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Підручник завершує лінійку підручників 
для 7–9 класів. Їх характерною особливістю 
є доступність та повнота викладення матеріалу. 
Методичний апарат підручника дозволяє 
реалізувати діяльнісний підхід до вивчення географії.  
У підручнику також реалізовано комплексний підхід 
до диференціації навчального матеріалу.
Видається українською та російською мовами.
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лих плодів і полюванням. Вони майже ніяк 
не впливали на довкілля. Першою великою 
подією в їхньому житті стало оволодіння вог-
нем. Наступний визначальний крок у розви-
тку людства — перехід до вирощування куль-
турних рослин і розведення тварин. Це дало 
змогу контролювати виробництво їжі. Тепер 
її збільшення, урізноманітнення, покращення 
залежало вже лише від розуму й працездат-
ності людей.

Від цього часу людство вже не просто ко-
ристується дарами природи. Воно починає все 
активніше змінювати довкілля, пристосовуючи 
його до своїх потреб. Виникають перші зем-
леробські поселення. За 4 тис. років до нашої 
ери на територіях Північного Китаю, Мексики, 
Перу, України (між річками Дніпро та Дністер) 
з’являється землеробство.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію про трипільську цивілізацію. 
Розкажіть про свої знахідки.

Нові форми господарювання розвивалися 
в найсприятливіших для цього природних умо-
вах. Природа й людина ніби об’єднували свої 
зусилля заради прогресу. Звідси ці форми гос-
подарювання поширювалися на інші регіони 
з менш сприятливими природними умовами.

Здобуваючи все нові «перемоги» над при-
родою, людство поступово збіднювало довкіл-
ля. Почали загострюватися екологічні пробле-
ми. Деякі вчені вважають, що в основі 
загибелі більшості давніх цивілізацій лежать 
саме екологічні чинники.

У Середньовіччі експлуатація природи по-
силюється. Швидко зростає кількість насе-
лення, близько 500 років тому починається 
індустріальна ера та стрімко збільшується 
вплив людини на довкілля.

Однак до XIX ст. значні території США, 
Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, Росії 
все ще залишалися малозаселеними та слабо 
освоєними. Люди селилися переважно на 
узбережжях океанів і морів.

Із розвитком цивілізації в XX ст., особли-
во на межі другого і третього тисячоліть, 
вплив природних умов на життя та господар-
ську діяльність людини істотно зменшився. 
Науково-технічний прогрес, новітні техноло-
гічні досягнення дали змогу людині успішно 
освоювати території з екстремальними при-
родними умовами. Почалося інтенсивне гос-

подарське вивчення півночі, пустельних і на-
півпустельних районів Африки, Америки, 
Азії та Австралії. З’явилися нові наукові 
станції в Антарктиді. Швидкими темпами 
освоювалися багатства Світового океану, гір-
ських територій, екваторіальних лісів Амазо-
нії тощо. У деяких регіонах світу вироблена 
людиною енергія стала суттєво перевищувати 
кількість сонячної енергії. На жаль, майже 
скрізь цей процес супроводжувався виникнен-
ням екологічних проблем (мал. 2).

Деякі вчені стверджують, що екологія є  най-
молодшою з  усіх наук. За допомогою додатко-
вих джерел інформації знайдіть підтвердження 
цього факту.

Минуле століття стало важливим часовим 
відрізком у розробці й практичному відпра-
цюванні низки моделей раціонального і не-
раціонального освоєння планети. Переважно 
шляхом спроб і помилок людство прийшло до 
розуміння необхідності збереження природно-
го довкілля.

Упродовж усієї історії людство постійно 
перебувало у взаємодії з природою.

3ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ЛЮД-
СТВОМ СВОЄЇ ПЛАНЕТИ. Багато рис майбут-

нього вже зріє в сьогоденні. Напевно, людина 
й надалі залишиться одночасно як творцем, 
так і руйнівником довкілля, але все-таки пе-
реважатиме розумний, творчий підхід.

Мал. 2. Острови сміття в  Тихому океані.

СЛОВНИК

Антропосфера  — частина біосфери, яку утворює 
сукупність усіх людей нашої планети.

Розділ І.  
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кращі умови для самореалізації, здобуття 
освіти тощо. Тому великі міста й надалі за-
лишаться основними осередками найрізнома-

нітніших функцій і збережуть свою прива-
бливість і в майбутньому.

ВИСНОВКИ

 � Процес урбанізації, тобто зростання міст і  підвищення їхньої ролі 
в житті суспільства, відбувається в усьому світі. Урбанізація породжує ряд 
економічних, соціальних та екологічних проблем, що потребують ефек-
тивного розв’язання. Містам-мільйонерам, яких сьогодні на планеті вже 
понад 300, належить визначальна роль у  формуванні систем розселення.

 � Навколо великих міст формуються населені пункти різної величи-
ни  — міські агломерації. У  густонаселених районах світу великі місь-
кі агломерації можуть зливатися, утворюючи мегалополіси. Є  міста, 
які зростають за рахунок утворення нетрів  — районів з  антисанітар-
ними умовами життя. Такий тип урбанізації називають хибною.

 � Міста виконують різні функції: адміністративні, промислові, торго-
вельні, транспортні тощо. Сьогодні існують країни, які майже на 100 % 
складаються з  міського населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «міська 
агломерація», «урбанізація», «нетрі», 
«субурбанізація».

2. Поясніть причини нерівномірності 
розміщення населення світу.

3. Поясніть, звідки та куди спрямовані 
основні потоки внутрішніх міграцій. 
Якими причинами вони викликані?

4. Назвіть причини та проблеми сучас-
ної урбанізації.

5. Поясніть взаємозв’язок урбанізації та 
рівня соціально-економічного розви-
тку країни.

§ 13 Сільське населення світу

Пригадайте, у  яких регіонах України проживає більша частка сільського населення. За якими 
ознаками його відрізняють від міського?

1СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. У сільських населених 
пунктах нині проживає менше половини 

всього населення Землі. Кількість сільського 
населення продовжує зростати, але оскільки 
міста розвиваються швидше, частка селян по-
стійно скорочується. Зростання кількості сіль-
ських жителів відбувається за рахунок країн, 
що розвиваються. Динаміка питомої ваги сіль-
ських жителів у світі є такою: у 1960 р. їх 
було 67 %, у 1990 р. — 57 %. Загальне число 
сільських населених пунктів на планеті оці-
нюється до 20 мільйонів. Вони дуже різняться 
за величиною, формою, основними заняттями 
їхніх жителів тощо. Ця різниця визначається 
історією розвитку, природними умовами та 
ресурсами, соціально-економічними умовами 
країни, рівнем розвитку продуктивних сил 
і спеціалізацією господарства.

У країнах Європи та Японії, що здолала 
тривалий шлях розвитку, поширена групова 
форма розселення, у якій поєднуються великі 
села й селища. Разом із тим тут прижилися 

та збереглися й поодинокі будинки, садиби 
(розсіяна форма розселення). Із розвитком 
міст і бажанням людини бути ближче до при-
роди в розвинених країнах виник феномен 
«другої домівки». Це приміські дачні й ку-
рортні селища, заміські будинки багатих лю-
дей тощо. Вони виросли навколо великих 
міст, наближаючись до міських агломерацій, 
мегалополісів, але фактично залишаючись 
сільськими населеними пунктами. Саме через 
це більша частина сільського населення висо-
корозвинених західноєвропейських країн за-
йнята не в сільському господарстві. Їх насе-
лення здійснює щоденні маятникові міграції 
на роботу до найближчих міст. Вранці вони 
приїжджають до міста на роботу, а ввечері 
повертаються додому.

Наведіть приклади маятникової міграції.

У США й колишніх переселенських коло-
ніях (Канада, Австралія, Нова Зеландія) не 
існує давньої мережі сільського розселення, 

Кожен параграф, крім основного тексту, містить 
завдання. Запропоновані вправи допоможуть 
учням пов’язати теоретичні знання і  життєві 
реалії, зрозуміти, де і  коли їм знадобляться 
знання з  географії.
Виконуючи завдання, учні зможуть застосувати 
щойно отримані знання й  у  такий спосіб 
закріпити їх

Наведені ілюстрації мають розвивальну та 
інформаційну функції

У тексті підручника тлумачення основних 
термінів і  понять наведено окремими врізками 
під рубрикою «Словник»

Кожен параграф закінчується висновками 
та  підсумковими запитаннями і  завданнями.
Ці матеріали допоможуть учням визначити 
головні думки, які закладено в  тексті парагра-
фа, підкажуть, чи все було для них зрозумілим

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Географія» для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, що знайомить із курсом «Україна і  світове господарство».
Навчальний матеріал підручника складається з  п’яти розділів, у  межах яких виділені теми 

та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і  «При-
гадайте», що налаштують учнів на правильне розуміння навчальних завдань і  допоможуть за-
лучити до роботи знання, які їм уже відомі.

У параграфах підручника є  основний і  додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш 
дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві факти та відомості про наукові досягнення, госпо-
дарські підприємства, приклади соціально-економічних процесів і  ситуацій тощо.

