Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ГЕОГРАФІЯ 

Інтернетпідтримка

Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

Короткий вступний Цікаві факти й відомості,
Розробки програмових практичних
Картографічний
текст, завданням
робіт і досліджень із покроковим
підібрані відповідно до
матеріал
якого є мотивація
алгоритмом їхнього виконання
змісту теми
учнів до вивчення
Географічні
Таблиці, схеми й діаграми виступають
нового матеріалу
поняття
як самостійне джерело інформації
Малюнки містять
Блок завдань і запитань,
не лише підписи,
диференційованих
а й коментарі
за видами діяльності

9 ГЕОГРАФІЯ
Міні-конспекти уроків до підручника
Г. Д. Довгань, О. Г. Стадника

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• формує в учнів уявлення про Україну
як суб’єкт світового господарства та її місце в сучасному світі;
• матеріал підручника спрямований на формування знань
про національну економіку нашої країни, а також економіки держав світу;
• 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,
блиці,
схеми та фотоілюстрації допоможуть ефективно засвоїтии
навчальний матеріал.

Підручник продовжує лінійку
підручників із географії,
створених у видавництві «Ранок»
»

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

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, —
МИ ЗНАЄМО, ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!
ǸȜȔțȜȚȡȐȥȖȠȓșȬȭȘȖȗȝȞȎȤȬȱȕȎțȎȦȖȚȖȝȜȟȳȏțȖȘȎȚȖ
ȐȖȒȎȐțȖȤȠȐȜ©ǾȎțȜȘªțȎȒȎȱȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗ
ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗȟȡȝȞȜȐȳȒȝȞȜȠȭȑȜȚțȎȐȥȎșȪțȜȑȜȞȜȘȡ
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 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

 Зошит для практичних робіт
 Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
 Розробки уроків
 ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ
 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА


Додатковий матеріал до параграфів



Завдання для узагальнюючого контролю, що виконуються
в режимі онлайн
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Вступ
Урок № 1. Об’єкт вивчення економічної географії.
Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі.
Економічна географія в системі географічних наук
Мета уроку: визначити об’єкт вивчення економічної географії; усвідомити необ
хідність вивчення економічної географії; виявити зв’язки економічної геогра
фії з іншими науками.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні знають і називають об’єкт вивчення економічної гео
графії; розуміють зміст поняття «географічне середовище»; наводять приклади зв’язків економічної географії з іншими науками; пояснюють актуальність
і необхідність вивчення економічної географії.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації*
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання звернення до учнів (робота з підручником*)
Робота з рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте» (§ 1)
Розповідь учителя про об’єкт вивчення економічної географії та її місце в системі географічних наук. Пояснення взаємодії господарства
й природи в географічному середовищі. Бесіда
про значення знань з економічної географії
Первинна перевірка
Робота з текстом та ілюстраціями § 1. Складанзасвоєння знань. Первинне ня учнями під керівництвом учителя схеми
закріплення знань
«Економічна географія»
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 1)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 1
завдання
Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Розділ I. Національна економіка та світове господарство
ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Урок № 2. Національна економіка
Мета уроку: ознайомити учнів зі змістом базових понять економічної географії
(«національна економіка», «валовий внутрішній продукт» (ВВП), «індекс люд
ського розвитку (ІЛР)»), методикою визначення ІЛР.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
*

Тут і далі всі посилання зроблені на підручник: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник
Географія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.
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Очікувані результати: учні називають ознаки понять «національна економіка»,
«валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку».
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання вступу до § 2. Бесіда

Бліц-опитування за матеріалом § 1. Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 2)
Пояснення вчителем змісту понять «національна економіка», «ВВП», «ІЛР». Робота з картою
«ІЛР країн світу» (атлас)
Первинна перевірка
Робота із завданнями для самоперевірки та
засвоєння знань. Первинне текстом підручника (§ 2)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 2)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 2
завдання

Урок № 3. Секторальна модель економіки країни. Практична
робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки
Мета уроку: ознайомити учнів із поділом економіки на сектори, їх складом і кри
теріями зазначеного поділу, особливостями секторальної структури національ
ного господарства України; навчити учнів розрізняти сектори національної
економіки.
Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні розрізняють сектори національної економіки (пер
винний, вторинний, третинний); пояснюють сучасну секторальну структуру
національного господарства України.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Актуалізація знань, умінь
і навичок

Пояснення вчителем суті секторальної моделі
економіки в поєднанні з роботою з текстом підручника (§ 3, п. 1)
Виконання під керівництвом учителя запитань
і завдань для самоперевірки (§ 3)

Узагальнення
й систематизація знань
і способів діяльності
Засвоєння зразка комплекс
ного застосування знань,
умінь і навичок
Застосування узагальнених
знань, умінь і навичок
у нових умовах

Аналіз секторальної моделі економіки однієї
з країн світу
Виконання під керівництвом учителя практичної
роботи 1 із використанням стовпчикової діаграми
«Виробництво ВВП за окремими видами економічної діяльності (2014 р., у фактичних цінах)» (§ 3)
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія

Опрацювання рубрики «Головне» (§ 3). Відповіді вчителя на індивідуальні запитання учнів,
які виникли в них у процесі виконання практичної роботи 1
Опрацювати текст та ілюстрації § 3

Інформація про домашнє
завдання

Урок № 4. Чинники розміщення виробництва
Мета уроку: ознайомити учнів із можливими чинниками розміщення виробни
цтва; виявити, як вони впливають на розміщення конкретних галузей.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розуміють вплив природних і суспільних чинників на
розміщення виробництва (природних умов, сировинний, паливно-енергетич
ний, водний, працересурсний, споживчий, транспортний, науковий, екологіч
ний, військово-стратегічний).
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Опрацювання в процесі бесіди рубрики «Ви дізнаєтесь» і вступу до § 4
Фронтальне письмове опитування (за індивідуальними картками)
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 4)

Створення проблемної ситуації. Пояснення вчителем впливу окремих чинників на розміщення
різноманітних виробництв
Первинна перевірка
Робота із завданнями рубрик «Практичні завданзасвоєння знань. Первинне ня» і «Набуваємо практичних навичок» (§ 4)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 4)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 4
завдання

Урок № 5. Форми просторової організації національної економіки
Мета уроку: ознайомити учнів із формами просторової та суспільної організації
виробництва; навчити їх розрізняти і характеризувати ці форми, показати пе
реваги різних форм організації виробництва.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розрізняють форми просторової організації господар
ства (економічні райони, елементи територіальної структури промисловості,
сільського господарства тощо); характеризують форми суспільної організації
виробництва (концентрація (зосередження), дисперсія (розосередження), ком
бінування, спеціалізація, кооперування, агломерування).
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь» і вступу
до § 5
Письмове фронтальне опитування за матеріалом попереднього уроку
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 5)

Первинна перевірка
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія
Інформація про домашнє
завдання

Пояснення вчителем нових для учнів термінів
і понять («концентрація» («зосередження»),
«дисперсія» («розосередження»), «комбінування», «спеціалізація», «кооперування», «агломерування», «економічні райони», елементи територіальної структури промисловості)
Робота із запитаннями та завданнями до § 5

Опрацювання під керівництвом учителя рубрики «Головне» (§ 5)
Опрацювати текст та ілюстрації § 5. Виконати
письмово завдання 5 (дати визначення поняття
«економічний район»)

ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Урок № 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про світове господарство та міжнарод
ний поділ праці, довести об’єктивний характер їх формування.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні називають ознаки понять «спеціалізація території (на
селеного пункту, району, регіону, країни)», «міжнародний поділ праці», «світо
ве господарство» («світова економіка»), «світовий ринок».
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Опрацювання у формі
бесіди вступу до § 6 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Актуалізація опорних
Письмове фронтальне опитування за матеріазнань
лом попередньої теми. Опрацювання завдань
рубрики «Пригадайте» (§ 6)
Вивчення нового матеріалу Опрацювання матеріалу про світове господарство
і міжнародний поділ праці (шкільна лекція)
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та текстом підручника (§ 6)
закріплення знань
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Етапи уроку

Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія
Інформація про домашнє
завдання

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання рубрики «Головне» (§ 6)
Опрацювати текст та ілюстрації § 6

Урок № 7. Типи економічних систем
Мета уроку: виділити найважливіші типи економічних систем, показати їх пере
ваги та недоліки.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні називають типи економічних систем; пояснюють пе
реваги та недоліки різних типів економічних систем.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання у формі
бесіди вступу до § 7 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Бліц-опитування за матеріалом попереднього
уроку. Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 7)
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди про типи економічних систем
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями рубрик
засвоєння знань. Первинне «Поміркуйте» й «Працюємо самостійно» і текстом підручника (§ 7)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 7)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 7, запитання
завдання
і завдання для самоперевірки (усно)
Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань

Урок № 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку.
Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн
«Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній
типізації країн за рівнем економічного розвитку
Мета уроку: довести необхідність типізації країн; ознайомити учнів із можливи
ми підходами до типізації країн, забезпечити вивчення ними типізації ООН.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні наводять приклади країн світу з різним рівнем еко
номічного розвитку (за типізацією ООН); показують на карті країни «Великої
сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20).
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання п. 1 § 8 із наступним доповненням
учителя. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
Актуалізація опорних
знань
(§ 8). Усне фронтальне опитування
Вивчення нового матеріалу Робота з мал. 1 (§ 8). Розповідь учителя про сучасні підходи до типології країн (шкільна лекція)
Виконання запитань і завдань для самоперевірПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне ки та робота з рубрикою «Поміркуйте». Викозакріплення знань
нання практичної роботи 2 (§ 9)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 8)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 8. Усно викозавдання
нати завдання рубрики «Працюємо самостійно»

