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працює вчителем географії в середній школі № 5 м. Харкова. 
Має кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне
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ім. Г. С. Сковороди, є доцентом кафедри географії. Має звання
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Загальні відомості
• Підручник продовжує лінійку підручників із географії, створених у видавництві «Ранок».
• Підручник розрахований на учнів із різними здібностями й покликаний забезпечити їх успішне навчання. 
• Зміст підручника орієнтує школярів на засвоєння системи географічних знань та опанування навчальних 

компетентностей. 
• Усе необхідне для досягнення учнями очікуваних результатів міститься безпосередньо у підручнику.

Складові підручника
• Передмова та рекомендації щодо роботи з підручником
• Весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою
• Комплекс завдань на осмислення власних навчальних досягнень
• Алгоритм виконання практичних робіт та досліджень
• Електронний додаток
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Електронний додаток до підручника
• Додатковий матеріал до параграфів
• Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання, що виконуються в режимі онлайн

Переваги підручника
• Формує в учнів знання про особливості населення й просторової організації господарської

діяльності в регіонах світу та окремих країнах;
• Має практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання програмових практичних робіт

та аналітичних завдань, а також під час здійснення досліджень;
• Географічні карти, графіки, діаграми, статистичні таблиці, схеми та фотоілюстрації допоможуть

ефективно засвоїти навчальний матеріал;
• Електронний додаток до підручника значно розширить наявну інформацію (текстову

та візуальну) і дасть змогу застосовувати її під час виконання різноманітних завдань, 
підготовки досліджень тощо.
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Підручник складається зі «Вступу» 
та  шести розділів, а розділи — із тем, 
які розподілені на параграфи. Таким 
чином, у підручнику реалізовано
комплексний підхід до диференціації
навчального матеріалу

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

Параграфи
Кожний параграф поділений на кілька
частин, що мають заголовки, — так 
учням буде легше сприймати
інформацію. Чітка рубрикація
і структурованість навчального
матеріалу сприяють формуванню
в учнів навичок самоорганізації, 
здатності керувати своєю діяльністю

Кожний параграф розпочинають рубрики 
«Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Ці
елементи мають на меті актуалізувати
раніше вивчений матеріал та підготувати
учня до сприйняття нового навчального
матеріалу.

Теоретичний матеріал
Основний текст поданий у формі діалогу
з учнем, що створює необхідну доступну
основу для сприйняття навчального
матеріалу
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Висновки
Наприкінці кожного параграфа міститься
підсумковий огляд його змісту у вигляді
стислих висновків.

Відповідно до навчальної програми
в підручнику запропоновані інструкції
щодо виконання всіх практичних робіт і
досліджень

Різнорівневі завдання
Блок завдань і запитань, диференційованих
за видами діяльності: завдання для 
самоперевірки, практичні та розвиваючі
завдання, проблемні питання, завдання для 
здійснення самостійних учнівських проектів

Творчі завдання, спрямовані на самостійне
здобування знань, розвиток читацької
компетенції, набуття досвіду проектної
діяльності
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Змістовні малюнки
Ілюстративному матеріалу
відведено вагому роль у 
реалізації провідних функцій
підручника. Малюнки містять не 
лише підписи, а й коментарі, які
розширюють можливості
сприйняття навчального
матеріалу, дають змогу
розкривати географічні зв’язки
та закономірності

Графіки й діаграми
є самостійним джерелом
інформації

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



Контакти:
Головний редактор відділу (e-mail): 
Швєдова Лариса Афанасіївна
geo@ranok.com.ua



Видавництво «Ранок»:
вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145
тел./факс: (057) 701-11-22,
office@ranok.com.ua
www.ranok.com.ua
www.e-ranok.com.ua

Відділ реалізації:
тел./факс: (057) 727-70-80, 
е-мail: сommerce@ranok.com.ua
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