитку міст із використанням комплексу 
міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Для успішного оволодіння знаннями з дисципліни «Міське фермерство» студенти 
повинні:  

мати базові знання з курсів економічної географії, соціальної географії, якості 
життя населення міст, сталого розвитку; 

вміти аналізувати соціальні та економічні процеси в суспільстві, виявляти їх 
особливості, причини та оцінювати наслідки;  

володіти сучасними кількісними і якісними методами досліджень, вміти їх 
застосовувати у науково-дослідницькій діяльності.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Міське фермерство» є складовою освітньо-наукової 

програми «Урбаністика та регіональний розвиток» підготовки фахівців за освітнім  
рівнем «магістр» у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 
Географія. Дисципліна «Міське фермерство» є вибірковою і викладається 
студентам у 3 семестрі в обсязі 6 кредитів ECTS. Дана навчальна дисципліна 
присвячена вивченню концептуальних засад міського фермерства та просторових 
аспектів поширення фермерства у містах.  

 
4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни: 

 ознайомлення студентів з сучасними концептуальними засадами міського 
фермерства в контексті сталого розвитку міст (ЗК-2); 

 формування у студентів вмінь застосовувати сучасні знання і необхідні 
практичні навички для виявлення проблем та прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень для їх вирішення у сфері міського фермерства (СК-3; 

 формування у студентів вмінь та навичок планувати та проводити наукові 
дослідження, писати наукові роботи (ЗК-1); 

 формування у студентів вмінь та навичок спілкуватися з фахівцями та 
експертами різного рівня в галузі ландшафтного дизайну та міської 
економіки, працювати в глобальному міжнародному та вітчизняному 
інформаційному середовищі, вміти приймати обґрунтовані рішення,  діяти 
соціально відповідально та свідомо (СК-6);  

 



5. Результати навчання за дисципліною:  
 

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

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати об’єктно-предметну сутність міського фермерства, зокрема: 
1.1  сутність сучасної концептуалізації 

міського фермерства; 
Лекції,  

самостійна 
робота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематичні 
контрольні 

роботи, 
залік  

 

7% 

1.2 чинники розвитку міського фермерства; Лекції, 
самостійна 

робота   

7% 

1.3 сутність та структуру міського 
фермерства як виду економічної 
діяльності;  

Лекції,  
самостійна 

робота 

7% 

1.4 сутність міського фермерства як 
компоненту міського дизайну; 

Лекції,  
самостійна 

робота 

7% 

1.5 просторові особливості розвитку 
міського фермерства в світі; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

7% 

1.6 структуру та особливості розвитку 
міського фермерства в Україні; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

7% 

1.7 стратегії розвитку міського фермерства в 
контексті управління містом. 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

7% 

2 Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних ситуаціях, зокрема: 
2.1 застосовувати  сучасні  концепти для 

дослідження галузевих і просторових 
особливостей міського фермерства в 
економіці міста; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

 
 
 
 
 

Тематичні 
контрольні 

роботи, 
індивідуальне 

творче 
практичне 
завдання, 

презентація, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 36% 

2.2 кількісно і якісно аналізувати 
особливості поширення та локалізації 
міського фермерства, визначати їх 
просторові відміни; 

Лекція, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

2.3 кількісно і якісно аналізувати міське 
фермерство як компонент міського 
дизайну; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

                                           
 



самостійна 
робота  

захист, 
 залік  

 2.4 кількісно і якісно аналізувати міське 
фермерство як компонент міської 
економіки; 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота  

2.5 розробляти стратегії розвитку міського 
фермерства в контексті сталого розвитку 
міст. 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

3 Здатність застосовувати знання, вміння та навички при безпосередній та/або 
дистанційній взаємодії з іншими людьми, зокрема: 

3.1 вироблення у студентів комунікативних 
навичок, практичних навичок щодо 
спілкування з фахівцями та експертами з 
міського планування та управління, у 
тому числі в міжнародному контексті, 
пошуку компромісних рішень.  

Семінарські  
заняття, 

презентація, 
дискусія,  

вирішення 
конкретних 

задач та 
ситуацій 

Індивідуальне 
творче 

практичне 
завдання,  

презентація, 
захист,  

залік 

до 5% 

4. Здатність самостійно виконувати завдання та відповідати за результати 
своєї діяльності, зокрема: 

4.1 розуміння особистої відповідальності за 
професійні та управлінські рішення щодо 
розвитку міського фермерства в 
контексті міського планування та сталого 
розвитку міст. 

Практичні 
заняття, 
дискусія, 

вирішення 
конкретних 

задач та 
ситуацій  

 

Індивідуальне 
творче 

практичне 
завдання,  

презентація, 
захист,  

тематичні 
контрольні 

роботи, 
залік 

до 10% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 
                                        Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

1. Застосовувати сучасні моделі та інформаційні 
технології для проведення досліджень і розробок у сфері 
географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку (ПР06). 