Урок № 9. Сучасне світове господарство
Мета уроку: виявити характерні риси сучасного світового господарства, за
безпечити розуміння учнями сутності тенденцій його розвитку на сучасно
му етапі; пояснити та оцінити вплив глобалізації на сучасне світове госпо
дарство.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні розуміють сутність тенденцій розвитку світового гос
подарства (інтернаціоналізації виробництва, інформатизації, глобалізації, ре
гіональної економічної інтеграції), багаторівневість світового господарства;
пояснюють вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства та
національних економік країн різних типів; оцінюють вплив глобалізації на еко
номічну діяльність населення (на прикладі свого регіону).
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання у формі
бесіди вступу до § 9 та рубрики «Ви дізнаєтесь». Коротке обговорення прочитаного
Актуалізація опорних
Бліц-опитування за матеріалом попереднього
знань
уроку. Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 9)
Вивчення нового матеріалу Самостійна робота учнів із текстом підручника (§ 9) із поетапним обговоренням прочитаного
Первинна перевірка
Робота із запитанням у рубриці «Поміркуйте»
засвоєння знань. Первинне (§ 9)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 9)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 9, виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо в групах»
Мотивація навчальної
діяльності
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Урок № 10. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив
на функціонування міжнародної економіки
Мета уроку: визначити зміст поняття «транснаціональні корпорації (ТНК)»; озна
йомити учнів із найбільшими ТНК світу; оцінити сучасну роль і значення ТНК
в сучасному господарстві світу й України.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розповідають про найпотужніші ТНК світу та їх роль
у сучасному світовому господарстві; називають ТНК, які діють в Україні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Демонстрація вчителем логотипів кількох відомих ТНК, які учні мають назвати. Опрацювання вступу до § 10 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Перевірка домашнього
Письмове фронтальне опитування за матеріазавдання
лом поточної теми
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 10)
Вивчення нового матеріалу Бесіда про ТНК, їх значення для сучасної світової економіки
Первинна перевірка
Робота з таблицею 2, запитаннями і завданнязасвоєння знань. Первинне ми до § 10
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 10)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 10. Виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно»

Розділ II. Первинний сектор господарства
ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Урок № 11. Сільське господарство, його значення
в сучасному світі
Мета уроку: установити склад сільського господарства, його значення для людства
та роль у світовій економіці; виявити вплив природних і суспільних чинників
на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства у світі та Україні.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні називають види діяльності в сільському господарстві;
наводять приклади впливу природних і суспільних чинників на рівень роз
витку та спеціалізацію сільського господарства в регіоні світу, країні.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Самостійне читання
учнями вступу до § 11 і рубрики «Ви дізнаєтесь». Коротке обговорення прочитаного
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 11)
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя про сільське господарство та
його значення, роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Робота з мал. 1 (§ 11)
Виконання практичних завдань до § 11
Первинна перевірка
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 11)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 11, виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»

Урок № 12. Аграрні відносини
Мета уроку: забезпечити розуміння учнями особливостей сучасних аграрних від
носин в Україні та світі, їх впливу на розвиток сільського господарства.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні наводять приклади країн з аграрною міжнародною
спеціалізацією; називають види сільськогосподарських угідь за формою влас
ності.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації
Бліц-опитування. Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 12)
Пояснення вчителем нового матеріалу (шкільна
лекція) з елементами роботи з ілюстраціями
підручника (§ 12)
Первинна перевірка
Робота з таблицею (§ 12). Усне виконання запизасвоєння знань. Первинне тань і завдань для самоперевірки та робота
закріплення знань
з рубрикою «Поміркуйте»
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 12)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 12. Виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»
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Урок № 13. Сільське господарство України. Розміщення в Україні
виробництва зернових і технічних культур, картоплярства,
овочівництва, баштанництва, виноградарства
Мета уроку: актуалізувати й поглибити знання учнів про найважливіші сільськогос
подарські культури України, вивчити географію їх вирощування, виявити при
чини, які її визначають; поглибити вміння працювати з тематичними картами.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають види сільськогосподарських угідь; характеризують особливості розміщення рослинництва в Україні; аналізують кар
ти сільськогосподарських культур.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності

Засоби реалізації завдань етапу

Створення за допомогою демонстраційних матеріалів (муляжів або натуральних зразків культурних рослин) проблемної ситуації. Обговорення вступу до § 13 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Бліц-опитування (усне)

Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 13). Географічний диктант
Вивчення нового матеріалу Робота під керівництвом учителя з ілюстраціями підручника (§ 13)
Первинна перевірка
Виконання завдань рубрик «Поміркуйте»,
засвоєння знань. Первинне «Практичні завдання», їх обговорення
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубрики «Головне» (§ 13)
Рефлексія
Опрацювати текст та ілюстрації § 13. Виконати
Інформація про домашнє
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»

Урок № 14. Структура та розміщення тваринництва.
Зональна спеціалізація сільського господарства України
Мета уроку: охарактеризувати географію тваринництва України; виділити на те
риторії України сільськогосподарські спеціалізовані зони; поглибити вміння
працювати з тематичними картами.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні характеризують особливості розміщення тваринни
цтва в Україні; аналізують карти тваринництва; показують на карті України
сільськогосподарські зони, гірські та приміські сільськогосподарські райони.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь»
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Письмове фронтальне опитування за матеріалом § 13
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 14) у формі усного фронтального бліцопитування
Вивчення нового матеріалу Робота з текстом та ілюстраціями підручника
(§ 14). Складання під керівництвом учителя таблиці «Географія галузей тваринництва України». Робота з економічною картою України
з метою виявлення зон і районів сільськогосподарської спеціалізації
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та виконання практичного завдання
закріплення знань
(§ 14)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 14)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 14. Виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Урок № 15. Географія світового сільського господарства
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про географію вирощування у світі най
важливіших культурних рослин та розведення свійських тварин, виявити при
чини, які її обумовили.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті світу зони (райони) вирощування
пшениці, кукурудзи, рису, бавовнику, льону-довгунцю, соняшнику, сої, маслин,
олійної пальми, цукрової тростини, цукрового буряку, картоплі, чаю, кави, ка
као-бобів; пояснюють поширення у світі свинарства, птахівництва, формування
спеціалізованих районів скотарства, вівчарства.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Читання й обговорення вступу до § 15. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалом § 14
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 15)
у формі усного фронтального бліц-опитування
Розповідь учителя в поєднанні з роботою з ілюстраціями підручника (§ 15), картами атласів
та елементами частково-пошукового навчання
Первинна перевірка
Робота з рубрикою «Запитання і завдання для
засвоєння знань. Первинне самоперевірки» та усне виконання завдання
закріплення знань
рубрики «Поміркуйте»
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 15)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 15. Підготузавдання
ватися до виконання практичної роботи 3

Урок № 16. Практична робота 3. Визначення основних технічних
культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей
Мета уроку: визначити найважливіші технічні культури помірного і тропічного
кліматичних поясів, обґрунтувати географію їх вирощування; оцінити місце
України на світових ринках сільськогосподарської продукції.
Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок.
Очікувані результати: учні показують на карті світу зони (райони) вирощуван
ня бавовнику, льону-довгунцю, соняшнику, сої, маслин, олійної пальми, цукро
вої тростини, цукрового буряку; оцінюють місце України на світових ринках
сільськогосподарської продукції.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Актуалізація знань, умінь
і навичок
Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності
Засвоєння зразка комплекс
ного застосування знань,
умінь і навичок
Застосування узагальнених
знань, умінь і навичок
у нових умовах
Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія

Інформація про домашнє
завдання

Географічний диктант
Інструктування учнів щодо подальшого виконання ними практичної роботи
Виконання під керівництвом учителя першої
частини практичної роботи (§ 15)
Самостійне виконання учнями другої частини
практичної роботи (§ 15)
Узагальнення засвоєного учнями навчального
матеріалу. Відповіді вчителя на індивідуальні
запитання учнів, які виникли в них у процесі
виконання практичної роботи 3
Повторити матеріал за темою 1 «Сільське господарство» (§ 11—15)

ТЕМА 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Урок № 17. Лісове господарство
Мета уроку: ознайомити учнів із поширенням лісових ресурсів на Землі; забез
печити розуміння причин, що обумовили географію розміщення лісових поя
сів світу, лісових масивів в Україні; навчити школярів визначати лісозабезпе
ченість країн та регіонів.
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Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають основні лісові пояси світу; пояснюють роз
міщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні; показують на карті
світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси, райони лісо
вого господарства у світі та в Україні; порівнюють лісозабезпеченість Украї
ни, світу й окремих його регіонів; оцінюють вплив лісового господарства на
екологічний стан географічного середовища.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Бесіда за матеріалами вступу до § 16. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалом попередньої теми
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 16) у формі бесіди
Розповідь учителя з елементами бесіди та в поєднанні з роботою з ілюстраціями підручника
(§ 16), картами атласу
Первинна перевірка
Обчислення показників лісистості окремих обзасвоєння знань. Первинне ластей України. Виконання практичного завдання (§ 16)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 16)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 16
завдання

ТЕМА 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Урок № 18. Класифікація мінеральних ресурсів
за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн
мінеральними ресурсами
Мета уроку: забезпечити знання учнями класифікації мінеральних ресурсів за ви
користанням; навчити їх обчислювати ресурсозабезпеченість країн мінераль
ними ресурсами.
Тип уроку: засвоєння умінь і навичок.
Очікувані результати: учні називають види мінеральних ресурсів за використан
ням; знають показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Визначення меж
застосування знань