Географічні терміни, поняття та назви, на які слід звернути особливу увагу, виділені на-
півжирним шрифтом або курсивом.

До кожної навчальної теми підібрані географічні карти, графіки та діаграми, статистичні та-
блиці, схеми й  фотоілюстрації. Вони унаочнюють і  доповнюють зміст параграфів.

Параграфи підручника завершують різноманітні запитання та завдання на перевірку й осмис-
лення вивченого матеріалу.

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, 
а  учням  — цікаво навчатися. Він виховуватиме любов до Батьківщини, а  також допоможе учням 
зрозуміти процеси, які відбуваються в  нашій країні, щоб у  майбутньому сприяти її добробуту та 
економічному зростанню. Від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів 
вам у  вашій важливій праці!

Демоверсія підручника «Географія» 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
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1ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

ЗНАЙОМСТВО З  ПІДРУЧНИКОМ

Про авторів
Довгань Галина Дмитрівна працює вчителем 

гео графії в  середній школі № 5 м. Харкова. Має 
кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», педаго-
гічне звання «учитель-методист».

За понад 20 років практики накопичила вели-
кий досвід викладання географії в загальноосвітніх 
школах. Її учні неодноразово ставали переможця-
ми районних олімпіад та всеукраїнських конкур-
сів із географії.

Є автором багатьох навчальних посібників, що 
отримали гриф Міністерства освіти і  науки Украї-
ни. Співавтор підручників із географії, які є  пере-

можцями Всеукраїнського конкурсу підручників 
2015, 2016 рр.

Стадник Олександр Григорович працює 
в Харківському національному педагогічному уні-
верситет ім.  Г.  С. Сковороди, є  доцентом кафедри 
географії. Має звання «кандидат педагогічних наук».

Має 20-річний досвід викладання географії 
в загальноосвітніх школах. Є автором багатьох на-
вчальних посібників, що отримали гриф Міністер-
ства освіти і науки України. Співавтор підручників 
із географії, які є  переможцями Всеукраїнського 
конкурсу підручників 2015, 2016 рр.

Загальні відомості
 � Підручник продовжує лінійку підручників із гео-
графії, створених у  видавництві «Ранок».

 � Підручник розрахований на учнів із різними здіб-
ностями й  покликаний забезпечити їх успішне 
навчання.

 � Зміст підручника орієнтує школярів на засвоєн-
ня системи географічних знань та опанування 
навчальних компетенцій.

 � Усе необхідне для досягнення учнями очікува-
них результатів включено безпосередньо до під-
ручника. Він формує вміння застосовувати різні 
джерела географічних знань.

Складові підручника
 � Передмова та рекомендації щодо роботи з  під-
ручником

 � Весь теоретичний матеріал, передбачений навчаль-
ною програмою

 � Комплекс завдань на осмислення власних навчаль-
них досягнень

 � Алгоритм виконання практичних робіт та дослі-
джень

 � Словник основних термінів і  понять
 � Електронний додаток

Електронний додаток до підручника

 � Додатковий матеріал до параграфів
 � Завдання для узагальнюючого контролю, що ви-
конуються в  режимі онлайн

Переваги підручника
Підручник має ряд особливостей, які вирізняють його з-поміж інших видань:

 � формує в учнів уявлення про Україну як суб’єкт сві-
тового господарства та її місце в  сучасному світі;

 � матеріал підручника спрямований на формуван-
ня знань про національну економіку нашої краї-
ни, а  також економіки держав світу;

 � має практичну спрямованість, яка реалізується 
в ході виконання програмових практичних робіт 
та аналітичних завдань, а також під час здійснен-
ня досліджень;

 � географічні карти, графіки, діаграми, статистич-
ні таблиці, схеми та фотоілюстрації допоможуть 
ефективно засвоїти навчальний матеріал;

 � електронний додаток до підручника значно роз-
ширить наявну інформацію і дасть змогу застосо-
вувати її під час виконання різноманітних завдань, 
підготовки досліджень тощо, а  також допоможе 
учням підготуватися до узагальнюючого контро-
лю знань.
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РОЗДІЛ І.  
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

§ 2. Національна економіка
Ви дізнаєтесь:

 � ознаки понять «національна економіка», «економічний розвиток»
 � про показники економічного розвитку та якості життя

Пригадайте:
 � приклади промислових підприємств вашої місцевості
 � організації та заклади, до яких ви (ваша родина) зверталися за послугами

Зусилля людини спрямовані на те, щоб покращити своє життя, за-
довольнити власні бажання, а точніше, потреби. Хоча людство порівня-
но до Землі перебуває в дитячому віці, воно досягло величезних успіхів, 
особливо протягом останніх 100 років. Щоб переконатися в цьому, вам 
досить уважно подивитися навколо: у вашому домі звичними речами є хо-
лодильник, пральна машина, телевізор, мобільний телефон, комп’ютер. 
Усе це — результат господарської діяльності людини. Сучасній людині є 
де прикласти свої зусилля: існують тисячі професій, більшість із яких 
пов’язані із сільським господарством, промисловістю, сферою послуг.

1 Поняття про національну економіку.
Національна економіка — це історично сформована сукупність під-

приємств та установ, які працюють на території певної держави з ме-
тою задоволення потреб людей і підвищення їхнього рівня життя. Її пер-
винною ланкою є підприємство — самостійний господарський суб’єкт, 
який займається виробничою, науково-дослідною, торговельною та іншою 
діяльністю в порядку, передбаченому чинним законодавством. Будь-яке 
підприємство виробляє і реалізує продукцію або надає послуги. Особли-
вість послуг полягає в тому, що це вид корисної діяльності, у процесі 
якої задовольняються певні потреби, але не шляхом створення матері-
альних благ. Прикладом послуг є освіта. Ви навчаєтесь у школі, а от-
же, задовольняєте свої потреби в знаннях, без яких неможлива повно-
цінна практична діяльність у сучасному світі.

Особливості подання матеріалу

Розділи підручника
Підручник складається зі «Вступу» та п’яти розділів, а  розділи  — із тем, 
які розподілені на параграфи. Кожний параграф висвітлює один аспект 
навчальної теми та, як правило, розрахований на один урок

Кожний параграф розпочи-
нають рубрики «Ви дізнає-
тесь» і  «Пригадайте». Ці 
елементи мають на меті 
актуалізувати раніше вивче-
ний матеріал та підготувати 
учнів до сприйняття нового 
навчального матеріалу

На початку параграфа наведе-
но короткий вступний текст, 
завданням якого є  мотивація 
учнів до вивчення нового 
матеріалу

Структура параграфів
Кожний параграф поділений на кілька частин, що мають заголовки,  — 
так учням буде легше сприймати інформацію. Чітка рубрикація і  струк-
турованість навчального матеріалу сприяють формуванню в  учнів 
навичок самоорганізації, здатності керувати своєю діяльністю
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3 Індекс людського розвитку.
Важливим інтегральним (комплексним) показником економічного 

розвитку, а також якості життя є індекс людського розвитку (ІЛР).

Якість життя передбачає не тільки кількість спожитих матеріальних благ, а  й рі
вень задоволення духовних потреб, довголіття, стан навколишнього середовища, 
дотримання прав людини, соціальну рівність. урахувати всі ці показники для різ
них країн  — дуже складне завдання.

Показник ІЛР був запропонований Програмою розвитку Організа-
ції Об’єднаних Націй (ПРООН) наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Він визна-
чається за мінімального набору даних. Кожен із них являє собою серед-
нє арифметичне трьох показників: довголіття (здатність прожити довге 
й здорове життя), освіченості й валового національного доходу (ВНД) на 
одну особу (він використовується для оцінки матеріального стану). Ба-
зовий показник довголіття — середня тривалість майбутнього життя при 
народженні. Він спирається на дані про смертність населення певної кра-
їни протягом календарного року і характеризує тривалість майбутнього 
життя гіпотетичного немовляти, яке умовно буде жити при збереженні 
даного рівня смертності.

Освіченість розглядається як здатність до отримання й накопи-
чення знань, а також до обміну інформацією. Її найважливішим базо-
вим показником є рівень грамотності дорослого населення віком 15 ро-
ків і старше. Однак через підвищення вимог до освіти із 2010 р. індекс 
освіченості став розраховуватися комбінацією двох показників: серед-
ньої тривалості навчання (у роках) та очікуваної тривалості навчання 
(у роках).

Мал. 2. ІЛР не є  всеосяжним 
критерієм розвитку людини, 
але він дозволяє побачити 
прогрес соціальноекономічно
го розвитку окремих країн 
і  зв’язки, що існують між дохо
дами та іншими показниками 
якості життя. так, він бере до 
уваги те, що однією з  осно
вних універсальних потреб 
людини є  довголіття.

