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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку При-

мітки

Вступ (1 год)

1 Об’єкт	 вивчення	 еконо
мічної	 географії

Об’єкт	вивчення	економічної	географії.	
Взаємодія	господарства	і	 природи	в	 гео
графічному	середовищі.	Економічна	
географія	в	 системі	географічних	наук.	
Значення	знань	з	 економічної	географії

с.	 5—8

Розділ I. Національна економіка та світове господарство (9 год)

Тема 1. Національна економіка

2 Національна	 економіка	
та	 економічний	 розвиток

Національна	 економіка.	 Поняття	
«економічний	 розвиток»	 та	 його	 по
казники:	 валовий	 внутрішній	 про
дукт	 (ВВП),	 структура	 ВВП,	 індекс	
людського	 розвитку	 (ІЛР)

§	1

3 Секторальна	 модель	 еко
номіки	 та	 суспільна	 ор
ганізація	 виробництва.
Практична робота № 1.
Аналіз секторальної мо-
делі економіки

Секторальна	модель	економіки	країни.
Форми	 суспільної	 організації	 вироб
ництва

§	2

4 Чинники	 розміщення	 ви
робництва	 та	 форми	 про
сторової	 організації	 наці
ональної	 економіки

Чинники	 розміщення	 виробництва.
Форми	 просторової	 організації	 націо
нальної	 економіки

§	3

Тема 2. Світове господарство

5 Спеціалізація	 території	
та	 світове	 господарство

Світове	 господарство	 (світова	 еконо
міка),	 світовий	 ринок.	 Поняття	 «спе
ціалізація	 території»,	 «міжнародний	
поділ	 праці»

§	4

6 Типи	 економічних	 систем	
та	 типізація	 країн	 світу.
Практична робота № 2.
Позначення на контурній 
карті країн «Великої двад-
цятки» (G-20) і визначен-
ня їх місця в сучасній ти-
пізації країн за рівнем 
економічного розвитку

Типи	 економічних	 систем.
Типізація	 країн	 світу	 за	 рівнем	 еко
номічного	 розвитку,	 місце	 України	
в	 ній.
Країни	 «Великої	 сімки»	 (G7),	 «Ве
ликої	 двадцятки»	 (G20)

§	5

7 Багаторівневість	 світово
го	 господарства,	 його	
просторова	 структура

Багаторівневість	 світового	 господар
ства,	 його	 просторова	 структура	 за	
концепцією	 «Центр	 —	 периферія»

§	6

8 Сучасні	 тенденції	 розви
тку	 світового	 господар
ства

Сучасні	тенденції	розвитку	світового	
господарства	 (інтернаціоналізація	ви
робництва,	 інформатизація,	глобаліза
ція,	регіональна	економічна	 інтеграція)

§	7

9 Глобалізація	 та	 регіональ
на	 економічна	 інтеграція.
Повторення	та	узагальнен
ня	знань	 із	 тем	розділу	I

Глобалізація	 та	 регіональна	 економіч
на	 інтеграція.	 Транснаціональні	 кор
порації	 (ТНК)	 та	 їх	 вплив	 на	 функці
онування	 міжнародної	 економіки

§	8

10 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань
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Розділ II. Первинний сектор господарства (12 год)

Тема 1. Сільське господарство

11 Сучасне	 сільське	 госпо
дарство	 у	 світі

Сільське	 господарство,	 його	 значен
ня	 в	 сучасному	 світі.	 Види	 діяльнос
ті	 в	 сільському	 господарстві,	 види	
сільськогосподарських	 угідь.	 Аграр
ні	 суспільства	 в	 сучасному	 світі.	
Аграрні	 відносини

§	9

12 Складники	 сільського	
господарства.	 Вплив	 при
родних	 чинників	 на	
аграрне	 виробництво