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу до
§ 17
Розповідь учителя з елементами проблемного навчання. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Усне фронтальне опитування за матеріалом, який
Актуалізація опорних
знань
вивчався учнями в попередні навчальні роки
Пробне застосування знань Ознайомлення з поняттям «ресурсозабезпеченість» та способами її визначення
Робота з матеріалами таблиці «Мінеральні реВправи за зразком
і у подібних умовах
сурси окремих країн світу» (§ 17)
Вправи з перенесенням
Виконання практичного завдання (§ 17)
знань у нові умови
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 17)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 17. Усно викозавдання
нати завдання рубрики «Поміркуйте». Випереджальне завдання: виконати дослідження «Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти
і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів» (§ 18)

Урок № 19. Видобування вугілля, нафти і природного газу.
Практична робота 4. Позначення на контурній карті найбільших
басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.
Дослідження. Проблеми й перспективи освоєння родовищ
нафти і природного газу на шельфі Чорного
та Азовського морів
Мета уроку: актуалізувати знання про закономірності поширення родовищ і ба
сейнів паливних корисних копалин; вивчити основні особливості сучасної гео
графії вугільної, нафтової, газової промисловості світу; визначити місце Укра
їни у світовому видобутку паливних корисних копалин.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні показують на карті найбільші басейни нафти і при
родного газу — Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський, основні райони видобування нафти і природного газу в Україні;
найбільші басейни та райони видобутку вугілля — Верхньосилезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай),
Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та
Львівсько-Волинський (Україна); розуміють закономірності поширення родо
вищ і басейнів корисних копалин; пояснюють лідерство окремих країн на сві
тових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних чин
ників, зміщення добувної промисловості до районів зі складними природними
умовами, на шельф Світового океану; оцінюють місце України на світових рин
ках нафти, природного газу, вугілля; наводять приклади найбільших країн-екс
портерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Евристична бесіда:
опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 18)
Розповідь учителя про видобування паливних корисних копалин у поєднанні з роботою з картами
атласу. Робота з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Виконання під керівництвом учителя практичзасвоєння знань. Первинне ної роботи 4 (§ 18)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Обговорення результатів виконання учнями доРефлексія
слідження (§ 18)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 18
завдання

Урок № 20. Видобування металевих руд
Мета уроку: актуалізувати знання про закономірності поширення родовищ і ба
сейнів рудних корисних копалин; вивчити основні особливості сучасної гео
графії гірничорудної промисловості світу; визначити місце України у світово
му видобутку рудних корисних копалин.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: показують на карті країни з найбільшими обсягами
видобутку залізних руд — Бразилія, Австралія, Канада, Китай, Індія, Україна, басейни та райони видобування залізних і марганцевих руд в Україні;
найбільші райони видобутку руд кольорових металів — Кордильєри—Анди, «вольфрамово-олов’яний пояс» Азії, «мідний пояс» Африки; основні ро
довища руд кольорових металів, що їх розробляють в Україні; розуміють
закономірності поширення родовищ і басейнів корисних копалин; пояснюють лідерство окремих країн на світових ринках мінеральної сировини за
сукупністю природних і суспільних чинників, зміщення добувної промис
ловості до районів зі складними природними умовами, на шельф Світово
го океану; оцінюють місце України на світових ринках руд чорних і кольо
рових металів.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Засоби реалізації завдань етапу

Читання й обговорення вступу до § 19. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалом § 18
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 19) у формі бесіди
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вивчення нового матеріалу Пояснення вчителя з елементами бесіди та в поєднанні з роботою з ілюстраціями підручника (§ 19),
картами атласу
Первинна перевірка
Виконання практичного завдання (§ 19)
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 19)
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 19
завдання

Урок № 21. Видобування неметалевої сировини
Мета уроку: актуалізувати знання про закономірності поширення родовищ і ба
сейнів нерудних корисних копалин; вивчити основні особливості сучасної гео
графії добувної промисловості світу; визначити місце України у світовому ви
добутку нерудних корисних копалин.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті основні центри видобутку
кам’яної солі в Україні; розуміють закономірності поширення родовищ
і басейнів корисних копалин; пояснюють лідерство окремих країн на сві
тових ринках мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних
чинників.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Читання й обговорення вступу до § 20. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалом § 19
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 20) у формі бесіди
Самостійна робота учнів із текстом та ілюстраціями підручника (§ 20) із поетапним обговоренням прочитаного
Опрацювання запитань і завдань для самопереПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне вірки та рубрики «Поміркуйте» (§ 20)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання під керівництвом учителя рубриРефлексія
ки «Головне» (§ 20). Прийом «П’ять речень»
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 20. Виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно»
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Розділ III. Вторинний сектор господарства
ТЕМА 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Урок № 22. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення.
Електроенергетика України
Мета уроку: визначити типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, їх пе
реваги й недоліки, принципи розміщення та можливі шляхи енергозбереження.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: називають типи електростанцій за джерелом енергетич
них ресурсів, шляхи енергозбереження; показують на карті ГЕС — каскад
ГЕС на Дніпрі, Дністровську, Ташлицьку; АЕС — Запорізьку, Південноукраїнську,
Рівненську, Хмельницьку; ТЕС — Запорізьку, Придніпровську, Трипільську, Зміївську, Слов’янську, Ладижинську, Бурштинську; пояснюють розміщення енерго
генерувальних потужностей в Україні; характеризують перспективи викорис
тання відновлюваних джерел енергії різних видів в Україні та своєму регіоні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь» (у формі бесіди)
Опрацювання запитань рубрики «Пригадайте»
(§ 21), їх обговорення. Усне фронтальне бліцопитування
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди та роботи з ілюстраціями підручника (§ 21) про типи
електростанцій та чинники їх розташування
в поєднанні з роботою з картами атласу. Робота з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Дискусія з використанням запитань рубрики
засвоєння знань. Первинне «Поміркуйте». Виконання практичного завданзакріплення знань
ня (§ 21)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 21)
Рефлексія
Опрацювати текст та ілюстрації § 21
Інформація про домашнє
завдання

Урок № 23. Електроенергетика світу
Мета уроку: вивчити географію електроенергетики світу, структуру виробництва
електроенергії в окремих країнах та Україні; охарактеризувати перспективи
використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні наводять приклади найбільших країн-виробників та
країн-споживачів електроенергії, країн, у яких переважає виробництво елек
троенергії на ТЕС, ГЕС або АЕС; показують на карті ГЕС — «Сан-Ся» (Китай),
Ітайпу (Бразилія—Парагвай); порівнюють структуру виробництва електро
енергії в Україні та провідних державах світу; характеризують перспективи
використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Читання й обговорення
вступу до § 22. Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Перевірка домашнього
Письмове фронтальне опитування за матеріазавдання
лом § 21
Актуалізація опорних
Опрацювання у формі бесіди завдань рубрики
знань
«Пригадайте» (§ 22)
Вивчення нового матеріалу Пояснення вчителя з елементами бесіди та в поєднанні з роботою з текстом та ілюстраціями підручника (§ 22). Робота з географічною номенклатурою
Усне виконання завдань рубрик «Запитання та
Первинна перевірка
засвоєння знань. Первинне завдання для самоперевірки» і «Поміркуйте»
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Прийом «П’ять речень». Відповіді на запитанРефлексія
ня учнів
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 22. Підготузавдання
ватися до виконання практичної роботи 5.1.
(варіант 1) або 5.2. (варіант 2)

Урок № 24 (варіант 1). Практична робота 5.1. Позначення
на контурній карті України найбільших електростанцій
та пояснення чинників їх розміщення
Мета уроку: актуалізувати й поглибити знання учнів про географію електроенер
гетики України.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Очікувані результати: учні показують на карті ГЕС — каскад ГЕС на Дніпрі,
Дністровську,Ташлицьку; АЕС — Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську, Хмельницьку; ТЕС — Запорізьку, Придніпровську, Трипільську, Зміївську, Слов’янську,
Ладижинську, Бурштинську; пояснюють розміщення енергогенерувальних по
тужностей в Україні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підготовка учнів:
Вступне слово вчителя. Ознайомлення учнів із
повідомлення теми
порядком і змістом роботи на уроці
Узагальнення окремих
Картографічний диктант на контурній карті
фактів, понять, явищ
України
Виконання під керівництвом учителя практичПриведення одиничних
знань у систему
ної роботи 5.1. (§ 21)
Підбиття підсумків уроку. Усне узагальнення вивченого матеріалу. ВідпоРефлексія
віді вчителя на запитання учнів
Інформація про домашнє
Повторити матеріал підручника (§ 21, 22)
завдання
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Урок № 24 (варіант 2). Практична робота 5.2. Побудова та аналіз
діаграм виробництва електроенергії на електростанціях
різних типів в Україні, країнах Європи та світу
Мета уроку: актуалізувати й поглибити знання учнів про виробництво електро
енергії у світі, особливості його просторової організації.
Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.
Очікувані результати: учні наводять приклади найбільших країн-виробників та
країн-споживачів електроенергії, країн, у яких переважає виробництво елек
троенергії на ТЕС, ГЕС або АЕС; порівнюють структуру виробництва електро
енергії в Україні та провідних державах світу.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Актуалізація знань, умінь
і навичок
Узагальнення
й ситематизація знань
і способів діяльності
Засвоєння зразка комплекс
ного застосування знань,
умінь і навичок

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Ознайомлення учнів із
порядком і змістом роботи на уроці
Картографічний диктант на контурній карті
світу

