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Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 
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викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Cлащук А. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 
географії 

Що буде вивчатися Поняття і закономірності, які відображають суть 

розміщення сільськогосподарського виробництва, 

компонентну та територіальну організацію 

агробізнесу – міжгалузевого об’єднання з 

виробництва, переробки та реалізації продукції, 

виготовленої на основі сільськогосподарської 

сировини. 

Чому це цікаво/треба вивчати Майбутнє належить сільському господарству, бо 

виробництво продуктів харчування є якщо не 

найголовнішим, то одним із головних завдань 

людства. Структурні зміни в сільському господарстві 

швидко набувають масштабності і зумовлюють 

технологічний розвиток. Ґрунтовні фахові знання, 

уміле їх практичне застосовування є основою 

розв’язання завдання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми із застосуванням сучасних теорій 

та методів географічної та освітніх наук, із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних 

Здатність застосовувати ґрунтовні знання щодо 

набуття теоретичних і практичних знань для 

формування світогляду знань культурно-освітнього 

рівня про глобальні і регіональні проблеми України та 

її регіонів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Використовувати методики та різноманітні методи 

дослідження сільського господарства та агробізнесу; 

виділяти й аналізувати різноманітні групи чинників 

формування і розвитку сільського господарства та 

агробізнесу; визначати елементи територіальної 

структури агробізнесу; проводити економіко-

географічні дослідження продовольчих товарних 
ринків; оцінювати рівень продовольчої безпеки 
регіонів. 



Інформаційне забезпечення 1. Слащук А.М. Теоретичні аспекти вивчення сільського 

розселення / А.М. Слащук, Л.В. Гладич // Наукові 

записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географіні 

науки. –Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 

2015. –Вип. 5. – С.179-186. 

2. Слащук А. М. Актуальні проблеми зайнятості й 

безробіття населення на сільському ринку праці 

Львівської області та основні шляхи їх вирішення / 

А.М. Слащук, М. Мельник // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки. № 9 (393) – Серія : Географічні 

науки. – 2019. – С. 61-66. 

3. Сосницька Я. С. Сільське господарство. Структура, 

тенденції розвитку та екологічні проблеми / Я. С. 

Сосницька, А. М. Слащук, А. Г. Потапова // Сучасний 

екологічний стан та перспективи екологічно 

безпечного стійкого розвитку Волинської області : 

колект. монографія / [В. О. Фесюк, С.О. Пугач, А. М. 

Слащук [та ін.] ; за наук. ред. В. О. Фесюка. – К., ТОВ 

«ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ» : 2016. – С. 20-29. 
4. Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін 

фермерських господарств у Волинсткій області: 

суспільно-географічні дослідження/ Я. Сосницька, 

А.Слащук, В. Поручинський// Економічна та 

соціальна географія: Наук. Зб. – 2015. – С. 38-44. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 