Складники	 сільського	 господарства.	
Роль	 природних	 чинників	 (земель
них	 та	 агрокліматичних	 ресурсів)	
у	 розвитку	 й	 розміщенні	 аграрного	
виробництва.	 Землезабезпеченість

§	10

13 Сільське	 господарство	
України.	 Структура	 сіль
ськогосподарських	 угідь	
та	 географія	 вирощуван
ня	 основних	 культур

Сільське	 господарство	 України.	
Структура	 сільськогосподарських	
угідь	 в	 Україні.	 Розміщення	 в	 Украї
ні	 виробництва	 зернових	 і	 технічних	
культур,	 картоплярства,	 овочівни
цтва,	 баштанництва,	 виноградарства

§	11

14 Тваринництво.	 Зональна	
спеціалізація	 сільського	
господарства	 України

Розвиток	 кормової	 бази	 тваринни
цтва.	 Структура	 та	 розміщення	 тва
ринництва.	 Зональна	 спеціалізація	
сільського	 господарства	 України.	
Гірські	 та	 приміські	 сільськогоспо
дарські	 райони.	 Сільське	 господар
ство	 у	 своєму	 регіоні

§	12

15 Сільське	 господарство	
світу	 та	 його	 просторова	
організація.
Практична робота № 3. 
Визначення основних тех-
нічних культур, що їх ви-
рощують у помірному 
й тропічному кліматич-
них поясах, та обґрунту-
вання встановлених від-
мінностей

Сільське	 господарство	 світу.	 Геогра
фія	 основних	 зернових	 і	 технічних	
культур	 та	 виробництва	 продукції	
тваринництва.	 Зональність	 світового	
сільського	 господарства.	 Найбільші	
країнивиробники	 та	 країниекспор
тери	 сільськогосподарської	 продук
ції.	 Місце	 України	 на	 світових	 рин
ках	 сільськогосподарської	 продукції

§	13

Тема 2. Лісове господарство

16 Лісове	 господарство.	
Основні	 лісові	 пояси	 сві
ту.	 Лісозабезпеченість.	
Лісове	 господарство	
в	 Україні

Основні	 лісові	 пояси	 світу,	 лісові	 ма
сиви	 в	 Україні.	 Райони	 лісового	 гос
подарства	 у	 світі	 та	 в	 Україні.	 Лісоза
безпеченість	 України,	 світу	 й	 окремих	
його	 регіонів.	 Вплив	 лісового	 госпо
дарства	 на	 екологічний	 стан	 геогра
фічного	 середовища

§	14

Тема 3. Видобувна промисловість

17 Класифікація	 мінераль
них	 ресурсів	 за	 викорис
танням.	 Ресурсозабезпе
ченість	 країн	 мінераль
ними	 ресурсами

Класифікація	 мінеральних	 ресурсів	
за	 використанням.	 Показники	 ресур
созабезпеченості	 країн	 мінеральними	
ресурсами.	 Види	 мінеральних	 ресур
сів	 за	 використанням

§	15
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18 Видобування	 паливних	
мінеральних	 ресурсів	
у	 світі	 та	 Україні.
Практична робота № 4. 
Позначення на контур-
ній карті найбільших 
басейнів видобутку 
кам’яного вугілля, на-
фти і природного газу

Видобування	 вугілля,	 нафти	 і	 при
родного	 газу.	 Основні	 закономірності	
розміщення	 родовищ	 вугілля,	 нафти,	
природного	 газу.	 Найбільші	 в	 світі	
басейни	 й	 країни	 за	 видобутком	
кам’яного	 вугілля,	 нафти	 й	 природ
ного	 газу.	 Основні	 й	 перспективні	
райони	 видобування	 кам’яного	 ву
гілля,	 нафти,	 природного	 газу	
в	 Україні.	 Шляхи	 покриття	 дефіци
ту	 палива	 в	 Україні