Виконання практичної роботи 5.2. (§ 22). Побудова під керівництвом учителя (із використанням інструктивних карток) діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних
типів в Україні
Застосування узагальнених Самостійна побудова учнями (із використанням
знань, умінь і навичок
інструктивних карток) діаграм виробництва
у нових умовах
електроенергії на електростанціях різних типів
у різних країнах
Підбиття підсумків уроку. Усне узагальнення матеріалу. Відповіді вчителя на запитання учнів
Рефлексія
Інформація про домашнє
Повторити матеріал підручника (§ 21, 22)
завдання

ТЕМА 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО

Урок № 25. Чорна металургія України. Практична робота 6.
Позначення на контурній карті сировинної бази та основних
центрів виробництва чорних металів в Україні
Мета уроку: актуалізувати й конкретизувати на прикладі чорної металургії Укра
їни знання учнів про вплив сировинного, паливного, транспортного, спожив
чого, екологічного чинників на розміщення виробництва; ознайомити учнів
з особливостями розміщення підприємств чорної металургії на території Укра
їни; оцінити умови розвитку галузі в Україні.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні називають види чорних і кольорових металів; розуміють вплив сировинного, паливного, транспортного, споживчого, екологічного
чинників на розміщення металургійних комбінатів; показують на карті центри
чорної металургії в Україні — Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Ніко20
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2
Номер
Дата
уроку

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

Вступ
1

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі.
Економічна географія в системі географічних наук

1. Об’єкт вивчення економічної
географії та її місце в системі
географічних наук. 2. Взаємодія
господарства й природи в географічному середовищі. 3. Значення знань з економічної географії

§1

Розділ I. Національна економіка та світове господарство
Тема 1. Національна економіка
2

Національна економіка

1. Поняття про національну
економіку. 2. Валовий внутрішній продукт як основний показник економічного розвитку.
3. Індекс людського розвитку

§2

3

Секторальна модель економіки країни. Практична
робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки

1. Суть секторальної моделі економіки. 2. Практична робота 1
«Аналіз секторальної моделі економіки» (на прикладі України)

§3

4

Чинники розміщення виробництва

1. Поняття про чинники розміщення виробництва, їх види.
2. Вплив окремих чинників на
розміщення різноманітних виробництв

§4

5

Форми просторової органі- 1. Форми суспільної організації
зації національної еконо- виробництва. 2. Форми просторової (територіальної) структуміки
ри економіки

§5

Тема 2. Світове господарство
6

Світове господарство та
міжнародний поділ праці

1. Як і чому сформувався поділ
праці. 2. Міжнародний поділ
праці. 3. Світовий ринок та
світове господарство

§6

7

Типи економічних систем 1. Традиційна економічна система. 2. Планова та ринкова
економічні системи. 3. Змішана
економічна система

§7

8

Типізація країн світу за
рівнем економічного розвитку. 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. Сучасні підходи до типології
країн. 2. Практична робота 2
«Позначення на контурній карті країн “Великої двадцятки”
(G-20) і визначення їх місця
в сучасній типізації країн за
рівнем економічного розвитку»
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3
Номер
Дата
уроку

Примітки

Тема уроку

Зміст уроку

9

Сучасне світове господарство

1. Інтернаціоналізація виробництва та міжнародна економічна
інтеграція. 2. Глобалізація та її
вплив на розвиток світового господарства й економічне співробітництво

§9

10

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив
на функціонування міжнародної економіки

1. Транснаціональні корпорації
та їх особливості. 2. Роль ТНК
у сучасному світовому господарстві. 3. Діяльність ТНК в Україні

§ 10

Розділ II. Первинний сектор господарства
Тема 1. Сільське господарство
11

Сільське господарство, йо- 1. Сільське господарство, його
го значення в сучасному
значення в сучасному світі та
світі
Україні. 2. Роль природних
чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва

§ 11

12

Аграрні відносини

1. Аграрні відносини. Аграрні
суспільства в сучасному світі.
2. Аграрні відносини в Україні. 3. Структура сільськогосподарських угідь

§ 12

13

Сільське господарство
України. Розміщення
в Україні виробництва
зернових і технічних
культур, картоплярства,
овочівництва, баштанництва, виноградарства

1. Зернові культури. 2. Технічні культури. 3. Картопля, овоче-баштанні, плодові та ягідні
культури

§ 13

14

Структура та розміщення
тваринництва. Зональна
спеціалізація сільського
господарства України

1. Тваринництво, його структура
та кормова база. 2. Розміщення
тваринництва. 3. Зональна спеціалізація сільського господарства

§ 14

15

Географія світового сільського господарства

1. Географія найважливіших
зернових культур. 2. Географія
найважливіших технічних
культур. 3. Географія тваринництва. 4. Зональність світового сільського господарства

§ 15

16

Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

§ 15
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4
Номер
Дата
уроку

Тема уроку

Зміст уроку

Примітки

Тема 2. Лісове господарство
17

Лісове господарство

1. Поняття про лісове господарство і показники забезпечення
лісами. 2. Основні лісові пояси
світу. 3. Лісове господарство
в Україні

§ 16

Тема 3. Видобувна промисловість
18

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн
мінеральними ресурсами

1. Види мінеральних ресурсів
та закономірності їх розміщення. 2. Поняття про ресурсозабезпеченість. 3. Ресурсозабезпеченість країн світу

§ 17

19

Видобування вугілля,
нафти і природного газу.
Практична робота 4. Позначення на контурній
карті найбільших басейнів видобутку кам’яного
вугілля, нафти і природного газу. Дослідження.
Проблеми й перспективи
освоєння родовищ нафти
і природного газу на
шельфі Чорного та Азовського морів

1. Видобування паливних корисних копалин у світі (вугілля, нафти й природного газу). 2. Видобуток паливної сировини
в Україні. 3. Практична робота
4 «Позначення на контурній
карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти
і природного газу». 4. Дослідження «Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти
і природного газу на шельфі
Чорного та Азовського морів»

§ 18

20

Видобування металевих
руд

1. Видобуток металевих руд
у світі. 2. Видобуток металевих
руд в Україні

§ 19

21

Видобування неметалевої
сировини

1. Видобуток хімічної сировини. 2. Видобуток технічної сировини. 3. Видобуток інших
видів неметалевої сировини

§ 20

Розділ III. Вторинний сектор господарства
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
22

Типи електростанцій,
основні чинники їх розміщення. Електроенергетика України

1. Електроенергетика як галузь
промисловості. Паливно-енергетичний баланс. 2. Основні типи
електростанцій та їх розміщення.
3. Лінії електропередач, необхідність і шляхи енергозбереження

§ 21

23

Електроенергетика світу

1. Географія виробництва та споживання електроенергії. 2. Зміни у структурі паливно-енергетичного балансу світу. 3. Відмінності у структурі виробництва
електроенергії в країнах світу

§ 22
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5
Номер
Дата
уроку
24

Тема уроку

Зміст уроку

Практична робота 5.1.
Позначення на контурній
карті України найбільших
електростанцій та пояснення чинників їх розміщення. Практична робота 5.2. Побудова та
аналіз діаграм виробництва електроенергії на
електростанціях різних
типів в Україні, країнах
Європи та світу (на вибір)

Примітки
§ 21,
22

Тема 2. Металургійне виробництво
25

Чорна металургія України. Практична робота 6.
Позначення на контурній
карті сировинної бази та
основних центрів виробництва чорних металів
в Україні

1. Значення металургії. Чинники розміщення підприємств
чорної металургії. 2. Технології
виробництва чавуну й сталі.
3. Розміщення виробництва чавуну, сталі, прокату в Україні.
4. Практична робота 6 «Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних
металів в Україні»

§ 23

26

Кольорова металургія
України

1. Кольорові метали, їх виробництво та чинники розміщення
підприємств. 2. Основні центри
виробництва кольорових металів в Україні

§ 24

27

Металургійне виробництво 1. Розміщення виробництва
світу
чорних металів у світі. 2. Найбільші країни-виробники та
країни-споживачі кольорових
металів у світі

§ 25

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
28

Значення та особливості
технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин
і хімічної продукції

1. Особливості та галузевий
склад хімічної промисловості.
2. Чинники, що визначають
розташування хімічних виробництв

§ 26
(п. 1,
2)

29

Хімічне виробництво
в Україні та світі

§ 26
1. Особливості розташування
хімічних виробництв в Україні.
(п.
2. Особливості розташування
3—5)
хімічних виробництв у світі
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6
Номер
Дата
уроку
30

Тема уроку
Виробництво деревини
й паперу

Зміст уроку
1. Особливості деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості, географії виробництва деревини й паперу в Україні.
2. Найбільші у світі країни —
виробники деревини й паперу

Примітки
§ 27

Тема 4. Виробництво машин та устаткування
31

Роль машинобудування
в сучасному світі. Різноманітність підприємств та
чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні

1. Особливості машинобудування. 2. Складові машинобудування та чинники, що визначають розташування виробництв
машин і устаткування

§ 28,
29

32

Машинобудування
в Україні. Практична робота 7. Позначення на
контурній карті України
центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

1. Машинобудування України,
його основні галузі та географія. 2. Практична робота 7
«Позначення на контурній карті України центрів виробництва
транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення»

§ 28,
29

33

Машинобудування світу

1. Основні риси сучасного машинобудування світу. 2. Особливості сучасної географії машинобудування світу

§ 30

34

Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та
світі. Дослідження. Малі
й середні міста України — центри швейного
виробництва

35

Народні промисли в Укра- 1. Поняття про народні проїні
мисли. 2. Види народних промислів

36

Чинники розміщення підприємств, що виробляють
харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Дослідження. Українські та імпортні продукти
в споживчому кошику вашої родини

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
1. Виробництво тканин, одягу
і взуття в Україні та світі.
2. Особливості географії легкої
промисловості України та світу. 3. Дослідження «Малі й середні міста України — центри
швейного виробництва»

