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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Сільськогосподарська географія світ» має на меті сформувати у 

студентів наукові уявлення про основи розвитку та особливості територіального 

поширення світового господарства та його базової галузі – сільського 

господарства; засвоєння знань про виробничі відносини у галузі сільського 

господарства окремих країн світу; основні напрями соціально–економічної 

інтеграції та форми міжнародної економічної і науково – технічної співпраці. 

Знання закономірностей розвитку аграрних відносин окремих країн світу дає 

можливість використання передового досвіду ведення сільськогосподарського 

виробництва у нашій країні. Засвоєні студентами знання з сільськогосподарської 

географії країн світу сприятимуть розвитку світогляду майбутніх фахівців з 

міжнародних відносин, дозволятимуть орієнтуватися в питаннях оцінювання 

сільськогосподарського потенціалу різних країн, їхніх експортно-імпортних 

можливостей і потреб тощо.  

Важливим завданням дисципліни є сформувати у студентів системне 

мислення щодо особливостей розвитку сільського господарства країн світу та 

навчитися аналізувати сучасний стан і оцінювати перспективи його подальшого 

розвитку; розробляти методи і шляхи використання досвіду зарубіжних країн у 

вирішенні проблем сільського господарства України, підвищенні його 

ефективності та експортного потенціалу. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Географія 

сільського 

господарства 

світу: сутність, 

об’єкт, предмет, 

завдання 

7 (1/0) Знати об’єкт, предмет, 

базові категорії 

сільськогосподарської 

географії світу. 

Вміти пояснити 

співвідношення понять 

«агропромисловий 

Здача 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

10 



комплекс», «сільське 

господарство» та 

«агробізнес». 

Вміти аналізувати 

історію розвитку 

понять у сфері 

сільськогосподарської 

географії. 

Тема 2 
Основні етапи та 
особливості 
розвитку 
сільського 
господарства 
світу 

10(2/2) Знати етапи розвитку 

сільського 

господарства світу. 

Характеризувати 

особливості розвитку 

сільського 

господарства світу. 

Вміти аналізувати роль 

«зеленої революції» як 

складової частини НТР, 

визначати її позитивні і 

негативні наслідки. 

Розуміти суть 

глобальної 

продовольчої проблеми 

та її регіональних 

аспектів. 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

20 

Тема 3 

Земельні ресурси 

– природна 

основа 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

12 (2/2) Розуміти, що собою 

являють земельні 

ресурси. 

Знати та вміти 

характеризувати 

унікальні особливості 

земельних ресурсів. 

Виявляти 

взаємозв’язок між 

«демографічним 

вибухом» та 

показником 

забезпеченості 

земельними ресурсами 

в світі і в окремих 

регіонах. 

Вміти знаходити 

територіальні 

відмінності в 

структурах 

використання 

земельних ресурсів 

частин світу. 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

20 

Тема 4 

Географічні 

відміни в 

напрямках і 

рівнях розвитку 

сільського 

господарства 

12 (2/2) Розуміти відмінності у 

розвитку сільського 

господарства в 

окремих регіонах і 

країнах світу.  

Вміти виявляти 

особливості 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

20 



світу територіальної 

диференціації розвитку 

різних напрямів 

сільського 

господарства регіонів 

та країн світу. 

Аналізувати причини 

географічних 

відмінностей в 

напрямках і рівнях 

розвитку сільського 

господарства світу. 

elearn. 

Модуль 2 

Тема 5 

Основні риси 

географії 

сільськогоспо-

дарського 

виробництва 

12 (2/2) Знати основні риси 

географії 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Вміти виявляти 

закономірність 

співвідношення між 

рослинництвом і 

тваринництвом у 

структурі вартості 

виробленої 

сільськогосподарської 

продукції. 

Проводити аналіз та 

оцінку факторів, що 

визначають рівень 

розвитку і 

розміщення галузей 

світового господарства. 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

20 

Тема 6 

Типи сільського 

господарства 

світу 

12 (2/2) Виявляти принципи 

сільськогосподарської 

типізації країн. 

Вміти характеризувати 

сільськогосподарські 

типи країн та наводити 

приклади країн, які до 

них відносяться. 

Аналізувати географію 

поширення 

сільськогосподарських 

типів країн.  

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

15 

Тема 7 

Географія 

рослинництва 

світу 

13 (2/3) Знати галузеву 

структуру 

рослинництва. 

Виявити основні 

закономірності 

поширення зернових, 

технічних і кормових 

культур у світі. 

Вміти характеризувати 

територіальну 

структуру 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

20 



картоплярства, 

овочівництва, 

садівництва. 

Тема 8 

Географія 

тваринництва 

світу 

12 (2/2) Знати галузеву 

структуру 

тваринництва. 

Розуміти особливості 

географії розведення 

великої і дрібної 

рогатої худоби 

Вміти характеризувати 

бджільництво, 

шовківництво, хутрове 

звірівництво та 

ставкове рибництво, їх 

територіальний 

розподіл. 

Здача 

практичної 

та 

самостійної 

роботи 

через 

платформу 

elearn. 

15 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

Лектор                    проф. Ковальчук І.П.    Практичні заняття         ас. Лук’янчук К.А. 