       

2.Здійснювати дослідження природно- і суспільно-
географічних проявів розвитку геосистем у складних і 
непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, 
аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні 
наслідки (ПР08) 

+ + + + + + + 

3.Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та 
геоекологічні наслідки реалізації управлінських рішень у 

       



сфері природокористування, міського та регіонального 
розвитку, рекреації та туризму(ПР11) 
 
                                       Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

1. Застосовувати сучасні моделі та інформаційні 
технології для проведення досліджень і розробок у сфері 
географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку (ПР06) 

+ + + + + +  

2.Здійснювати дослідження природно- і суспільно-
географічних проявів розвитку геосистем у складних і 
непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, 
аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні 
наслідки (ПР08) 

+    +  + 

3.Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та 
геоекологічні наслідки реалізації управлінських рішень у 
сфері природокористування, міського та регіонального 
розвитку, рекреації та туризму (ПР11) 

 + + +   + 

 
7. Схема формування оцінки:  

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається шляхом організації поточного, тематичного та 
підсумкового контролю у формі  заліку. 

Форми поточного, тематичного та підсумкового контролю: 
 семінарські заняття (РН 1.1-1.7 – знання; 2.1-2.5 – вміння; 3.1 – комунікація; 

4.1 – автономність та відповідальність) – max 30 балів / min 20; 
 тематичні контрольні роботи (РН 1.1-1.7 – знання; 2.1-2.5 – вміння; 4.1 – 

автономність та відповідальність) – max 20 балів / min 10; 
 самостійна робота та її презентація – (2.1-2.5 – вміння; 3.1 – комунікація; 4.1 

– автономність та відповідальність) –  max 20 балів / min 10; 
 підсумковий контроль (залік) (РН 1.1-1.7 – знання; 2.1-2.5 – вміння; 4.1 – 

автономність та відповідальність) – max 30 балів. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні така:  
результати навчання – 1.1 – 1.7 (знання) –  до 7% за кожний;  
результати навчання – 2.1-2.5  (вміння) – до 36%;  
результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 5%;  
результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) – до 10%. 

7.2. Організація оцінювання 
Дисципліна складається з двох змістових частин, кожна з яких завершується  

тематичною контрольною роботою, та передбачає підсумковий контроль у формі 
заліку. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 
шкалою (оцінка розраховується як накопичена). 

Протягом всього періоду вивчення дисципліни здійснюється поточний 
контроль виконання студентами завдань на семінарських заняттях та самостійної 
роботи. Поточний контроль з дисципліни здійснюється під час проведення 
семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння знань та 



підготовленості студента до виконання індивідуальних творчих завдань з 
дисципліни.  

За оцінками поточного контролю та за результатами тематичних 
контрольних робіт виставляється сума балів за окрему змістовну частину. 
Студентам, які за обидві змістовні частини набрали сумарно меншу кількість 
балів, ніж критично-розрахунковий мінімум (30 балів), для отримання допуску до 
заліку необхідно виконати додаткове самостійне завдання (підготовка реферату 
або аналітично-розрахункового завдання). 

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни – письмовий залік. 
Максимальна кількість балів за результатами заліку – 30 балів.  

Підсумкова оцінка з дисципліни формується як сума балів, отриманих: за 
роботу впродовж семестру на семінарських заняттях, виконання індивідуального 
творчого практичного завдання, тематичні контрольні роботи, (максимум 70 
балів) та за відповідь на заліку  (максимум 30 балів).  

Умовою позитивної підсумкової оцінки з дисципліни є отримання студентом 
не менше 60 балів. При отриманні підсумкової кількості балів 60 і вище студенту 
виставляється відповідна оцінка. 
 
Шкала відповідності оцінок 
 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою 

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 
 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Частина 1. Теоретичні основи міського фермерства 
Тема 1. Міське фермерство: сутність та сучасна 
концептуалізація. 4 1 8 

Тема 2. Чинники розвитку міського фермерства. 2 1 10 
Тема 3. Структура та особливості міського 
фермерства як виду економічної діяльності.  4 1 10 

Тема 4. Міське фермерство як компонент міського 
дизайну та облаштування публічних просторів міст. 2 2 10 

Частина 2. Міське фермерство: просторові аспекти 
Тема 5. Розвиток міського фермерства в світі: 
просторові відміни та особливості. 4 2 16 

Тема 6. Міське фермерство і якість життя населення 
у містах світу. 2 2 10 

Тема 7. Міське фермерство в Україні: структура та 
особливості. 4 2 10 

Тема 8. Міське фермерство у сфері планування міст 
та міського управління.  2 1 8 

Всього 24 15 82 
 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

лекції – 24 год. 
семінарські заняття – 12 год. 
консультації – 2 год. 
самостійна робота – 82 год. 
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