§ 31

§ 32

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
1. Основні виробництва харчової промисловості. 2. Географія
харчової промисловості України. 3. Дослідження «Українські та імпортні продукти
в споживчому кошику вашої
родини»
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(п. 1,
2)

7
Номер
Дата
уроку
37

Тема уроку
Виробництво продуктів
харчування у світі. Дослідження. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

Зміст уроку
1. Географія харчової промисловості світу. 2. Дослідження
«Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах»

Примітки
§ 33
(п. 3)

Розділ IV. Третинний сектор господарства
Тема 1. Транспорт
38

Транспорт, його роль. Види транспорту. Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

1. Дослідження «Міські види
транспорту свого обласного
центру». 2. Роль транспорту
в національній економіці та
формування світового господарства. 3. Види транспорту.
4. Переваги й недоліки основних видів транспорту

§ 34,
35

39

Транспорт України

1. Залізничний транспорт.
2. Автомобільний транспорт.
3. Трубопровідний транспорт.
4. Повітряний транспорт.
5. Водний транспорт. 6. Міжнародні транспортні коридори
на території України

§ 35

40

Транспорт світу

1. Сухопутний транспорт.
2. Водний транспорт. 3. Повітряний транспорт. 4. Міжнародні транспортні коридори

§ 36

41

Торгівля як вид послуг.
1. Торгівля, її форми та показФорми торгівлі. Показни- ники. 2. Особливості торгівлі
в Україні
ки зовнішньої торгівлі.
Торгівля в Україні

§ 37

42

Світовий ринок товарів
і послуг

§ 38

43

Туризм як складова наці- 1. Поняття туризму, його види.
ональної економіки, його 2. Чинники розвитку туризму.
види. Туризм в Україні
3. Рекреаційні ресурси України, їх оцінка

Тема 2. Торгівля

1. Міжнародна торгівля товарами на сучасному етапі. 2. Географія світової торгівлі. 3. Світовий ринок послуг. 4. Роль
Світової організації торгівлі та
інтеграційних об’єднань у світовій торгівлі

Тема 3. Туризм
§ 39
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8
Номер
Дата
уроку
44

Тема уроку
Міжнародний туризм

Зміст уроку
1. Міжнародний туризм як важлива ланка світової економіки.
2. Сучасні тенденції розвитку
міжнародного туризму. 3. Основні туристичні регіони світу

Примітки
§ 40

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
45

Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

1. Значення освіти і науки в сучасному суспільстві. 2. Технопарки світу. 3. Охорона здоров’я

§ 41

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
46

Фінансові послуги

1. Сутність та види фінансових
послуг. 2. Головні фінансові
центри світу. 3. Особливості
розташування фінансових установ в Україні

§ 42

47

Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг, його
переваги

1. ІТ-послуги та їх складові.
2. Країни-лідери на світовому
ринку програмування. 3. Аутсорсинг та його переваги.
4. ІТ-послуги в Україні

§ 43

Розділ V. Глобальні проблеми людства
48

Поняття про глобальні
проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема

1. Поняття «глобальні проблеми». Причини їх виникнення
та загострення. 2. Виявлення
найважливіших глобальних
проблем людства, їх класифікація. 3. Характеристика глобальних проблем війни і миру,
тероризму, екологічної

§ 44

49

Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання
відсталості країн, що розвиваються

1. Характеристика енергетичної
та сировинної проблем. 2. Демографічна проблема. 3. Продовольча проблема. 4. Проблема
подолання відсталості країн, що
розвиваються

§ 45

50

Україна та глобальні проблеми людства.
Взаємозв’язок глобальних
проблем. Сталий розвиток. Дослідження. Прояв
глобальних проблем у своєму регіоні

1. Дослідження «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні». 2. Прояв глобальних проблем на території України.
3. Взаємозв’язок глобальних
проблем. 4. Сталий розвиток —
стратегія людства на ХХІ ст.

§ 46

51

Резервний урок

52

Резервний урок
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поль, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ; пояснюють розміщення підприємств
чорної металургії в Україні; аналізують статистичні дані щодо обсягів виробни
цтва та експорту металургійної продукції в Україні; оцінюють наслідки впливу
металургійного виробництва на довкілля.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації. Опрацювання вступу до § 23 і рубрики «Ви дізнаєтесь»
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 23)
Вивчення нового матеріалу Демонстрація зразків чорних і кольорових металів, руд чорних металів. Розповідь учителя
з елементами евристичної бесіди про технології
виплавки чавуну й сталі, чинники розміщення
металургійного виробництва
Виконання під керівництвом учителя практичПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне ної роботи 6 (§ 23)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Обговорення результатів виконання учнями
Рефлексія
практичної роботи 6. Опрацювання рубрики
«Головне» (§ 23)
Опрацювати текст та ілюстрації § 23. Виконати
Інформація про домашнє
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно»

Урок № 26. Кольорова металургія України
Мета уроку: актуалізувати й конкретизувати на прикладі кольорової металургії
України знання учнів про вплив сировинного, паливного, транспортного, спо
живчого, екологічного чинників на розміщення виробництва; ознайомити учнів
з особливостями розміщення підприємств кольорової металургії на території
України; оцінити умови розвитку галузі в Україні та її вплив на довкілля.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розуміють вплив сировинного, паливного, електро
енергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщен
ня металургійних комбінатів, місце України у світовому виробництві алюмінію
з природної сировини; показують на карті центри кольорової металургії
в Україні — Миколаїв, Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бахмут, Кам’янське;
пояснюють розміщення підприємств кольорової металургії в Україні; оцінюють
наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання вступу до § 24 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Картографічний диктант на контурній карті України. Письмовий фронтальний експрес-контроль
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
Актуалізація опорних
знань
(§ 24)
Вивчення нового матеріалу Демонстрація зразків руд кольорових металів.
Розповідь учителя з елементами евристичної
бесіди про чинники розміщення виробництва
кольорових металів. Робота з картою України
щодо виявлення найбільших центрів кольорової металургії України
Первинна перевірка
Виконання завдань рубрик «Поміркуйте»
засвоєння знань. Первинне і «Набуваємо практичних навичок» (§ 24)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 24)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 24. Повторити
завдання
матеріал § 23

Урок № 27. Металургійне виробництво світу
Мета уроку: забезпечити знання та розуміння учнями сучасної територіальної ор
ганізації металургії у світі.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні наводять приклади найбільших країн-виробників ча
вуну, сталі, що забезпечені сировиною або орієнтуються на значні обсяги спо
живання, країн, що виплавляють найбільше у світі та Європі алюмінію, тита
ну, міді; оцінюють наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання вступу до § 25 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Картографічний диктант на контурній карті
України. Письмове фронтальне опитування за
матеріалом двох попередніх уроків
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
Актуалізація опорних
знань
(§ 25)
Вивчення нового матеріалу Робота під керівництвом учителя з текстом,
статистичним матеріалом та ілюстраціями § 25.
Робота з географічною номенклатурою (із використанням карти світу)
Первинна перевірка
Виконання запитань і завдань для самоперевірзасвоєння знань. Первинне ки та робота з рубрикою «Поміркуйте» (§ 25)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 25)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 25. Повторизавдання
ти матеріал § 20
Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
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ТЕМА 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ

Урок № 28. Значення та особливості технологій хімічного
виробництва. Чинники розміщення основних виробництв
хімічних речовин і хімічної продукції
Мета уроку: забезпечити засвоєння учнями інформації про особливості хімічної
промисловості та ї ї сировинну базу, вплив різних чинників на розміщення ви
робництв хімічної продукції.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні називають види мінеральних добрив, види хімічної
продукції; характеризують сировинну базу виробництва хімічної продукції;
пояснюють вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної про
дукції; аналізують зв’язки між хімічними і металургійними виробництвами; оцінюють вплив виробництва хімічної продукції на довкілля.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Опрацювання вступу до § 26 та таблиці «Основні галузі хімічної промисловості». Пояснення
вчителем важливості хімічної промисловості
Актуалізація опорних
Експрес-контроль за матеріалом § 25. Опрацюзнань
вання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 26)
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя про особливості та галузевий склад хімічної промисловості. Виявлення
чинників, які визначають розташування хімічних виробництв (робота з текстом підручника
під керівництвом учителя)
Первинна перевірка
Усне виконання запитань і завдань для самопезасвоєння знань. Первинне ревірки (§ 26)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 26)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 26 (п. 1, 2).
завдання
Виконати практичне завдання до § 26

Урок № 29. Хімічне виробництво в Україні та світі
Мета уроку: забезпечити засвоєння й розуміння учнями найважливіших особли
востей сучасної географії хімічної промисловості України та світу.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті найбільші центри виробництва мі
неральних добрив, виробів із гуми, побутової хімії, ліків в Україні — Костянтинівка, Сєверодонецьк, Кам’янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса, Яни Капу
(Красноперекопськ), Біла Церква, Харків, Київ, Умань; розуміють взаємозв’язок між
рівнем економічного розвитку регіону, країни й рівнем концентрації окремих
хімічних виробництв; наводять приклади найбільших у світі країн-виробників
мінеральних добрив та полімерів.
23

www.e-ranok.com.ua

Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації
Самостійне складання учнями схеми «Галузевий склад хімічної промисловості»
Бліц-опитування за матеріалом попереднього
уроку
Вивчення особливостей розташування хімічних
виробництв в Україні та світі (робота з картами та текстом § 26 підручника)
Первинна перевірка
Усні відповіді на запитання і завдання для сазасвоєння знань. Первинне моперевірки (§ 26)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 26)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 26 (п. 3—5)
завдання