Теоретичний матеріал
Зміст основного тексту 
спрямований на реалізацію 
поставлених у  Державному 
стандарті та навчальній 
програмі мети і  завдань. Він 
поданий у  формі діалогу 
з  учнем, що створює необхід-
ну доступну основу для 
сприйняття навчального 
матеріалу

Практичне спрямування
Додаткові тексти та пояснен-
ня містять цікаві факти про 
наукові досягнення, господар-
ські підприємства, типові при-
клади соціально-економічних 
процесів і  ситуацій тощо та 
орієнтують учнів до застосу-
вання знань у  повсякденно-
му житті



4 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

49

тема 2. світове господарство

цює понад 80 % населення, промисловість перебуває в початко-
вому стані. Серед найбідніших та економічно найвідсталіших 
країн багато африканських (Ефіопія, Південний Судан, Того, 
Еритрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, Бурунді, Ру-
анда, Сомалі, Танзанія, ДР Конго), окремі азіатські країни (Аф-
ганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал), острівні країни (Кіри-
баті, Соломонові острови, Комори).

! Головне
  Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комплекс 

властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку, що характеризує 
її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її розвитку.

  За структурою зайнятості населення розрізняють аграрні, індустрі-
альні, постіндустріальні, аграрно-індустріальні, індустріально-аграрні 
країни; за способом ведення економіки — країни з ринковою, плановою 
та перехідною економікою.

  Важливим показником економічного розвитку країни, що застосо-
вують для загальної характеристики результатів її економічної діяль-
ності, є значення валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відповідно до місця країни у світовій економіці виділяють висо-
корозвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що роз-
виваються.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть типи країн за структурою зайнятості в  галузях господарства. стисло оха
рактеризуйте їх особливості та наведіть приклади. 2.  Перелічіть типи країн за 
способом ведення господарства. Який тип економічної системи переважає в  кра
їнах світу? Які країни подолали етап перехідної економіки? 3.  Який показник 
є  одним із ключових для визначення результативності національної економі
ки? 4. Назвіть типи країн відповідно до їх місця у світовій економіці. 5. Які кра
їни входять до складу «Великої сімки»? Знайдіть їх на карті. укажіть найсуттєвіші 
ознаки країни, що входить до «Великої сімки». 6.  На які підтипи поділяють країни, 
що розвиваються? Наведіть приклади кожного з  них.

Поміркуйте
серед десяти країн із найвищим у світі показником ВВП чотири є країнами — екс
портерами нафти. Чому ж  тоді їх відносять до країн, що розвиваються?

Працюємо самостійно
1. Знайдіть в  інтернетджерелах та порівняйте економічні показники країн із рин
ковою та командною системами господарювання на прикладі КНДР та Респуб ліки 
Корея. 2.  Дізнайтеся, які чинники сприяли швидкому економічному зростанню 
країн нової індустріалізації. Які складові їх економічних реформ можуть бути ці
кавими для україни?

Висновки
Наприкінці кожного парагра-
фа міститься підсумковий 
огляд його змісту у  вигляді 
стислих висновків

Різнорівневі завдання
Блок завдань і  запитань, 
диференційованих за видами 
діяльності: завдання для 
самоперевірки, практичні та 
розвиваючі завдання

Завдання проблемного 
характеру
Проблемні питання, практичні 
завдання для здійснення 
самостійних учнівських 
проектів

49

тема 2. світове господарство

цює понад 80 % населення, промисловість перебуває в початко-
вому стані. Серед найбідніших та економічно найвідсталіших 
країн багато африканських (Ефіопія, Південний Судан, Того, 
Еритрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, Бурунді, Ру-
анда, Сомалі, Танзанія, ДР Конго), окремі азіатські країни (Аф-
ганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал), острівні країни (Кіри-
баті, Соломонові острови, Комори).

! Головне
  Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комплекс 

властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку, що характеризує 
її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її розвитку.

  За структурою зайнятості населення розрізняють аграрні, індустрі-
альні, постіндустріальні, аграрно-індустріальні, індустріально-аграрні 
країни; за способом ведення економіки — країни з ринковою, плановою 
та перехідною економікою.

  Важливим показником економічного розвитку країни, що застосо-
вують для загальної характеристики результатів її економічної діяль-
ності, є значення валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відповідно до місця країни у світовій економіці виділяють висо-
корозвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що роз-
виваються.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть типи країн за структурою зайнятості в  галузях господарства. стисло оха
рактеризуйте їх особливості та наведіть приклади. 2.  Перелічіть типи країн за 
способом ведення господарства. Який тип економічної системи переважає в  кра
їнах світу? Які країни подолали етап перехідної економіки? 3.  Який показник 
є  одним із ключових для визначення результативності національної економі
ки? 4. Назвіть типи країн відповідно до їх місця у світовій економіці. 5. Які кра
їни входять до складу «Великої сімки»? Знайдіть їх на карті. укажіть найсуттєвіші 
ознаки країни, що входить до «Великої сімки». 6.  На які підтипи поділяють країни, 
що розвиваються? Наведіть приклади кожного з  них.

Поміркуйте
серед десяти країн із найвищим у світі показником ВВП чотири є країнами — екс
портерами нафти. Чому ж  тоді їх відносять до країн, що розвиваються?

Працюємо самостійно
1. Знайдіть в  інтернетджерелах та порівняйте економічні показники країн із рин
ковою та командною системами господарювання на прикладі КНДР та Респуб ліки 
Корея. 2.  Дізнайтеся, які чинники сприяли швидкому економічному зростанню 
країн нової індустріалізації. Які складові їх економічних реформ можуть бути ці
кавими для україни?

49

тема 2. світове господарство

цює понад 80 % населення, промисловість перебуває в початко-
вому стані. Серед найбідніших та економічно найвідсталіших 
країн багато африканських (Ефіопія, Південний Судан, Того, 
Еритрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, Бурунді, Ру-
анда, Сомалі, Танзанія, ДР Конго), окремі азіатські країни (Аф-
ганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал), острівні країни (Кіри-
баті, Соломонові острови, Комори).

! Головне
  Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комплекс 

властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку, що характеризує 
її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її розвитку.

  За структурою зайнятості населення розрізняють аграрні, індустрі-
альні, постіндустріальні, аграрно-індустріальні, індустріально-аграрні 
країни; за способом ведення економіки — країни з ринковою, плановою 
та перехідною економікою.

  Важливим показником економічного розвитку країни, що застосо-
вують для загальної характеристики результатів її економічної діяль-
ності, є значення валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відповідно до місця країни у світовій економіці виділяють висо-
корозвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що роз-
виваються.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть типи країн за структурою зайнятості в  галузях господарства. стисло оха
рактеризуйте їх особливості та наведіть приклади. 2.  Перелічіть типи країн за 
способом ведення господарства. Який тип економічної системи переважає в  кра
їнах світу? Які країни подолали етап перехідної економіки? 3.  Який показник 
є  одним із ключових для визначення результативності національної економі
ки? 4. Назвіть типи країн відповідно до їх місця у світовій економіці. 5. Які кра
їни входять до складу «Великої сімки»? Знайдіть їх на карті. укажіть найсуттєвіші 
ознаки країни, що входить до «Великої сімки». 6.  На які підтипи поділяють країни, 
що розвиваються? Наведіть приклади кожного з  них.

Поміркуйте
серед десяти країн із найвищим у світі показником ВВП чотири є країнами — екс
портерами нафти. Чому ж  тоді їх відносять до країн, що розвиваються?

Працюємо самостійно
1. Знайдіть в  інтернетджерелах та порівняйте економічні показники країн із рин
ковою та командною системами господарювання на прикладі КНДР та Респуб ліки 
Корея. 2.  Дізнайтеся, які чинники сприяли швидкому економічному зростанню 
країн нової індустріалізації. Які складові їх економічних реформ можуть бути ці
кавими для україни?

Завдання для групової роботи
Завдання, які пропонується 
виконати у  співпраці з  одно-
класниками
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2. На виробництво продуктів харчування використовується приблизно половина 
зерна пшениці. На які потреби йде друга половина?

Практичні завдання
1. складіть логічний ланцюжок, що демонструє (приблизно) зміну наведених сіль

ськогосподарських культур на території україни з  півночі на південь: озима 
пшениця, льондовгунець, жито, виноград, соняшник, цукровий буряк.

2. Використовуючи сайт Державної служби статистики (адреса доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua/, активне посилання  — Зовнішньоекономічна діяльність), 
з’ясуйте обсяги продажу за кордон продуктів рослинного походження в  дола
рах сША. Обчисліть частку цих товарів у  загальному експорті країни.

Набуваємо практичних навичок
За допомогою додаткового джерела інформації і  мережі Інтернет зберіть дані про 
сільськогосподарські культури, які вирощуються у вашій місцевості (на вашій при
садибній ділянці). З’ясуйте основні чинники зростання врожайності в  україні. За
пропонуйте рекомендації щодо ведення господарства у вашій місцевості (які куль
тури слід вирощувати, як за ними доглядати).

§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна 
спеціалізація сільського господарства України.
Ви дізнаєтесь:

 � про структуру та географію тваринництва
 � особливості кормової бази галузі

Пригадайте:
 � види сільськогосподарських тварин
 � продукти харчування, які мають тваринне походження

1 Тваринництво, його структура та кормова база.
Тваринництво — це галузь сільського господарства, що забезпечує 

населення продуктами харчування, харчову й легку промисловість — 
сировиною, а також дає органічні добрива. Основним показником, що 
характеризує розвиток галузі, є продуктивність сільськогосподарських 
тварин. Під нею розуміють кількість і якість продукції, яку отримують 
від тварини за визначений період (доба, місяць рік). Наприклад, кіль-
кість молока, яке щорічно отримують від однієї корови; кількість яєць 
від однієї курки-несучки; настриг вовни з однієї вівці та ін.

