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Підручник із географії для 9 класу 
є логічним продовженням серії підручників 
нового покоління, які відповідають 
сучасним вимогам викладання географії.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Мета створення підручника — сформувати в учнів уявлення про світове 

господарство та Україну як цілісний географічний регіон та суб’єкт світового 
географічного простору, у якому протікають як глобальні, так і специфічні 
економічні процеси.

• Видання має добре опрацьований методичний апарат, 
різнорівневу систему запитань і завдань, містить велику кількість ілюстрацій, 
схем і таблиць, що зробить уроки ефективними, насиченими та цікавими.

• Електронний додаток до підручника
значно розширить наявну інформацію (текстову та візуальну).

Рубрика «Спробуйте відповісти», 
актуалізує раніше вивчений матеріал

Кожний параграф 
поділений на кілька 
логічно завершених 
частин

Розробки передбачених програмою практичних 
робіт і досліджень із покроковим алгоритмом 
їх виконання 

Широко представлений 
ілюстративний ряд 
зі змістовними підписами

Додаткові тексти 
та пояснення містять 
цікаві факти

Запитання 
та завдання
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Картографічний 
матеріал створює 

умови для розвитку 
картографічної 

грамотності учнів
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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

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA
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ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  interactive.ranok.com.ua
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Чобан Р. Д.
Ч-75	 	 Географія.	9	клас	:	міні-конспекти	уроків	до	підручника	Й.	Р.	Гілець-

кого	 та	 ін.	 /	 Р.	 Д.	 Чобан,	 Й.	 Р.	 Гілецький,	 Я.	 Д.	 Атаманюк.	 —	 Х.	 :	 Вид-
во	 «Ранок»,	 2017.	 —	 56	 с.	+	календар.	 план	 (8	 с.)

ISBN	 978-617-09-3270-9.

Посібник	 складено	 відповідно	 до	 нової	 навчальної	 програми	 із	 курсу	 гео-
графії	для	загальноосвітніх	навчальних	закладів,	затвердженої	Міністерством	
освіти	 і	 науки	 України,	 з	 урахуванням	 особливостей	 структури	 підручника	
з	 географії	 для	 9	 класу	 (автори	 Й.	 Р.	 Гілецький,	 Р.	 Р.	 Сливка,	 Я.	 Д.	 Ата-
манюк,	 Р.	 Д.	 Чобан).

Видання	 містить	 базові	 матеріали	 до	 кожного	 уроку	 та	 календарно-тема-
тичний	 план,	 який	 також	 розміщений	 на	 сайті	 interactive.ranok.com.ua.

Посібник	 призначений	 для	 вчителів	 географії.

УДК 913(477):37.091.214.18(073)
ББК 26.8(4Укр)+74.262.6

	 ©	 Чобан	 Р.	 Д.,	 Гілецький	 Й.	 Р.,	 	
	 	 Атаманюк	 Я.	 Д.,	 2017
ISBN	 978-617-09-3270-9	 ©	 ТОВ	 Видавництво	 «Ранок»,	 2017

Навчальне	видання
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Ум.	друк.	арк.	4,00.

Географія.  
9 клас : міні-конспекти уроків 

до підручника  
Й. Р. Гілецького та ін.

ТОВ	Видавництво	«Ранок».		
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Шановні педагоги!

Пропонований	 посібник	 укладено	 відповідно	 до	 нової	 навчальної	 програ-
ми	 з	 географії	 для	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладів,	 затвердженою	 нака-
зом	 МОН	 України	 від	 22.09.2016	 №	1136	 («Україна	 і	 світове	 господарство»,	
9	 клас).

Міні-конспект	 уроків	 допоможе	 вчителю	 в	 розподілі	 навчального	 матеріа-
лу	 на	 уроках,	 при	 роботі	 з	 підручником	 (усі	 посилання	 зроблені	 на	 підручник:	
Географія.	 9	 клас	 /	 Й.	 Р.	 Гілецький,	 Р.	 Р.	 Сливка,	 Я.	 Д.	 Атаманюк,	 Р.	 Д.	 Чо-
бан.	 —	 Х.	 :	 Вид-во	 «Ранок»,	 2017).	 У	 посібнику	 є	 орієнтовне	 календарне	 пла-
нування	 уроків.	 Це	 —	 окремий	 документ,	 який	 після	 заповнення	 вчителем	
певних	 стовпчиків	 буде	 готовим	 для	 подання	 на	 затвердження	 адміністрації	
школи.