§	16

19 Видобування	 металічних	
руд	 у	 світі	 та	 в	 Україні

Основні	закономірності	розміщення	
родовищ	металічних	руд.	Країни	
з	 найбільшими	обсягами	видобутку	за
лізних,	марганцевих	руд,	руд	кольоро
вих,	рідкоземельних	 і	 благородних	ме
талів.	Розвиток	 і	 розміщення	вироб
ництв	 із	 видобутку	залізних	 і	 марган
цевих	руд	в	 Україні.	Розробка	родо
вищ	руд	кольорових	металів	в	 Україні

§	17

20 Видобування	 мінеральної	
нерудної	 сировини	 в	 кра
їнах	 світу.
Повторення	 та	 узагаль
нення	 знань	 із	 тем	 розді
лу	 II

Видобування	 мінеральної	 нерудної	
сировини:	 значення,	 особливості	 роз
міщення	 виробництв	 із	 видобутку	
кам’я	ної	 і	 калійної	 солей,	 фосфори
тів,	 каоліну	 в	 країнах	 світу.	 Підпри
ємства	 видобувної	 промисловості	
свого	 регіону

§	18

21 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ III. Вторинний сектор господарства (17 год)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

22 Електроенергетика	 як	
вид	 господарської	 діяль
ності

Значення	електроенергетики.	Типи	
електростанцій,	основні	чинники	 їх	роз
міщення.	Паливноенергетичний	баланс

§	19

23 Електроенергетика	 Укра
їни.
Практична робота (за 
вибором учителя).
№ 5.1. Позначення на 
контурній карті Украї-
ни найбільших електро-
станцій та пояснення 
чинників їх розміщення

Електроенергетика	 України.	 Найбіль
ші	 ТЕС,	 АЕС,	 ГЕС,	 ЛЕП.	 Викорис
тання	 відновлюваних	 джерел	 енергії.	
Підприємства	 електроенергетики	 сво
го	 регіону

§	20

24 Електроенергетика	 світу	
та	 окремих	 країн
Практична робота (за 
вибором учителя).
№ 5.2. Побудова та ана-
ліз діаграм виробництва 
електроенергії на елек-
тростанціях різних ти-
пів в Україні,	 країнах 
Європи та світу

Електроенергетика	 світу.	 Найбільші	
країнивиробники	 та	 країниспожи
вачі	 електроенергії	 у	 світі.	 Відмін
ності	 в	 структурі	 виробництва	 елек
троенергії	 на	 електростанціях	 різних	
типів	 у	 країнах	 світу

§	21
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Тема 2. Металургійне виробництво

25 Сучасне	 металургійне	 ви
робництво	 та	 чинники	
його	 розміщення

Значення	 металургійного	 виробни
цтва	 в	 господарстві.	 Сучасні	 техноло
гії	 виробництва	 чавуну	 й	 сталі.	 Ком
бінування	 в	 чорній	 металургії.	
Сучасні	 чинники	 розміщення	 підпри
ємств	 чорної	 металургії.	 Кольорова	
металургія.	 Особливості	 технології	
виробництва	 та	 чинники	 розміщення	
підприємств	 із	 виплавки	 міді,	 алюмі
нію,	 титану

§	22

26 Металургійне	 виробни
цтво	 в	 Україні.
Практична робота № 6. 
Позначення на контур-
ній карті сировинної ба-
зи та основних центрів 
виробництва чорних ме-
талів в Україні

Виробництво	 чавуну,	 сталі,	 прокату	
в	 Україні:	 домінуючі	 технології,	 су
купність	 чинників	 розміщення	 під
приємств,	 основні	 центри,	 місце	
України	 на	 світовому	 ринку	 чорних	
металів.	 Основні	 центри	 виробни
цтва	 кольорових	 металів	 в	 Україні

§	23

27 Металургійне	 виробни
цтво	 світу	 та	 окремих	
країн

Металургійне	 виробництво	 світу.	
Найбільші	 країнивиробники	 та	
країниспоживачі	 чорних	 металів.	
Сучасні	 тенденції	 розміщення	 ви
робництв	 чавуну,	 сталі,	 прокату.	
Найбільші	 країнивиробники	 та	
країниспоживачі	 кольорових	 мета
лів	 у	 світі