В Україні в останні 20 років обсяги виробництва продукції тва-
ринництва знизилися. Це забезпечило перевагу рослинництва в загаль-
ному обсязі виробленої сільським господарством продукції.

У складі тваринництва виділяється кілька галузей, найбільше 
значення серед яких мають скотарство, свинарство та птахівництво 
(мал. 1). Уявлення про зміни у співвідношення між галузями скотар-
ства дає діаграма (мал. 2).
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Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Дайте визначення поняття «національна економіка. 2.  Якою діяльністю може 
займатися підприємство? 3.  Якими є ознаки послуг? 4.  Назвіть основні складо
ві поняття «економічний розвиток». 5.  Поясніть використання ВВП як основно
го показника економічного розвитку. 6. Як і  з якою метою розраховується індекс 
людського розвитку?

Поміркуйте
1.  Чому більш точне визначення ВВП пов’язано з  його розрахунками за парите
том купівельної спроможності?
2.  Зберіть і  проаналізуйте дані та висловіть своє ставлення до дій керівництва ад
міністрації вашого району (населеного пункту) щодо покращення якості життя на
селення.

Набуваємо практичних навичок
Чи переймаєтеся ви якістю життя своєї родини? Продумайте, які заходи треба за
провадити для її підвищення.

Порадник
Підвищення якості життя можна досягти не тільки завдяки економічній діяльнос
ті, наприклад створення підприємств, для яких є  відповідні умови у  вашій місце
вості, а  й шляхом покращення екологічного стану довкілля, увагою до чистоти, 
налагодженням взаємовідносин (деякі із цих заходів можете здійснити і  ви самі).

Працюємо самостійно
Розрахунками Індексу людського розвитку займається Програма розвитку Органі
зації Об’єднаних Націй. Познайомтеся з  іншою діяльністю цієї установи та підго
туйте доповідь (використовуйте сайт Програми розвитку ООН в  україні (UNDP in 
Ukraine) за адресою: //www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html.

§ 3. Секторальна модель економіки країни
Ви дізнаєтесь:

 � склад первинного, вторинного й  третинного секторів економіки
 � про сучасну секторальну структуру національного господарства україни

Пригадайте:
 � види продукції промисловості, сільського господарства
 � види комунальних послуг
 � основні завдання транспорту

Економіка розвивається за певними законами, які виникли одно-
часно з людським суспільством, у процесі трудової діяльності людей. 
Колись основними заняттями населення було збиральництво, полюван-
ня і рибальство, потім набуло розвитку землеробство та скотарство. Де-
які із цих занять збереглися до нашого часу, хоча характер праці дуже 
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! Головне
  Сучасними тенденціями розвитку світового господарства є інтер-

націоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інфор-
матизація, глобалізація.

  Головними особливостями, що набуває сучасне світове господар-
ство в умовах глобалізації, є зростання взаємозалежності економік різ-
них країн, поглиблення інтеграційних процесів, зменшення ролі дер-
жавних кордонів.

  Сучасне світове господарство хоча і є єдиною системою, дуже не-
однорідне. Воно складається з різних за рівнем розвитку національних 
господарств. Їх участь та роль у світовому господарстві також є різною. 
Залежно від участі у світових економічних процесах країни умовно по-
діляють на «центр», «периферію» та «напівпериферію».

  Наслідки глобалізації можуть бути як позитивними, так і поро-
джувати ризики для національних господарств.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Розкрийте зміст поняття «інтернаціоналізація виробництва». Чим обумовлене 
встановлення стійких міжнаціональних зв’язків у  сучасному світі? 2.  Чому країни 
створюють інтеграційні об’єднання? Наведіть приклади регіональних та галузевих 
інтеграційних об’єднань країн. 3.  Чим глобалізація відрізняється від економічної 
інтеграції? 4.  Оцініть роль інформатизації як провідного чинника розвитку світо
вого господарства. 5. Яких особливих рис набуває світове господарство під впли
вом глобалізації? 6.  Чим обумовлений розподіл країн на «центр», «периферію» 
та «напівпериферію»?

Поміркуйте
Чи варто країнам, ураховуючи негативні наслідки глобалізації, робити свої еконо
мічні системи відкритими для міжнаціонального співробітництва?

Працюємо в  групах
складіть план економічних реформ в  україні, які б  могли використати переваги 
глобалізації та протидіяти її ризикам.

Практична робота 2
Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і  визначення їх 
місця в  сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

1. Позначте на контурній карті країни «G20» (перелік країн дивіться в  п. 4  цього 
параграфа).

2. За допомогою різних кольорів або штрихування виділіть серед них розвинені 
країни та країни, що розвиваються.
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РОЗДІЛ І. НАцІОНАЛьНА ЕКОНОМІКА тА  сВІтОВЕ ГОсПОДАРстВО 

Практична робота 1
Аналіз секторальної моделі економіки

1. Доповніть схему «сектори національної економіки україни».

Первинний Вторинний третинний

сільське 
господар

ство

Лісове гос
подарство

Рибне гос
подарство

Добувна 
промисло

вість

Переробна 
промисло

вість

Будівни
цтво

Послуги

2. Використовуючи стовпчикову діаграму «Виробництво валового внутрішнього 
продукту за окремими видами економічної діяльності» (с.  23), проаналізуйте 
значення секторів та окремих галузей національної економіки україни. Порів
няйте з  показниками розвинених країн.

3. Запропонуйте заходи щодо покращення секторальної структури національно
го господарства україни.

у висновку вкажіть характерні риси секторальної моделі національного господар
ства україни.

§ 4. Чинники розміщення виробництва
Ви дізнаєтесь:

 � що потрібно брати до уваги при розміщенні підприємства
 � як чинники розміщення виробництва впливають на географію окремих галу

зей господарства

Пригадайте:
 � що таке природні умови та які їх особливості на території україни
 � види природних ресурсів

Перш ніж вирішити, яку виробничу діяльність обрати та де роз-
ташувати підприємства, проводять ретельний економічний аналіз. Він 
має врахувати всі чинники, які можуть підвищити обсяги продукції, 
що виробляється, зменшити витрати та підвищити прибутки. Ці знання 
допоможуть вам зрозуміти, чому в одних місцях побудовані теплові 
електростанції, в інших — атомні, як Україна перетворилася на одно-
го з найбільших виробників сталі у світі, чому країна має всі переду-
мови для того, щоб стати важливим світовим центром із виробництва 
сільськогосподарської продукції.

1 Поняття про чинники розміщення виробництва. Природні чинники.
Чинниками розміщення виробництва називають сукупність умов 

і ресурсів, необхідних для вибору найбільш вигідного місця розташування 
господарського об’єкта або групи об’єктів певної галузі. Для кожної галу-

Практичні роботи 
та дослідження
Відповідно до навчальної 
програми в  підручнику 
запропоновані докладні 
інструкції щодо виконання 
всіх практичних робіт 
і  досліджень.
Розробки передбачених 
програмою досліджень 
спонукають учнів до здій-
снення власних відкриттів 
та  наукової роботи
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цює понад 80 % населення, промисловість перебуває в початко-
вому стані. Серед найбідніших та економічно найвідсталіших 
країн багато африканських (Ефіопія, Південний Судан, Того, 
Еритрея, Гвінея, Мозамбік, Малаві, Нігер, Ліберія, Бурунді, Ру-
анда, Сомалі, Танзанія, ДР Конго), окремі азіатські країни (Аф-
ганістан, Камбоджа, Бангладеш, Непал), острівні країни (Кіри-
баті, Соломонові острови, Комори).

! Головне
  Тип країни — об’єктивно сформований і відносно стійкий комплекс 

властивих їй умов, ресурсів та особливостей розвитку, що характеризує 
її роль і місце у світовому співтоваристві на певному етапі її розвитку.

  За структурою зайнятості населення розрізняють аграрні, індустрі-
альні, постіндустріальні, аграрно-індустріальні, індустріально-аграрні 
країни; за способом ведення економіки — країни з ринковою, плановою 
та перехідною економікою.

  Важливим показником економічного розвитку країни, що застосо-
вують для загальної характеристики результатів її економічної діяль-
ності, є значення валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відповідно до місця країни у світовій економіці виділяють висо-
корозвинені країни, країни з перехідною економікою та країни, що роз-
виваються.

Запитання та завдання для самоперевірки
1. Назвіть типи країн за структурою зайнятості в  галузях господарства. стисло оха
рактеризуйте їх особливості та наведіть приклади. 2.  Перелічіть типи країн за 
способом ведення господарства. Який тип економічної системи переважає в  кра
їнах світу? Які країни подолали етап перехідної економіки? 3.  Який показник 
є  одним із ключових для визначення результативності національної економі
ки? 4. Назвіть типи країн відповідно до їх місця у світовій економіці. 5. Які кра
їни входять до складу «Великої сімки»? Знайдіть їх на карті. укажіть найсуттєвіші 
ознаки країни, що входить до «Великої сімки». 6.  На які підтипи поділяють країни, 
що розвиваються? Наведіть приклади кожного з  них.