Урок № 30. Виробництво деревини й паперу
Мета уроку: забезпечити засвоєння та розуміння учнями найважливіших особли
востей сучасної географії хімічної промисловості України і світу, розуміння ни
ми впливу різних чинників на розміщення виробництв деревини й паперу.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті центри виробництва деревини
й паперу в Україні; наводять приклади найбільших у світі країн-виробників
деревини та паперу; характеризують сировинну базу виробництва паперу;
пояснюють вплив різних чинників на розміщення виробництв деревини й па
перу; аналізують зв’язки між хімічними й деревообробними виробництвами;
оцінюють вплив виробництва паперу на довкілля.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Робота з рубрикою «Ви
дізнаєтесь» (§ 27)
Письмовий експрес-контроль за матеріалами
теми «Хімічне виробництво»
Робота із завданнями рубрики «Пригадайте»
(§ 27)
Вивчення особливостей деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, географії виробництва деревини й паперу у світі та Україні
(розповідь учителя з елементами бесіди в поєднанні з виконанням практичних завдань учнів
за картами атласу)
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Етапи уроку

Первинна перевірка
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія
Інформація про домашнє
завдання

Засоби реалізації завдань етапу

Усні відповіді на запитання та завдання для
самоперевірки (§ 27)
Опрацювання рубрики «Головне» (§ 27)
Опрацювати текст та ілюстрації § 27. Виконати
завдання рубрик «Набуваємо практичних навичок» і «Працюємо самостійно»

ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

Урок № 31. Роль машинобудування в сучасному світі.
Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення.
Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні
Мета уроку: з’ясувати роль машинобудування в сучасному світі; пояснити розмі
щення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільсько
господарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового
призначення; охарактеризувати сучасні тенденції розвитку й розміщення ви
робництва машин і устаткування.
Тип уроку: вивчення і первинного засвоєння нових знань.
Очікувані результати: учні називають види продукції машинобудівних підприємств,
чинники розміщення окремих виробництв машин та устаткування; пояснюють
розміщення виробництв транспортних засобів, промислового обладнання, сіль
ськогосподарської техніки, електротехнічної та електронної продукції побуто
вого призначення; характеризують сучасні тенденції розвитку та розміщення
виробництва машин й устаткування; оцінюють роль машинобудування в роз
витку світового господарства.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Опрацювання вступу до § 28 та рубрики «Ви дізнаєтесь». Пояснення вчителем важливості хімічної промисловості
Актуалізація опорних
Письмовий експрес-контроль за матеріалами
знань
теми «Виробництво деревини, паперу». Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте» (§ 28)
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя про особливості машинобудування. Виявлення складу машинобудування
та чинників, які визначають розташування виробництв машин і устаткування (робота з текстом § 28 підручника під керівництвом учителя)
Первинна перевірка
Усні відповіді на запитання та завдання для
засвоєння знань. Первинне самоперевірки (§ 28). Обговорення завдання
закріплення знань
рубрики «Поміркуйте»
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 28)
Рефлексія
Опрацювати текст та ілюстрації § 28. Виконати
Інформація про домашнє
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно» (за
бажанням)

Урок № 32. Машинобудування в Україні. Практична робота 7.
Позначення на контурній карті України центрів виробництва
транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення
Мета уроку: виявити найважливіші особливості машинобудування України, оха
рактеризувати його географію.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні показують на карті найбільші центри машинобудування
в Україні — Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Херсон, Миколаїв, Львів
та ін.; розуміють причини виникнення проблем у виробництві верстатів, автомо
білів, електронної продукції в Україні; оцінюють роль машинобудування в роз
витку господарства України.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу до
§ 29 і рубрики «Ви дізнаєтесь»
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 29)
Характеристика вчителем машинобудування
України, його основних галузей та географії
Первинна перевірка
Виконання під керівництвом учителя практичзасвоєння знань. Первинне ної роботи 7 (§ 29). Робота з географічною нозакріплення знань
менклатурою
Підбиття підсумків уроку. Обговорення результатів виконання учнями
Рефлексія
практичної роботи 7. Опрацювання рубрики
«Головне» (§ 29)
Опрацювати текст та ілюстрації § 29. Виконати
Інформація про домашнє
завдання
завдання рубрик «Працюємо самостійно»
і «Набуваємо практичних навичок»
Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Урок № 33. Машинобудування світу
Мета уроку: виявити найважливіші особливості машинобудування світу, охарактери
зувати його географію та сучасні тенденції розвитку, пояснити розміщення ви
робництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської
техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті найбільші країни-виробники машин
та устаткування — США, Канада, країни ЄС, Японія, Китай, нові індустріальні кра26
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їни, наводять приклади найбільших країн-виробників легкових автомобілів, літа
ків, морських суден, верстатів, електроніки; пояснюють розміщення виробництв
транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки,
електротехнічної та електронної продукції побутового призначення; характеризують сучасні тенденції розвитку та розміщення виробництва машин й устатку
вання; оцінюють роль машинобудування в розвитку світового господарства.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу до
§ 30. Робота з рубрикою «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалами попереднього уроку
Робота із завданнями рубрики «Пригадайте»
(§ 30)
Виділення основних рис сучасного машинобудування світу (робота учнів під керівництвом
учителя з текстом § 30 підручника). Практичне
визначення особливостей сучасної географії машинобудування світу (робота з картами та статистичними матеріалами). Робота з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Опрацювання запитань і завдань для самоперезасвоєння знань. Первинне вірки та рубрики «Поміркуйте» (§ 30)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 30)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 30. Виконати
завдання
завдання рубрик «Працюємо самостійно» та
«Набуваємо практичних навичок» (§ 30)

ТЕМА 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ

Урок № 34. Виробництво тканин, одягу, взуття
в Україні та світі. Дослідження. Малі й середні міста України —
центри швейного виробництва
Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями сучасного розміщення виробни
цтва тканин, одягу і взуття в Україні та світі.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають види тканин та сировини для їх виробни
цтва; наводять приклади найбільших у світі та Європі країн-виробників і країнекспортерів тканин, одягу, взуття; розуміють вплив працересурсного та спо
живчого чинників на розвиток текстильного, швейного, взуттєвого виробництва;
показують на карті найбільші центри текстильного, швейного, взуттєвого ви
робництва в Україні — Тернопіль, Херсон, Луцьк, Черкаси, Житомир, Рівне, Київ,
Одеса, Харків, Запоріжжя, Бердичів, Дунаївці; аналізують карту текстильної про
мисловості України.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу до
§ 31 та рубрики «Ви дізнаєтесь»
Письмове фронтальне опитування за матеріалами § 30
Робота із завданнями рубрики «Пригадайте»
(§ 31). Створення проблемної ситуації
Виробництво тканин, одягу і взуття в Україні та
світі (шкільна лекція). Робота з географічною номенклатурою. Виявлення за допомогою карт особ
ливостей географії легкої промисловості України
та світу (усна практична робота). Дослідження
«Малі й середні міста України — центри швейного виробництва» (інструктаж і початок виконання)
Первинна перевірка
Опрацювання запитань і завдань для самоперезасвоєння знань. Первинне вірки та рубрики «Поміркуйте» (§ 31)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 31)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 31. Завершизавдання
ти роботу над дослідженням і виконати завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»

Урок № 35. Народні промисли в Україні
Мета уроку: забезпечити розуміння учнями змісту поняття «народні промисли»,
ознайомити з найхарактернішими з них; виявити найбільші центри народних
промислів в Україні та їх спеціалізацію.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розповідають про значення, основні види та продук
цію народних промислів; показують на карті центри найвідоміших народних
промислів.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Робота з рубрикою «Ви
дізнаєтесь» (§ 32). Демонстрація зразків виробів
народних художніх промислів України
Перевірка домашнього
Письмове фронтальне експрес-опитування за
завдання
матеріалами попереднього уроку. Заслуховування результатів виконаного дослідження
Актуалізація опорних
Робота із завданнями рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 32)
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя з елементами бесіди та демонстрацією натуральних зразків виробів народних промислів
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Опрацювання запитань і завдань для самопереПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне вірки та рубрики «Поміркуйте» (§ 32). Позначензакріплення знань
ня на контурній карті України центрів народних
промислів
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 32)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 32. Виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно». Випереджальне завдання: виконати дослідження
«Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини» (§ 33)

ТЕМА 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

Урок № 36. Чинники розміщення підприємств, що виробляють
харчові продукти. Харчова промисловість в Україні.
Дослідження. Українські та імпортні продукти
в споживчому кошику вашої родини
Мета уроку: ознайомити учнів зі складом харчової промисловості, забезпечити
розуміння ними дії чинників, які визначають розміщення підприємств, що ви
робляють харчові продукти; вивчити географію найважливіших виробництв
харчових продуктів в Україні.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні називають складові харчової промисловості; розуміють вплив спеціалізації сільського господарства та споживчого чинника на
розвиток харчової промисловості; показують на карті найбільші центри ви
робництва харчових продуктів і напоїв в Україні; характеризують особливос
ті виробництва окремих видів продукції харчової промисловості; аналізують
карту харчової промисловості України; пояснюють розміщення в Україні під
приємств харчової промисловості в малих містах, селищах міського типу й ве
ликих селах; оцінюють місце України на світовому та європейському ринках
продовольства.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу
до § 33 і рубрики «Ви дізнаєтесь». Створення
проблемної ситуації
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 33)
Вивчення нового матеріалу Ознайомлення під керівництвом учителя з основними виробництвами харчової промисловості
(бесіда). Вивчення географії харчової промисловості України (робота з текстом підручника (§ 33,
п. 1, 2), картами і географічною номенклатурою)
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Етапи уроку