§	24

28 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

29 Значення	 та	 особливості	
технологій	 хімічного	 ви
робництва.	 Чинники	 роз
міщення

Значення	 та	 особливості	 технологій	
хімічного	 виробництва,	 основних	 ви
робництв	 хімічних	 речовин	 і	 хіміч
ної	 продукції,	 фармацевтичної	 про
дукції,	 гумових	 і	 пластмасових	
виробів

§	25

30 Хімічне	 виробництво	
в	 Україні	 та	 світі

Хімічне	 виробництво	 в	 Україні.	
Основні	 центри	 виробництва	 хіміч
ної	 продукції	 та	 чинники	 їх	 фор
мування.	 Найбільші	 країнивироб
ники	 мінеральних	 добрив,	
полімерів,	 ліків

§	26

31 Виробництво	 деревини	
й	 паперу	 в	 Україні	 та	
світі

Виробництво	 деревини	 й	 паперу:	
значення,	 особливості	 технологій	 та	
чинники	 розміщення	 підприємств.	
Виробництво	 деревини	 й	 паперу	
в	 Україні.	 Найбільші	 у	 світі	 країни
виробники	 деревини	 та	 паперу

§	27
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Тема 4. Виробництво машин та устаткування

32 Машинобудування	 в	 су
часному	 світі

Роль	 машинобудування	 в	 сучасному	
світі.	 Різноманітність	 підприємств	 та	
чинники	 їхнього	 розміщення.	 Спеці
алізація	 та	 кооперування	 в	 машино
будуванні

§	28

33 Машинобудування	
в	 Україні.
Практична робота № 7. 
Позначення на контурній 
карті України центрів 
виробництва	 транспорт-
них засобів та пояснення 
чинників їх розміщення

Машинобудування	 в	 Україні.	 Най
більші	 центри	 виробництва	 тран
спортних	 засобів,	 промислового	 об
ладнання,	 сільськогосподарської	
техніки,	 побутової	 електротехнічної	
та	 електронної	 продукції.	 Підпри
ємства	 машинобудування	 свого	 ре
гіону

§	29

34 Машинобудування	 світу,	
регіонів,	 країн

Машинобудування	 світу.	 Взаємо
зв’язок	 між	 рівнем	 економічного	 роз
витку	 регіону,	 країни	 і	 рівнем	 розви
тку	 машинобудування.	 Найбільші	
країнивиробники	 літаків,	 легкових	
автомобілів,	 морських	 суден,	 верста
тів,	 комп’ютерів,	 робототехніки

§	30

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

35 Особливості	 текстильно
го,	 швейного,	 шкіряного	
та	 взуттєвого	 виробни
цтва	 в	 Україні.
Дослідження.
Малі і середні міста 
України — центри швей-
ного виробництва

Особливості	 виробничого	 процесу	 та	
чинники	 розміщення	 підприємств,	
що	 виробляють	 тканини	 різних	 ви
дів,	 одяг,	 шкіряновзуттєву	 продук
цію.	 Чинники	 та	 центри	 розміщення	
текстильного,	 швейного,	 шкіряного,	
взуттєвого	 виробництва	 в	 Україні.	
Народні	 промисли	 в	 Україні

§	31

36 Найбільші	 на	 світовому	
ринку	 країнивиробники	
та	 країни	 експортери	
тканин,	 одягу	 та	 взуття

Найбільші	 на	 світовому	 ринку	 краї
нивиробники	 та	 країни	 експортери	
тканин,	 одягу	 та	 взуття