Поміркуйте
серед десяти країн із найвищим у світі показником ВВП чотири є країнами — екс
портерами нафти. Чому ж  тоді їх відносять до країн, що розвиваються?

Працюємо самостійно
1. Знайдіть в  інтернетджерелах та порівняйте економічні показники країн із рин
ковою та командною системами господарювання на прикладі КНДР та Респуб ліки 
Корея. 2.  Дізнайтеся, які чинники сприяли швидкому економічному зростанню 
країн нової індустріалізації. Які складові їх економічних реформ можуть бути ці
кавими для україни?

Завдання для допитливих
Творчі завдання, спрямовані 
на самостійне здобування 
знань, розвиток читацької 
компетенції, набуття досвіду 
проектної діяльності
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тема 1. Національна економіка

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Дайте визначення поняття «національна економіка. 2.  Якою діяльністю може 
займатися підприємство? 3.  Якими є ознаки послуг? 4.  Назвіть основні складо
ві поняття «економічний розвиток». 5.  Поясніть використання ВВП як основно
го показника економічного розвитку. 6. Як і  з якою метою розраховується індекс 
людського розвитку?

Поміркуйте
1.  Чому більш точне визначення ВВП пов’язано з  його розрахунками за парите
том купівельної спроможності?
2.  Зберіть і  проаналізуйте дані та висловіть своє ставлення до дій керівництва ад
міністрації вашого району (населеного пункту) щодо покращення якості життя на
селення.

Набуваємо практичних навичок
Чи переймаєтеся ви якістю життя своєї родини? Продумайте, які заходи треба за
провадити для її підвищення.

Порадник
Підвищення якості життя можна досягти не тільки завдяки економічній діяльнос
ті, наприклад створення підприємств, для яких є  відповідні умови у  вашій місце
вості, а  й шляхом покращення екологічного стану довкілля, увагою до чистоти, 
налагодженням взаємовідносин (деякі із цих заходів можете здійснити і  ви самі).

Працюємо самостійно
Розрахунками Індексу людського розвитку займається Програма розвитку Органі
зації Об’єднаних Націй. Познайомтеся з  іншою діяльністю цієї установи та підго
туйте доповідь (використовуйте сайт Програми розвитку ООН в  україні (UNDP in 
Ukraine) за адресою: //www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html.

§ 3. Секторальна модель економіки країни
Ви дізнаєтесь:

 � склад первинного, вторинного й  третинного секторів економіки
 � про сучасну секторальну структуру національного господарства україни

Пригадайте:
 � види продукції промисловості, сільського господарства
 � види комунальних послуг
 � основні завдання транспорту

Економіка розвивається за певними законами, які виникли одно-
часно з людським суспільством, у процесі трудової діяльності людей. 
Колись основними заняттями населення було збиральництво, полюван-
ня і рибальство, потім набуло розвитку землеробство та скотарство. Де-
які із цих занять збереглися до нашого часу, хоча характер праці дуже 
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тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

Поміркуйте
1. у чому ви виграєте і в чому програєте, коли купуєте одяг (взуття) відомих брен

дів, вироблені в  країнах, що розвиваються?
2. у більшості країн Західної Європи вважається, що повсякденний одяг та взут

тя у  першу чергу повинні бути якісними, зручними та комфортними, що не 
слід звертати великої уваги на моду та бренди. Чи поділяєте ви цю точку зо
ру? Чому?

Практичне завдання
Використовуючи відповідну карту в  атласі, проаналізуйте особливості розміщен
ня текстильної промисловості україни.

Набуваємо практичних навичок
1. Однією з  особливостей легкої промисловості є  швидка віддача вкладених ко

штів. Чому саме невеликі підприємства дозволяють отримати найбільший при
буток за мінімальних витрат?

2. З’ясуйте, із  яких тканин (матеріалів) вироблений ваш одяг (взуття). Які перева
ги та недоліки вони мають. Продумайте, який одяг (взуття) ви хотіли би при
дбати у  майбутньому, із яких матеріалів вони мають бути вироблені й  чому?

Дослідження
Малі й  середні міста України  — центри швейного виробництва

1. Пригадайте, які міста україни належать до малих та середніх.
2. З’ясуйте, у  яких із них розташовані швейні виробництва.
3. Поясніть чинники розміщення швейних виробництв у  цих містах.
4. Зберіть дані про види продукції цих підприємств на прикладі міст (міста) своєї 

області.
5. Поясніть значення швейних виробництв для вирішення економічних і  соціаль

них проблем міст (міста) своєї області.

§ 32. Народні промисли в  Україні
Ви дізнаєтесь:

 � про значення, основні види та продукцію народних промислів
 � про вироби народних майстрів, які стали символом самобутності української 

культури

Пригадайте:
 � традиційні ремесла та промисли, які набули поширення на території україни 

в  минулому
 � чим приваблюють твори народного мистецтва

Із давніх часів люди намагалася облаштувати свій побут. Найбільш 
кмітливі, заповзяті та майстровиті знаходили прості підручні матеріали 
і за допомогою нескладних інструментів власноруч виробляли необхідну 
людям продукцію. Зараз вона є частиною історії культури України.



6 ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
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тема 2. торгівля

5 Роздрібна торгівля товарами та послугами в  Україні.
Серед товарів, що реалізуються через підприємства роздрібної тор-

гівлі в Україні, найбільшу частку складають продукти харчування, ви-
роби легкої промисловості, побутова техніка тощо. Лідируючі позиції 
за обсягами продажу посідають великі торговельні мережі: «АТБ-Маркет», 
«Фоззі груп», «Фуршет», «Караван», «Ашан», «Таврія-В» тощо.

Найбільш популярними послугами для українців є фінансові, до-
ступ до мережі Інтернет, фармацевтичні та туристичні, поштовий сер-
віс, послуги прокату, страхування.

У межах України обсяги роздрібної торгівлі за регіонами різнять-
ся (мал. 3). Найвищий розвиток роздрібної торгівлі спостерігається 
в економічно потужних регіонах та місцях найбільшої концентрації на-
селення: Київській (разом із Києвом), Одеській, Дніпропетровській, Хар-
ківській, Запорізькій, Львівській областях.
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ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ (млрд грн)

СТРУКТУРА ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ (%)

ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ (тис. грн/1 жит.)

137,5 млрд грн
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Мал. 3. Роздрібна торгівля товарами та послугами в  україні.
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РОЗДІЛ IV. тРЕтИННИЙ сЕКтОР ГОсПОДАРстВА 

4 Охорона здоров’я.
Велике значення для розвитку держави має не лише рівень роз-

витку науки та освіченість населення, а й здоров’я нації. Тому в сучас-
них умовах охорона здоров’я перетворюється на одну з провідних галу-
зей сфери послуг.

У кожній країні формується певна система охорони здоров’я — 
сукупність організацій, головною метою діяльності яких є зміцнення, 
підтримка та відновлення здоров’я населення. Для ефективної роботи 
медичних закладів потрібні чималі кошти. Отже, виникає питання, із 
яких джерел відбуватиметься їх фінансування.

Більшість країн світу забезпечують систему охорони здоров’я за 
рахунок загального оподаткування або внесків у систему медичного стра-
хування. У першому випадку основним постачальником медичних по-
слуг виступає держава. Така система охорони здоров’я отримала розви-
ток у Великій Британії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, 
Норвегії, Португалії, Швеції. Страхова система охорони здоров’я набу-
ла поширення в багатьох країнах світу. У європейському регіоні вона 
представлена в Німеччині, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Франції та ін. 
Розмір страхових внесків у різних країнах складає від 1 до 19 % заро-
бітної плати.

У розвинених країнах витрати на охорону здоров’я становлять 
9—11 % ВВП. Медичні заклади цих країн активно залучають досягнен-
ня науки та новітні технології діагностування на ранніх етапах захво-
рювання, проведення найскладніших операцій, лікування небезпечних 
хвороб. Провідними у сфері застосування революційних медичних тех-

Мал. 5. Освітлення вечірнього Києва та 
багатьох інших українських міст вико
нане із застосуванням світлодіодної 
техніки, розробленої в  Інституті фізики 
напівпровідників ім. В.  В.  Лашкарьова.

Мал. 6. Великий андронний колайдер. 
Для здійснення наукових досліджень НтК 
«Інститут монокристалів» (Харків) створив 
22  тис. детекторів із радіаційно стійкої 
пластмаси. Їх технологія є  унікальною.

ГОсПОДАРстВА
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тема 1. сільське господарство

За часткою пасовищ і сіножатей Україна значно поступається біль-
шості європейських країн, де цей показник коливається в межах 30—40 %, 
а у США — перевищує 50 %. Це негативно впливає на можливості роз-
витку окремих галузей тваринництва.

Україна характеризується високим рівнем землезабезпеченості 
сільськогосподарськими угіддями і поступається за цим показником 
лише Канаді, Росії, Білорусі та США, а за забезпеченністю ріллею — 
Канаді та Росії (мал. 3). У той самий час значна частина сільськогос-
подарських угідь в Україні є деградованими, тобто їх якість погіршу-
ється. Так, близько 1,7 млн га сільськогосподарських угідь потерпають 
від вітрової ерозії, 13,3 млн га — від водної, ще на 2 млн га угідь 
впливає і водна і вітрова ерозії.