Первинна перевірка
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку.
Рефлексія
Інформація про домашнє
завдання

Засоби реалізації завдань етапу

Заслуховування результатів виконаного дослідження. Робота із запитаннями і завданнями
для самоперевірки (§ 33)
Опрацювання рубрики «Головне» (§ 33)
Опрацювати текст та ілюстрації § 33 (п. 1, 2).
Виконати завдання рубрики «Працюємо самостійно». Випереджальне завдання: виконати
дослідження «Традиційні продукти харчування
в Україні та країнах-сусідах» (§ 33)

Урок № 37. Виробництво продуктів харчування у світі.
Дослідження. Традиційні продукти харчування в Україні
та країнах-сусідах
Мета уроку: ознайомити учнів із традиційними виробництвами харчових продук
тів різних країн світу; пояснити вплив спеціалізації сільського господарства,
споживчого чинника та ТНК на розвиток харчової промисловості світу.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні наводять приклади традиційних виробництв хар
чових продуктів різних країн світу; розуміють вплив спеціалізації сільсько
го господарства, споживчого чинника та ТНК на розвиток харчової про
мисловості.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації
Письмове фронтальне опитування за матеріалами попереднього уроку
Підбиття підсумків виконаного дослідження

Вивчення географії харчової промисловості
світу (робота з текстом підручника (§ 33, п. 3),
картами і географічною номенклатурою)
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки (§ 33). Робота з контурною картою
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 33)
Рефлексія
Опрацювати текст та ілюстрації § 33 (п. 3). ВиІнформація про домашнє
завдання
конати завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок». Випереджальне завдання: виконати дослідження «Міські види транспорту
свого обласного центру» (§ 35)
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Розділ IV. Третинний сектор господарства
ТЕМА 1. ТРАНСПОРТ

Урок № 38. Транспорт, його роль. Види транспорту.
Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про транспорт і його види, особливос
ті кожного виду транспорту, показники оцінки його роботи.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають види транспорту, істотні ознаки понять
«транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «ванта
жообіг»; розуміють особливості кожного виду транспорту.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Вступне слово вчителя. Опрацювання вступу до
розділу IV
Письмове фронтальне опитування за темою
«Виробництво харчових продуктів, напоїв»
Підбиття підсумків виконаного дослідження.
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 34)
Вивчення нового матеріалу Ознайомлення учнів із видами транспорту, їх
особливостями, перевагами та недоліками (розповідь учителя з елементами евристичної бесіди в поєднанні з роботою з ілюстраціями § 34
підручника)
Первинна перевірка
Виконання практичного завдання до § 34
засвоєння знань. Первинне
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» § 34
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 34, запитанзавдання
ня та завдання для самоперевірки, завдання
рубрики «Поміркуйте»

Урок № 39. Транспорт України
Мета уроку: поглибити й конкретизувати знання учнів про особливості кожного
виду транспорту та його роль у перевезенні вантажів і пасажирів в Україні;
вивчити географію різних видів транспорту України, їх значення для госпо
дарства нашої країни.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розуміють особливості кожного виду транспорту та
його роль у перевезенні вантажів і пасажирів в Україні, панівну роль транспор
ту в експорті послуг Україною; показують на карті основні залізниці, автомагі
стралі, морські й річкові порти, аеропорти, міжнародні транспортні коридори
в Україні; пояснюють транзитне значення транспортних магістралей в Україні.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання

Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь» та вступу
до § 35. Робота з картою «Транспорт України»
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу про транспорт, його види та їх
особливості
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 35)
Вивчення нового матеріалу Вивчення географії транспорту України (складання під керівництвом учителя таблиці із завдання рубрики «Працюємо в групах», використовуючи текст § 35 підручника). Робота
з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Обговорення результатів створення таблиці.
засвоєння знань. Первинне Робота із запитаннями і завданнями для самозакріплення знань
перевірки (§ 35)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 35). Прийом
Рефлексія
«П’ять речень»
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 35
завдання

Урок № 40. Транспорт світу
Мета уроку: виявити та засвоїти найважливішу інформацію про транспорт світу.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті найбільші за вантажообігом морські
порти Східної Азії, Європи; морські судноплавні канали — Панамський, Суецький,
Кільський; найбільші за пасажирообігом аеропорти світу; країни з надшвидкісни
ми залізницями; країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь» та вступу до § 36
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу про транспорт України (експресконтроль)
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
Актуалізація опорних
знань
(§ 36)
Вивчення нового матеріалу Характеристика вчителем (за участю учнів)
географії транспорту світу в поєднанні з роботою з ілюстраціями § 36 підручника та картами
атласу. Робота з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та рубрикою «Поміркуйте» (§ 36)
закріплення знань
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 36)
Рефлексія
Опрацювати текст та ілюстрації § 36. Виконати
Інформація про домашнє
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно» (за
бажанням)

ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ

Урок № 41. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі.
Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні
Мета уроку: забезпечити засвоєння учнями інформації про види торгівлі, ознаки
поняття «зовнішня торгівля», показники зовнішньої торгівлі.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають види торгівлі, ознаки поняття «зовнішня
торгівля», показники зовнішньої торгівлі.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь» та вступу до § 37
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального
матеріалу про транспорт світу (експрес-контроль)
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 37) з опорою на міжпредметні зв’язки зі
всесвітньою історією
Вивчення нового матеріалу Визначення форм торгівлі та показників, за
якими вона може оцінюватися (бесіда). Розповідь учителя про особливості торгівлі в Україні
Робота із запитаннями і завданнями для самоПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне перевірки та рубрикою «Поміркуйте» (§ 37).
закріплення знань
Аналіз ілюстрацій до § 37
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 37)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 37. Виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок» (за бажанням)
Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Урок № 42. Світовий ринок товарів і послуг
Мета уроку: виявити особливості сучасної світової торгівлі; установити залежність
обсягів торгівлі між країнами від рівня їхнього економічного розвитку та ін
теграційних процесів у світі.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні показують на карті головні регіони світової торгівлі (Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН); розуміють залежність обсягів торгівлі між краї
нами від рівня їхнього економічного розвитку та інтеграційних процесів у світі.
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Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Самостійне опрацювання учнями рубрики «Ви дізнаєтесь» та вступу
до § 38. Відповіді учнів на запитання вчителя
Перевірка домашнього
Письмова перевірка рівня засвоєння навчальнозавдання
го матеріалу, який вивчався на попередньому
уроці (експрес-контроль)
Актуалізація опорних
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 38) (робота з термінологією)
Вивчення нового матеріалу Характеристика вчителем сучасної світової торгівлі та особливостей її розвитку (розповідь
у поєднанні з роботою зі статистичним матеріалом підручника (§ 38))
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та виконання практичного завдання
закріплення знань
на контурній карті (§ 38)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 38)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 38
завдання

ТЕМА 3. ТУРИЗМ

Урок № 43. Туризм як складова національної економіки,
його види. Туризм в Україні
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про туризм як важливу складову час
тину сучасної світової економіки; забезпечити засвоєння інформації про ви
ди туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура
туризму», основні райони туризму в Україні .
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні називають види туризму, ознаки понять «туризм»,
«рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»; розуміють вплив природ
них і суспільних чинників на розвиток туризму; показують на карті основні
райони туризму в Україні; обґрунтовують рівень розвитку туризму в окре
мих районах України.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності

Актуалізація опорних
знань

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя (із демонстрацією мальовничих краєвидів та цікавих об’єктів у світі). Читання й обговорення вступу до § 39 та
опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Опрацювання завдання рубрики «Пригадайте»
(§ 39)
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вивчення нового матеріалу Визначення поняття «туризм», виділення його
видів (розповідь учителя). Оцінка рекреаційних
ресурсів України (бесіда)
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки (§ 39). Письмове виконання завдання
закріплення знань
«Працюємо в групах»
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 39)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 39. Виконати
завдання
завдання рубрик «Поміркуйте» та «Працюємо
самостійно»

Урок № 44. Міжнародний туризм
Мета уроку: охарактеризувати основні туристичні регіони світу та їх особливос
ті; обгрунтувати вплив природних і суспільних чинників на розвиток міжна
родного туризму.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні розуміють вплив природних і суспільних чинників
на розвиток туризму; характеризують особливості основних туристичних
регіонів світу; обґрунтовують рівень розвитку туризму в окремих регіонах
і країнах.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності

Перевірка домашнього
завдання

Засоби реалізації завдань етапу

Демонстрація вчителем зображень відомих туристичних об’єктів світу. Самостійне опрацювання учнями рубрики «Ви дізнаєтесь» та
вступу до § 40
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу, який вивчався на попередньому
уроці (експрес-контроль)
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте» (§ 40)

Актуалізація опорних
знань
Вивчення нового матеріалу Розповідь учителя про сучасний міжнародний
туризм з елементами бесіди в поєднанні з роботою з ілюстраціями § 40 підручника
Робота із запитаннями і завданнями для самопеПервинна перевірка
засвоєння знань. Первинне ревірки та виконання практичних завдань (§ 40)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 40)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 40. Закінчити
завдання
виконання практичних завдань
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ТЕМА 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Урок № 45. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
Мета уроку: показати значення науки, освіти, охорони здоров’я у світовій еконо
міці; визначити вплив чинників на розвиток освіти й науки в країнах; визна
чити найвідоміші спеціалізовані центри освіти й науки, технополіси, заклади
охорони здоров’я в Україні та своєму регіоні.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають найвідоміші спеціалізовані центри осві
ти й науки, технополіси, заклади охорони здоров’я в Україні та своєму ре
гіоні; розуміють вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні; обґрунтовують рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я в окремих
регіонах світу, країнах, в Україні; показують на карті найвідоміші центри
освіти в Україні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь» та вступу до § 41. Дискусія
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального
матеріалу попередньої теми (експрес-контроль)
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 41) з опорою на міжпредметні зв’язки зі
всесвітньою історією
Вивчення нового матеріалу Значення освіти і науки в сучасному суспільстві (бесіда). Технопарки світу (розповідь учителя в поєднанні з роботою з текстом § 41 підручника). Охорона здоров’я (самостійна робота
учнів із текстом підручника)
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та завданнями рубрики «Поміркуйзакріплення знань
те» (§ 41)
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 41)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 41. Виконати
завдання
завдання рубрик «Набуваємо практичних навичок» і «Працюємо самостійно»