§	32

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

37 Чинники	 розміщення	
підприємств,	 що	 виро
бляють	 харчові	 продук
ти.	 Харчова	 промисло
вість	 України.
Дослідження.
1. Українські та імпорт-
ні продукти в споживчо-
му кошику вашої родини.
2. Традиційні продукти 
харчування в Україні та 
країнах-сусідах

Чинники	 розміщення	 підприємств,	
що	 виробляють	 харчові	 продукти.	
Харчова	 промисловість	 в	 Україні.	
Особливості	 технологій	 та	 чинники	
розміщення	 підприємств	 бурякоцу
крового,	 олійного,	 маслосироробного,	
плодоовочеконсервного,	 рибного,	
хлібопекарського,	 макаронного,	 бо
рошномельного,	 круп’яного,	 конди
терського,	 пивоварного,	 виноробно
го	 виробництв,	 розливу	 безалко
гольних	 напоїв,	 мінеральних	 вод.	
Виробництво	 харчових	 продуктів	
у	 своєму	 регіоні

§	33
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мітки

38 Виробництво	 продуктів	
харчування	 у	 світі	 та	
окремих	 країнах.
Повторення	 та	 узагаль
нення	 знань	 із	 тем	 3—6	
розділу	 III

Виробництво	 продуктів	 харчування	
у	 світі:	 сучасні	 тенденції,	 вплив	
глобалізації	 та	 національних	 тради
цій,	 взаємозв’язок	 з	 агробізнесом.	
Традиційні	 виробництва	 харчових	
продуктів	 окремих	 країн	 світу

§	34

39 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ IV. Третинний сектор господарства (10 год)

Тема 1. Транспорт

40 Транспорт,	 його	 види	 та	
роль	 у	 національній	
і	 світовій	 економіці

Транспорт,	 його	 роль	 у	 національній	
економіці	 та	 формуванні	 світового	
господарства.	 Види	 транспорту,	 їхні	
переваги	 й	 недоліки

§	35

41 Транспорт	 України.	 Між
народні	 транспортні	 ко
ридори	 на	 території	
України.
Дослідження.
Міські види транспорту 
свого обласного центру

Транспорт	 України.	 Залізничний	
транспорт	 —	 основний	 вид	 транспор
ту	 України.	 Найважливіші	 автомагі
стралі	 України.	 Водні	 шляхи,	 най
більші	 морські	 та	 річкові	 порти	
України.	 Повітряний	 транспорт.	
Транспортні	 вузли.	 Міжнародні	
транспортні	 коридори	 на	 території	
України

§	36

42 Транспорт	 світу.	 Міжна
родні	 транспортні	 кори
дори

Транспорт	 світу.	 Країни,	 що	 виріз
няються	 високим	 рівнем	 розвитку	
мережі	 залізниць	 й	 автомобільних	
шляхів.	 Найбільші	 морські	 порти,	
їхній	 вплив	 на	 розміщення	 промис
ловості.	 Найбільші	 судноплавні	
річки	 світу.	 Найбільші	 аеропорти	
світу.	 Міжнародні	 транспортні	 ко
ридори

§	37

Тема 2. Торгівля

43 Торгівля,	 її	 показники.	
Торгівля	 в	 Україні

Торгівля	 як	 вид	 послуг.	 Форми	 тор
гівлі.	 Показники	 зовнішньої	 торгів
лі.	 Торгівля	 в	 Україні.	 Обсяги	 та	
структура	 експорту	 й	 імпорту	 това
рів	 та	 послуг.	 Чинники	 концентрації	
роздрібної	 торгівлі	 в	 населених	
пунктах,	 регіонах

§	38

44 Світовий	 ринок	 товарів	
та	 послуг.	 Напрямки	 зо
внішньоторговельних	
зв’язків	 та	 міжнародні	
організації

Світовий	 ринок	 товарів	 і	 послуг.	
Основні	 напрями	 зовнішньоторго
вельних	 зв’язків.	 Світова	 організа
ція	 торгівлі	 (СОТ),	 Європейський	
Союз,	 НАФТА,	 АСЕАН