2 Зернові культури.
Найважливішим показником розвитку рослинництва є врожайність 

сільськогосподарських культур. Вона дає уявлення про кількість отрима-
ної продукції з одиниці площі (гектара). В останні роки врожайність 

Мал. 1. структура сільськогосподар
ських угідь україни.

Мал. 2. структура посівних площ основних сільсько
господарських культур в  україні. За останні 25  років 
збільшилися площі, зайняті окремими технічними 
культурами (соняшнику  — у  3,2  рази, ріпаку  — 
у  16  разів), і  майже в  5  разів зменшилися площі 
вирощування кормових культур.

Мал. 3. Забезпеченість сільськогосподарськими угіддями та ріллею населення україни 
і  країн світу (га на 100  осіб).

Умовні позначення
7 % 2 %

78 %

13 %
Рілля

Пасовища

Сіножаті

Багаторічні 
насадження

Умовні позначення
6,8 %

7,4 %

54,8 %
31,0 %

Зернові культури

Технічні культури

Картопля і овоче-баштанні культури

Кормові культури

Уся посівна площа — 26,9 млн га

Умовні позначення

рілля

сільськогоспо-
дарські угіддя

0

50

100

150

200

250

 Франція США Росія Польща Німеччина Канада Білорусь Україна

Змістовні малюнки
Малюнки містять розширені 
підписи та коментарі, які 
покращують сприйняття 
навчального матеріалу, 
діаграми й  графіки дають 
змогу розкривати географічні 
зв’язки, закономірності тощо

Географічні карти
Картографічний матеріал 
створює умови для розвитку 
картографічної грамотності 
учнів, надає можливість 
виконувати практичні завдан-
ня та практичні роботи, корис-
туючись лише підручником 
(у  разі відсутності атласів). 
Текстовий матеріал, запитання 
і  завдання підручника спрямо-
вують дії учнів на подальші 
порівняння даних картосхем 
і  карт атласу

Ілюстративний матеріал підручника



7ДЕМОВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА

292

Основні терміни та поняття

Агломерування — процес встановлення та розширення стійких виробни-
чих зв’язків між суміжними територіями, що зумовлює утворення 
виробничих агломерацій.

Аграрні відносини — складова економічних відносин, які виникають у сіль-
ському господарстві з приводу володіння й використання землі як 
головного засобу сільськогосподарського виробництва, а також ви-
робництва, розподілу, обміну й споживання сільськогосподарської 
продукції та послуг.

Аутсорсинг — передання підприємством ряду певних виробничих функцій 
іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна ринкова вартість кінцевих то-
варів та послуг підприємств, вироблених за рік на території країни.

Вантажообіг — добуток кількості перевезених за певний час вантажів на 
відстань перевезень (вимірюється в тонно-кілометрах, т-км).

Географічне (навколишнє) середовище — та частина географічної оболон-
ки, із якою людство безпосередньо взаємодіє в процесі свого життя 
та господарської діяльності. Географічне середовище, на відміну від 
природного середовища, включає як природні, так і антропогенні 
комплекси.

Глобалізація — процес зростання взаємозалежності та взаємозв’язку країн 
у сучасному світі внаслідок посилення інтеграційних зв’язків.

Експорт — вивезення товарів і послуг за кордон.

Зовнішня торгівля — вид економічних відносин між країнами, який склада-
ється з експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) товарів та послуг.

Імпорт — купівля та ввезення з-за кордону товарів і послуг для внутріш-
нього споживання.

Індекс людського розвитку (ІЛР) — інтегрований показник, що використо-
вується для міждержавного порівняння й вимірювання людського 
потенціалу досліджуваної території. ІЛР містить такі критерії оцін-
ки: очікувана тривалість життя, рівень грамотності населення, рі-
вень життя (за ВВП на одну особу), індекс соціально-економічної не-
рівності, індекс гендерної нерівності, індекс багатовимірної бідності.

Комбінування виробництва — поєднання на одному підприємстві (комбінаті) 
кількох виробництв, які належать до різних галузей промисловості.

Концентрація виробництва — зосередження виробництва на великих під-
приємствах.
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виробництва кінцевої продукції (у нашому випад-
ку — автомобіля) (мал. 1).

Іноді виникає потреба випускати на одному 
підприємстві різну продукцію шляхом комбінування 
виробництв різних галузей. Найбільш ефективним 
є комбінування на основі використання відходів 
виробництва. Наприклад, відходи чорної металур-
гії можуть використовуватися для виробництва бу-
дівельних матеріалів. Це дозволяє розширити си-
ровинну базу промисловості і зменшити кількість 
відходів, які забруднюють навколишнє середовище. 
Отже, комбінування полягає в поєднанні взаємо-
пов’язаних, але різнорідних виробництв на одно-
му підприємстві (мал. 3).

У процесі децентралізації, який відбуваєть-
ся в Україні, постає необхідність просторового роз
осередження (дисперсії) виробництва. Це сприятиме 
економічному зростанню в окремих областях та ра-
йонах країни.

2 Форми просторової організації національної 
економіки.
Просторовою (територіальною) структурою 

економіки (господарства) називають сукупність 
певним чином взаєморозташованих і взаємо пов’я-
заних територіальних елементів економіки. Серед 
усталених територіальних елементів важливу роль 
відіграють форми просторової організації націо-
нальної економіки. У промисловості це промисло-
ві пункти, центри, вузли, агломерації і райони.

Промисловий пункт  — це населений пункт, 
у якому розташоване одне промислове підприєм-
ство. Якщо в населеному пункті є кілька промис-
лових підприємств, не поєднаних між собою вироб-
ничими зв’язками, він стає промисловим центром. 
Сукупність близько розташованих промислових 
центрів, що мають загальну інфраструктуру і тіс-
ні виробничі зв’язки, утворює промисловий вузол. 
Ви вже знаєте, що за наявності ядер концентрації, 
які формуються в найбільших містах, спостеріга-
ється агломерування, і тоді вузол перетворюється 

Мал. 2. Харківський турбінний 
завод (ПАт «турбоатом»)  — одне 
з  найбільших у  світі турбобудів
них підприємств. Він має вузьку 
спеціалізацію і  виробляє турбіни 
для теплових, атомних, гідро та 
електростанцій, теплоелектроцен
тралей.

Мал. 3. Металургійний комбінат 
«Арселор Мiттал Кривий Рiг». Під
приємства, для яких характерне 
комбінування виробництв різних 
галузей, часто називають комбіна
тами. На них продукція одного 
виробництва стає сировиною або 
матеріалом для іншого. так, до 
складу металургійного комбінату 
«Арселор Мiттал Кривий Рiг» вхо
дять коксохімічне, гірничодобув
не і  металургійне виробництва.

Словник термінів та понять
У словнику зібрані терміни 
та поняття, які зустрічаються 
в  підручнику та можуть 
знадобитися учням під час 
вивчення або повторення 
матеріалу. Словник дозволяє 
швидко знайти необхідний 
термін, що, безсумнівно, 
полегшить роботу з  підруч-
ником

У  тексті підручника найважливіші поняття 
виділені для кращого запам’ятовування

Електронний додаток
До підручника розроблений електронний 
ресурс interactive.ranok.com.ua, який 
містить додаткову корисну інформацію, 
тестові завдання для підготовки до конт-
рольних та самостійних робіт, які викону-
ються в  режимі онлайн, тощо. Посилання 
на ці матеріали розміщено на сторінках 
підручника позначкою 
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гає у вирощуванні сільськогосподарських рос-
лин для забезпечення населення продуктами 
харчування, тваринництва — кормами, галу-
зей промисловості (легка, харчова) — сирови-
ною. У тваринництві займаються розведенням 
різних сільськогосподарських тварин для ви-
робництва відповідних продуктів.

Добувна промисловість забезпечує госпо-
дарство (переважно галузі промисловості) і на-
селення сировиною та паливом.

У вторинному секторі особливо виділяєть-
ся переробна промисловість (мал. 6). Вона по-
сідає провідне місце в матеріальному виробни-
цтві і складається з низки самостійних галузей. 
Кожна з них включає групу підприємств, поді-
бних за необхідною сировиною, видами та при-
значенням готової продукції, технологіями її 
виробництва. Ті з галузей, які переважно за-
ймаються виготовленням засобів та предме-
тів виробництва (сталь, машини, обладнання, 
пластмаси та ін.), належать до важкої промис-
ловості. Зокрема, це металургія, машинобу-
дування, хімічна промисловість. Предмети 
споживання виробляють легка і харчова про-
мисловість (харчові продукти, тканини, одяг, 
взуття та ін.) та окремі підприємства важкої 
промисловості (побутова техніка, миючі засоби, 
меблі та ін.) (мал. 7).