ТЕМА 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Урок № 46. Фінансові послуги
Мета уроку: ознайомити учнів із поняттями «кредит», «фінансовий центр», «оф
шор»; виявити закономірності розташування найбільших міжнародних фінан
сових центрів світу.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні називають ознаки понять «кредит», «фінансовий
центр», «офшор»; показують на карті найбільші міжнародні фінансові цен
36

www.e-ranok.com.ua

три — Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо, країни-офшори; розуміють взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства й обсягом фінансо
вих послуг у країні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Мотивація навчальної
діяльності

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації. Читання й обговорення вступу до § 42
та опрацювання рубрики «Ви дізнаєтесь»
Актуалізація опорних
Опрацювання завдань рубрики «Пригадайте»
знань
(§ 42)
Вивчення нового матеріалу Виконання учнями письмового практичного завдання — складання на основі тексту § 42 підручника схеми «Склад фінансових послуг». Характеристика вчителем найважливіших
фінансових центрів світу (розповідь учителя
з елементами роботи з таблицями підручника).
Особливості розташування фінансових установ
в Україні (розповідь учителя). Робота з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки (§ 42)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 42)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 42. Виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок

Урок № 47. Комп’ютерне програмування.
Аутсорсинг, його переваги
Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям «аутсорсинг»; виявити закономірності
розташування аутсорсингу у світі.
Тип уроку: вивчення і первинного закріплення здобутих знань.
Очікувані результати: учні називають ознаки поняття «аутсорсинг»; показують
на карті країни-лідери на ринку програмного забезпечення, аутсорсингових
послуг; пояснюють особливості розміщення аутсорсингу у світі, прискорений
розвиток аутсорсингу інформаційних технологій в Україні.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Актуалізація опорних
знань

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Створення проблемної
ситуації. Опрацювання вступу до § 43 і рубрики «Ви дізнаєтесь»
Опрацювання завдання рубрики «Пригадайте»
(§ 43) з опорою на міжпредметні зв’язки з інформатикою

37

www.e-ranok.com.ua

Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вивчення нового матеріалу Визначення складу ІТ-послуг (бесіда в поєднанні з роботою з текстом § 43 підручника). Виявлення країн-лідерів на світовому ринку програмування (розповідь учителя з елементами
бесіди в поєднанні з роботою з географічною
номенклатурою). Словникова робота (визначення змісту поняття «аутсорсинг»)
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та рубрикою «Поміркуйте» (§ 43)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 43)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 43. Виконати
завдання
завдання рубрики «Набуваємо практичних навичок»

Розділ V. Глобальні проблеми людства
Урок № 48. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема
Мета уроку: розкрити учням зміст поняття «глобальна проблема»; визначити най
важливіші глобальні проблеми людства, причини їх виникнення; виявити про
яви проблем війни і миру, тероризму, екологічної проблеми та їх географію;
обґрунтувати необхідність вирішення глобальних проблем.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають глобальні проблеми людства; наводять
приклади «гарячих точок» на карті Європи та світу; аналізують сутність, при
чини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем; показують на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші у світі ра
йони екологічної катастрофи; оцінюють наслідки прояву глобальних викликів
для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнарод
них організацій у їх розв’язуванні; обґрунтовують можливі шляхи подолання
глобальних проблем.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь» та вступу до § 44
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального
матеріалу попередньої теми (експрес-контроль)
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 44) з опорою на міжкурсові зв’язки

38

www.e-ranok.com.ua

Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вивчення нового матеріалу Пояснення вчителем змісту поняття «глобальні проблеми». Виявлення найважливіших глобальних проблем людства, їх класифікація
(бесіда в поєднанні з роботою в зошиті). Характеристика глобальних проблем війни і миру, тероризму, екологічної (розповідь учителя
в поєднанні з бесідою, частково-пошуковим
навчанням, роботою з картами та ілюстраціями § 44 підручника). Робота з географічною
номенклатурою
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та рубрикою «Поміркуйте» (§ 44)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 44)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 44. Виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо в групах»

Урок № 49. Глобальні проблеми людства: сировинна
та енергетична, демографічна, продовольча, подолання
відсталості країн, що розвиваються
Мета уроку: виявити причини виникнення глобальних проблем людства —
сировинної та енергетичної, демографічної, продовольчої, подолання від
сталості країн, що розвиваються, та їх прояви в різних регіонах світу; обґрун
тувати необхідність і можливі шляхи подолання зазначених глобальних
проблем.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні називають глобальні проблеми людства; аналізують сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобаль
них проблем; оцінюють наслідки прояву глобальних викликів для окремих
регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організа
цій у їх розв’язуванні; обґрунтовують можливі шляхи подолання глобаль
них проблем.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Мотивація навчальної
діяльності
Перевірка домашнього
завдання
Актуалізація опорних
знань

Засоби реалізації завдань етапу

Вступне слово вчителя. Опрацювання рубрики
«Ви дізнаєтесь» (§ 45). Створення проблемної
ситуації
Письмова перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу попереднього уроку (експресконтроль)
Обговорення завдань рубрики «Пригадайте»
(§ 45) з опорою на міжкурсові зв’язки
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Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Вивчення нового матеріалу Характеристика глобальних проблем: сировинної та енергетичної, демографічної, продовольчої, подолання відсталості країн, що розвиваються (розповідь учителя в поєднанні з бесідою,
частково-пошуковим навчанням, роботою з картами та ілюстраціями § 45 підручника). Робота
з географічною номенклатурою
Первинна перевірка
Робота із запитаннями і завданнями для самозасвоєння знань. Первинне перевірки та рубрикою «Поміркуйте» (§ 45)
закріплення знань
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрики «Головне» (§ 45)
Рефлексія
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 45. Випере
завдання
джальне завдання: виконати дослідження «Прояв
глобальних проблем у своєму регіоні» (§ 45)

Урок № 50. Україна та глобальні проблеми людства.
Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток.
Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні
Мета уроку: охарактеризувати поширення глобальних проблем та їх прояв на те
риторії України, складові та основні положення концепції сталого розвитку;
оцінити роль світової громадськості та міжнародних організацій у розв’язуванні
глобальних проблем людства.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Очікувані результати: учні характеризують поширення глобальних проблем та їх
прояв на території України, складові та основні положення концепції сталого роз
витку; оцінюють роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх
розв’язуванні; обґрунтовують можливі шляхи подолання глобальних проблем.
Дидактичні і розвивальні завдання та засоби їх реалізації
Етапи уроку

Засоби реалізації завдань етапу

Підготовка учнів: повідом
лення теми
Узагальнення окремих
фактів, понять, явищ

Вступне слово вчителя. Обґрунтування теми
уроку
Заслуховування й обговорення результатів проведеного учнями дослідження. Бесіда щодо проявів
глобальних проблем на території України
Приведення одиничних
Розкриття взаємопов’язаності глобальних прознань у систему
блем людства (бесіда). Роз’яснення вчителем
змісту поняття «сталий розвиток», доведення
його необхідності для людства
Підбиття підсумків уроку. Опрацювання рубрик «Поміркуйте» та «ГолоРефлексія
вне» (§ 46). Підбиття підсумків вивчення курсу
географії в 9 класі
Інформація про домашнє
Опрацювати текст та ілюстрації § 46. Виконати
завдання
завдання рубрики «Працюємо самостійно»
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Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ГЕОГРАФІЯ 

Інтернетпідтримка

Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник

Короткий вступний Цікаві факти й відомості,
Розробки програмових практичних
Картографічний
текст, завданням
робіт і досліджень із покроковим
підібрані відповідно до
матеріал
якого є мотивація
алгоритмом їхнього виконання
змісту теми
учнів до вивчення
Географічні
Таблиці, схеми й діаграми виступають
нового матеріалу
поняття
як самостійне джерело інформації
Малюнки містять
Блок завдань і запитань,
не лише підписи,
диференційованих
а й коментарі
за видами діяльності

9 ГЕОГРАФІЯ
Міні-конспекти уроків до підручника
Г. Д. Довгань, О. Г. Стадника

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• формує в учнів уявлення про Україну
як суб’єкт світового господарства та її місце в сучасному світі;
• матеріал підручника спрямований на формування знань
про національну економіку нашої країни, а також економіки держав світу;
• 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,
блиці,
схеми та фотоілюстрації допоможуть ефективно засвоїтии
навчальний матеріал.

Підручник продовжує лінійку
підручників із географії,
створених у видавництві «Ранок»
»

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

Економічна і соціальна
географія України. 9 клас :
розробки уроків (Серія
«Конструктор уроку»)

Наочність нового
покоління. Економічна і
соціальна географія
України. 9 клас

Географія. 6-11 класи.
Навчальні програми і
методичні рекомендації
щодо організації
навчально-виховного
процесу в 2016/2017 н.р.

Придбайте книжку собі
до смаку саме зараз!
e-ranok.com.ua