§	39
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Тема 3. Туризм

45 Туризм	 як	 складник	 на
ціональної	 економіки,	
його	 види	 та	 чинники	
розвитку.	 Туризм	
в	 Україні

Туризм	 як	 складник	 національної	
економіки,	 його	 види.	 Чинники	 роз
витку	 туризму	 в	 регіоні,	 країні.	 Ту
ристична	 інфраструктура.	 Туризм	
в	 Україні.	 Особливості	 природних	
рекреаційних	 ресурсів.	 Об’єкти	 Сві
тової	 спадщини	 ЮНЕСКО	 в	 Україні.	
Туристичні	 райони	 в	 Україні

§	40

46 Міжнародний	 туризм.	
Основні	 туристичні	 регіо
ни	 світу.	 Країни	 світу	
з	 найбільшою	 кількістю	
об’єктів	 Світової	 спадщи
ни	 ЮНЕСКО

Міжнародний	 туризм.	 Основні	 ту
ристичні	 регіони	 світу.	 Країни	 світу	
з	 найбільшою	 кількістю	 об’єктів	 Сві
тової	 спадщини	 ЮНЕСКО

§	41

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

47 Роль	 науки	 й	 освіти	
в	 суспільстві.	 Найвідомі
ші	 центри	 науки	 та	 охо
рони	 здоров’я	 в	 Україні	
й	 світі

Роль	 науки	 й	 освіти	 в	 суспільстві.	
Особливості	 наукової	 й	 освітньої	 ді
яльності.	 Джерела	 фінансування	 на
уки	 й	 освіти.	 Форми	 просторової	 ор
ганізації	 наукових	 досліджень	 та	
освіти:	 технополіси.	 Найвідоміші	 на
укові	 центри	 у	 світі	 та	 Україні.	 Охо
рона	 здоров’я.	 Найвідоміші	 центри	
охорони	 здоров’я	 в	 Україні	 та	 світі

§	42

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

48 Фінансові	 послуги	 у	 світі	
та	 Україні

Фінансові	 послуги.	 Світові	 центри	
банківськофінансової	 діяльності.	
Вплив	 глобалізації	 на	 розміщення	
фінансових	 установ.	 Країниофшори.	
Особливості	 розміщення	 фінансових	
установ	 в	 Україні

§	43

49 Аутсорсинг.	Аутсорсинг	
інформаційних	технологій.
Повторення	 та	 узагаль
нення	 знань	 із	 тем	 розді
лу	 IV

Аутсорсинг,	 його	 переваги.	 Аут
сорсинг	 інформаційних	 технологій	
(ІТаутсорсинг).	 Країнилідери	 на	
світовому	 ринку	 програмування	
та	 аутсорсингу

§	44

50 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ V. Глобальні проблеми людства (2 год)

51 Глобальні	 проблеми	 люд
ства	 та	 причини	 їх	 ви
никнення

Поняття	 про	 глобальні	 проблеми	
людства,	 причини	 їх	 виникнення.	
Проблема	 війни	 і	 миру.	 Проблема	
тероризму.	 Екологічна	 проблема.	 Си
ровинна	 й	 енергетична	 проблеми

§	45

52 Демографічна	 та	 продо
вольча	 проблеми.	 Подо
лання	 відсталості	 країн,	
що	 розвиваються.	 Ста
лий	 розвиток.
Дослідження.
Прояв глобальних про-
блем у своєму регіоні

Демографічна	 та	 продовольча	 проб
леми.	 Проблема	 подолання	 відстало
сті	 країн,	 що	 розвиваються.	 Взаємо
зв’язок	 глобальних	 проблем.	 Роль	
світової	 громадськості	 та	 міжнарод
них	 організацій	 у	 їх	 розв’язу	ванні.
Сталий	 розвиток	 —	 стратегія	 люд
ства	 на	 XXI	 ст.

§	46