Завдання будівництва — уведення в дію 
нових та ремонт існуючих об’єктів виробничого 
й невиробничого призначення (мал. 8). Ця га-
лузь тісно пов’язана з іншими галузями і сфера-
ми діяльності людини. З одного боку, це пояс-
нюється необхідністю в матеріалах, обладнанні, 
машинах, з іншого — великою різноманітніс-
тю споруджуваних об’єктів. До таких об’єктів, 
зокрема, належать житлові будинки, промис-
лові будівлі та споруди, транспортні магістра-
лі, споруди сільськогосподарського призна-
чення, будівлі соціального призначення, лінії 
електропередач. В останні роки в Україні скла-

Мал. 6. серед галузей переробної 
промисловості традиційно значну 
роль у  господарстві україни відіграє 
чорна металургія.

Мал. 7. серед предметів споживання 
розрізняють продовольчі (харчові 
продукти) та непродовольчі товари 
(тканини, одяг, взуття та ін.). В  останні 
роки українські виробники досягли 
успіхів у  виробництві окремих видів 
продовольчих товарів.

Мал. 6. серед галузей переробної 
промисловості традиційно значну 
роль у  господарстві україни відіграє 
чорна металургія.
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Пропонований підручник із географії (авт. П.  О.  Масляк, 
С. Л. Капіруліна)  — це продукт нового покоління, 
орієнтований на засвоєння учнями поглиблених 
географічних знань і  переважно на досягнення ними 
такої ключової компетенції, як уміння навчатися.

Підручник має практичну спрямованість, що сприяє 
використанню здобутих знань і  вмінь у  повсякденно-
му житті.

Зручний формат підручника створює додаткові 
можливості для сприйняття навчального матеріалу.

Методичний апарат передбачає цілеспрямовану 
роботу з  навчання школярів роботи з  Інтернетом 
та  іншими сучасними інформаційними ресурсами.

ГЕОГРАФІЯ
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ÄËß ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍ²Õ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â
Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ ÃÅÎÃÐÀÔ²¯

Ï. Î. Ìàñëÿê, Ñ. Ë. Êàï³ðóë³íà Інтернет-
підтримка
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУЧАСНОГО СВІТУ

Тема 1. Природа і  людина в  сучасному світі
Тема 2. Населення світу

Загальну характеристику такого різнобарвного сучасного світу ми почнемо 
зі знайомства із взаємодією природи і  людини в  сучасному світі. Дамо за-
гальну характеристику населення світу.

Люди створили величезний світ парадоксів, де бідність і  багатство, щастя 
й  лихо, голод і  розкіш живуть поруч. Одні люди набирають воду з  каламутної 
водойми, не вміють і  ніколи не навчаться читати й  писати, інші користують-
ся гарячою водою, подорожують, спілкуються у  скайпі. Людство досягло тех-
нічного прогресу, але так і  не прийшло до загального щастя.

Упродовж багатьох тисячоліть природа Землі втамовувала нам спрагу, да-
вала їжу й  відпочинок під тінню дерев, милувала око квітами тощо. Розви-
ваючись, людство навчилося використовувати багатства природи, але все 
більше віддалялося від неї. На жаль, людина змінює природу не завжди ра-
ціонально та позитивно. Ми будуємо підприємства, які щохвилини забрудню-
ють повітря, воду, ґрунти, знищуючи саму природу.

Тож спробуємо скласти загальну характеристику населення світу, визна-
чити роль і  місце людини в  сучасному світі, аби краще зрозуміти, що  ж таке 
сучасне географічне середовище, як ним користується людство і  яким є  зна-
чення населення в  економічному розвитку суспільства.

Вивчаючи теми, ви:

 � дізнаєтеся про основні басейни видобутку корисних копалин, різні види 
ресурсів, кількість населення світу та окремих країн тощо

 � навчитеся аналізувати статево-вікові піраміди населення окремих країн, 
ареали поширення народів, мов, окремих релігій тощо

 � познайомитеся з поняттями «географічне середовище», «природно-ресурс-
ний потенціал», «природокористування», «демографічна політика», «демо-
графічний вибух», «субурбанізація» тощо

 � оціните наслідки взаємодії суспільства й  природи, ресурсозабезпеченість 
регіонів і країн світу, роль населення в економічному розвитку суспільства, 
соціально-економічні умови, тривалість, рівень і  якість життя населення 
в  регіонах і  країнах світу тощо

 � зрозумієте особливості територіального поєднання природних ресурсів для 
потреб розвитку господарства

 � усвідомите наслідки безробіття та рівень життя населення в  окремих ре-
гіонах і  країнах світу

Розділ І.  
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Тема 1. Природа і  людина в  сучасному світі

§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й  природи 
в  географічному середовищі в  минулому та сьогодні

Поясніть, що таке жива та нежива природа. Як людина використовує їх об’єкти в  процесі 
своєї життєдіяльності?

1ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Географічне се-
редовище — частина географічної оболонки 

Землі, яка є середовищем життєдіяльності сус-
пільства, забезпечує його природними ресур-
сами для існування, відтворення та розвитку. 
Із розвитком суспільства поняття географічно-
го середовища постійно розширюється.

Ви вже знаєте, що різні країни світу мають 
різне географічне середовище для свого функ-
ціонування. Ви можете самі порівняти особли-
вості географічного середовища для існування 
та розвитку Японії і Росії, США і Чаду, Укра-
їни і Монголії. Наприклад, у Японії катастро-
фічно не вистачає самої території для роз-
міщення нових господарських та соціальних 
об’єктів. Тому японці створюють нове геогра-
фічне середовище в океані (мал. 1)або обгово-
рюють можливість освоєння нового середовища 
на інших планетах. Водночас у сусідній Росії 
величезні площі майже не заселені й економіч-
но не освоєні. США мають надзвичайно різно-

манітне та здебільшого сприятливе для суспіль-
ного розвитку географічне середовище, а в Чаді 
панує пустельний клімат і посушливість гео-
графічного середовища постійно зростає. Укра-
їна взагалі має найкращі природні умови (на 
думку американського геополітика С. Гантінг-
тона) у світі, а в Монголії пустельність клімату 
поєднується з його континентальністю й суво-
рими зимами.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію, яка підтверджує думку 
С.  Гантінгтона про найкращі природні умови 
в  нашій країні.

Однак, як ви вже знаєте, результати гос-
подарювання в тій чи іншій країні не зале-
жать безпосередньо від особливостей її гео-
графічного середовища. У Фінляндії воно 
менш сприятливе, ніж, наприклад, на біль-
шій частині території Росії, але рівень життя 
її населення є значно вищим.

Порівняйте площу та кількість населення Японії 
та Росії. Зробіть висновки.

2ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА Й  ПРИРОДИ В  ГЕО-
ГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В  МИНУЛОМУ ТА 

СЬОГОДНІ. Як ви пам’ятаєте з уроків історії, 
первісні люди займалися збиранням дикорос-

СЛОВНИК

Географічне середовище  — сукупність живої і  не-
живої природи, залученої на певному етапі розвитку 
суспільства до процесу суспільного життя; є необхід-
ною умовою існування та розвитку суспільства.

Мал. 1. Штучні острови: 1) острів Уміхотару (Японія); 2) острів в Об’єднаних 
Арабських Еміратах; 3) острів Флеволанд (Нідерланди).

1 2 3

Підручник складається зі «Вступу» та трьох розділів, 
а  розділи структурно розподілені на параграфи.
Кожний параграф поділений на кілька логічно завер-
шених частин, що мають заголовки, тобто структура 
тексту побудована у  вигляді комбінації невеликих за 
обсягом змістових елементів

Кожен параграф підручника починається запитаннями, 
які пропонують учням пригадати матеріал із поперед ніх 
географічних курсів
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лих плодів і полюванням. Вони майже ніяк 
не впливали на довкілля. Першою великою 
подією в їхньому житті стало оволодіння вог-
нем. Наступний визначальний крок у розви-
тку людства — перехід до вирощування куль-
турних рослин і розведення тварин. Це дало 
змогу контролювати виробництво їжі. Тепер 
її збільшення, урізноманітнення, покращення 
залежало вже лише від розуму й працездат-
ності людей.

Від цього часу людство вже не просто ко-
ристується дарами природи. Воно починає все 
активніше змінювати довкілля, пристосовуючи 
його до своїх потреб. Виникають перші зем-
леробські поселення. За 4 тис. років до нашої 
ери на територіях Північного Китаю, Мексики, 
Перу, України (між річками Дніпро та Дністер) 
з’являється землеробство.

За допомогою додаткових джерел знань зна-
йдіть інформацію про трипільську цивілізацію. 
Розкажіть про свої знахідки.

Нові форми господарювання розвивалися 
в найсприятливіших для цього природних умо-
вах. Природа й людина ніби об’єднували свої 
зусилля заради прогресу. Звідси ці форми гос-
подарювання поширювалися на інші регіони 
з менш сприятливими природними умовами.

Здобуваючи все нові «перемоги» над при-
родою, людство поступово збіднювало довкіл-
ля. Почали загострюватися екологічні пробле-
ми. Деякі вчені вважають, що в основі 
загибелі більшості давніх цивілізацій лежать 
саме екологічні чинники.

У Середньовіччі експлуатація природи по-
силюється. Швидко зростає кількість насе-
лення, близько 500 років тому починається 
індустріальна ера та стрімко збільшується 
вплив людини на довкілля.

Однак до XIX ст. значні території США, 
Канади, Аргентини, Бразилії, Австралії, Росії 
все ще залишалися малозаселеними та слабо 
освоєними. Люди селилися переважно на 
узбережжях океанів і морів.

Із розвитком цивілізації в XX ст., особли-
во на межі другого і третього тисячоліть, 
вплив природних умов на життя та господар-
ську діяльність людини істотно зменшився. 
Науково-технічний прогрес, новітні техноло-
гічні досягнення дали змогу людині успішно 
освоювати території з екстремальними при-
родними умовами. Почалося інтенсивне гос-

подарське вивчення півночі, пустельних і на-
півпустельних районів Африки, Америки, 
Азії та Австралії. З’явилися нові наукові 
станції в Антарктиді. Швидкими темпами 
освоювалися багатства Світового океану, гір-
ських територій, екваторіальних лісів Амазо-
нії тощо. У деяких регіонах світу вироблена 
людиною енергія стала суттєво перевищувати 
кількість сонячної енергії. На жаль, майже 
скрізь цей процес супроводжувався виникнен-
ням екологічних проблем (мал. 2).

Деякі вчені стверджують, що екологія є  най-
молодшою з  усіх наук. За допомогою додатко-
вих джерел інформації знайдіть підтвердження 
цього факту.

Минуле століття стало важливим часовим 
відрізком у розробці й практичному відпра-
цюванні низки моделей раціонального і не-
раціонального освоєння планети. Переважно 
шляхом спроб і помилок людство прийшло до 
розуміння необхідності збереження природно-
го довкілля.

Упродовж усієї історії людство постійно 
перебувало у взаємодії з природою.

3ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ЛЮД-
СТВОМ СВОЄЇ ПЛАНЕТИ. Багато рис майбут-

нього вже зріє в сьогоденні. Напевно, людина 
й надалі залишиться одночасно як творцем, 
так і руйнівником довкілля, але все-таки пе-
реважатиме розумний, творчий підхід.

Мал. 2. Острови сміття в  Тихому океані.

СЛОВНИК

Антропосфера  — частина біосфери, яку утворює 
сукупність усіх людей нашої планети.

Розділ І.  
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кращі умови для самореалізації, здобуття 
освіти тощо. Тому великі міста й надалі за-
лишаться основними осередками найрізнома-

нітніших функцій і збережуть свою прива-
бливість і в майбутньому.

ВИСНОВКИ

 � Процес урбанізації, тобто зростання міст і  підвищення їхньої ролі 
в житті суспільства, відбувається в усьому світі. Урбанізація породжує ряд 
економічних, соціальних та екологічних проблем, що потребують ефек-
тивного розв’язання. Містам-мільйонерам, яких сьогодні на планеті вже 
понад 300, належить визначальна роль у  формуванні систем розселення.

 � Навколо великих міст формуються населені пункти різної величи-
ни  — міські агломерації. У  густонаселених районах світу великі місь-
кі агломерації можуть зливатися, утворюючи мегалополіси. Є  міста, 
які зростають за рахунок утворення нетрів  — районів з  антисанітар-
ними умовами життя. Такий тип урбанізації називають хибною.

 � Міста виконують різні функції: адміністративні, промислові, торго-
вельні, транспортні тощо. Сьогодні існують країни, які майже на 100 % 
складаються з  міського населення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять «міська 
агломерація», «урбанізація», «нетрі», 
«субурбанізація».

2. Поясніть причини нерівномірності 
розміщення населення світу.

3. Поясніть, звідки та куди спрямовані 
основні потоки внутрішніх міграцій. 
Якими причинами вони викликані?

4. Назвіть причини та проблеми сучас-
ної урбанізації.

5. Поясніть взаємозв’язок урбанізації та 
рівня соціально-економічного розви-
тку країни.

§ 13 Сільське населення світу

Пригадайте, у  яких регіонах України проживає більша частка сільського населення. За якими 
ознаками його відрізняють від міського?

1СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. У сільських населених 
пунктах нині проживає менше половини 

всього населення Землі. Кількість сільського 
населення продовжує зростати, але оскільки 
міста розвиваються швидше, частка селян по-
стійно скорочується. Зростання кількості сіль-
ських жителів відбувається за рахунок країн, 
що розвиваються. Динаміка питомої ваги сіль-
ських жителів у світі є такою: у 1960 р. їх 
було 67 %, у 1990 р. — 57 %. Загальне число 
сільських населених пунктів на планеті оці-
нюється до 20 мільйонів. Вони дуже різняться 
за величиною, формою, основними заняттями 
їхніх жителів тощо. Ця різниця визначається 
історією розвитку, природними умовами та 
ресурсами, соціально-економічними умовами 
країни, рівнем розвитку продуктивних сил 
і спеціалізацією господарства.

У країнах Європи та Японії, що здолала 
тривалий шлях розвитку, поширена групова 
форма розселення, у якій поєднуються великі 
села й селища. Разом із тим тут прижилися 

та збереглися й поодинокі будинки, садиби 
(розсіяна форма розселення). Із розвитком 
міст і бажанням людини бути ближче до при-
роди в розвинених країнах виник феномен 
«другої домівки». Це приміські дачні й ку-
рортні селища, заміські будинки багатих лю-
дей тощо. Вони виросли навколо великих 
міст, наближаючись до міських агломерацій, 
мегалополісів, але фактично залишаючись 
сільськими населеними пунктами. Саме через 
це більша частина сільського населення висо-
корозвинених західноєвропейських країн за-
йнята не в сільському господарстві. Їх насе-
лення здійснює щоденні маятникові міграції 
на роботу до найближчих міст. Вранці вони 
приїжджають до міста на роботу, а ввечері 
повертаються додому.

Наведіть приклади маятникової міграції.

У США й колишніх переселенських коло-
ніях (Канада, Австралія, Нова Зеландія) не 
існує давньої мережі сільського розселення, 

Кожен параграф, крім основного тексту, містить 
завдання. Запропоновані вправи допоможуть 
учням пов’язати теоретичні знання і  життєві 
реалії, зрозуміти, де і  коли їм знадобляться 
знання з  географії.
Виконуючи завдання, учні зможуть застосувати 
щойно отримані знання й  у  такий спосіб 
закріпити їх

Наведені ілюстрації мають розвивальну та 
інформаційну функції

У тексті підручника тлумачення основних 
термінів і  понять наведено окремими врізками 
під рубрикою «Словник»

Кожен параграф закінчується висновками 
та  підсумковими запитаннями і  завданнями.
Ці матеріали допоможуть учням визначити 
головні думки, які закладено в  тексті парагра-
фа, підкажуть, чи все було для них зрозумілим

Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника «Географія» для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, що знайомить із курсом «Україна і  світове господарство».
Навчальний матеріал підручника складається з  п’яти розділів, у  межах яких виділені теми 

та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними рубриками «Ви дізнаєтесь» і  «При-
гадайте», що налаштують учнів на правильне розуміння навчальних завдань і  допоможуть за-
лучити до роботи знання, які їм уже відомі.

У параграфах підручника є  основний і  додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш 
дрібним шрифтом. Такі тексти містять цікаві факти та відомості про наукові досягнення, госпо-
дарські підприємства, приклади соціально-економічних процесів і  ситуацій тощо.

Географічні терміни, поняття та назви, на які слід звернути особливу увагу, виділені на-
півжирним шрифтом або курсивом.

До кожної навчальної теми підібрані географічні карти, графіки та діаграми, статистичні та-
блиці, схеми й  фотоілюстрації. Вони унаочнюють і  доповнюють зміст параграфів.

Параграфи підручника завершують різноманітні запитання та завдання на перевірку й осмис-
лення вивченого матеріалу.

Ми намагалися створити дійсно зрозумілий підручник, за яким вам буде легко викладати, 
а  учням  — цікаво навчатися. Він виховуватиме любов до Батьківщини, а  також допоможе учням 
зрозуміти процеси, які відбуваються в  нашій країні, щоб у  майбутньому сприяти її добробуту та 
економічному зростанню. Від щирого серця бажаємо вам здоров’я, любові та натхнення! Успіхів 
вам у  вашій важливій праці!

Демоверсія підручника «Географія» 
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Г. Д. Довгань, О. Г. Стадника
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Інтернет-
підтримка

Демоверсія підручника

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

ГЕОГРАФІЯ

Підручник завершує лінійку підручників 
для 7–9 класів. Їх характерною особливістю 
є доступність та повнота викладення матеріалу. 
Методичний апарат підручника дозволяє 
реалізувати діяльнісний підхід до вивчення географії.  
У підручнику також реалізовано комплексний підхід 
до диференціації навчального матеріалу.
Видається українською та російською мовами.

ГЕОГРАФІЯ
Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Зошит для практичних робіт
• Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронні версії підручників для безкоштовного завантаження 
• додатковий матеріал, онлайн-тестування для підготовки до уроків 

узагальнюючого контролю знань

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• якісні та сучасні презентації, відеоматеріали, вебінари
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ГЕОГРАФІЯ  �
для ЗНЗ із поглибленим вивченням географії
П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна
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