Звичайно,	 кожен	 вчитель	 є	 творцем	 своїх	 власних	 уроків,	 підходів	 до	 ви-
кладу	 тих	 чи	 інших	 тем,	 методів	 та	 прийомів	 роботи,	 структури	 планування	
всього	 курсу	 та	 складових	 кожного	 уроку	 зокрема.	 Пропонована	 нами	 струк-
тура	 уроку	 і	 рекомендації	 щодо	 виконання	 його	 складових	 є	 такими.

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. (Етап	 може	 бути	 про-
пущено	 після	 уроків	 контролю	 із	 тем).
На	нашу	думку,	своєрідним	містком	між	цими	двома	вищеназваними	скла-

довими	 уроку	 може	 бути	 така	 робота.	 Учитель	 переконує	 учнів	 у	 тому,	 що	
необхідно	 постійно	 слідкувати	 за	 важливими	 економічними	 та	 політичними	
подіями,	 які	 висвітлюються	 у	 засобах	 масової	 інформації.	 Тому	 на	 початку	
уроку	можна	відвести	3—4	хвилини	для	коротких	інформаційних	повідомлень	
про	 події	 у	 світі,	 підготовлених	 заздалегідь	 учнями.	 Інформація	 має	 бути	 ак-
туальною,	 змістовною,	 стислою.	 Краще,	 коли	 учень	 не	 зачитує	 її,	 а	 розпові-
дає,	 висловлює	 власне	 ставлення	 до	 тієї	 чи	 іншої	 події.	 Виставлені	 оцінки	 за	
таку	 роботу	 враховуються	 учневі	 при	 підведенні	 підсумків	 за	 тему.	 Робити	
такі	 повідомлення	 можна	 майже	 на	 всіх	 уроках.

Перевірка	 засвоєних	 знань	 попереднього	 уроку,	 домашньої	 роботи	 найчас-
тіше	 може	 проводитися	 у	 вигляді	 невеликої	 тестової	 роботи.	 У	 разі	 фронталь-
ного	 опитування	 ставляться	 запитання	 із	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 по-
переднього	 параграфа.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ.	 Рекомендується	 вибра-
ти	 запитання	 (на	 розсуд	 учителя)	 із	 рубрики	 «Спробуйте	 відповісти»,	 що	
є	 на	 початку	 кожного	 параграфа	 підручника.	 Перед	 запитаннями	 на	 ак-
туалізацію	 оголошуються	 тема	 та	 мета	 уроку.
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 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.	 Зосередження	 уваги	 та	 формування	 ін-
тересу	учнів	до	теми,	що	вивчається.	Доцільно	використати	проблемні	пи-
тання,	 цитати	 вчених,	 інформацію	 із	 ЗМІ.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК.	 Це	 основна	 частина	 уроку,	
яка	 містить	 змістові	 елементи,	 складові	 кожного	 з	 параграфів	 підручни-
ка.	 Новий	 курс	 географії	 в	 9	 класі	 «Україна	 і	 світове	 господарство»	 є	 по-
рівняно	 складним,	 адже	 багато	 знань,	 особливо	 термінологія,	 вивчалися	
раніше	в	10	класі.	Кожен	із	змістових	елементів	параграфа	може	опрацьо-
вуватися	 з	 використанням	 різних	 методів	 та	 прийомів.	 Найдоцільнішими	
залишаються	 пояснення,	 евристична	 бесіда,	 робота	 з	 текстом	 підручника,	
картами	 атласу.	 Важливою	 передумовою	 ефективного	 уроку	 є	 організація	
випереджальних	завдань.	Їх	доцільно	ставити	учням	як	індивідуально,	так	
і	 окремим	 групам,	 закладаючи	 в	 такі	 завдання	 змагальні	 елементи.	 Зміс-
тові	 елементи	 параграфа	 мають	 різні	 рівні	 складності,	 тому	 доцільно,	 щоб	
підготовка	випереджальних	завдань	базувалася	на	диференційованому	під-
ході.	 Більшість	 досліджень,	 що	 передбачені	 програмою,	 слід	 опрацьовува-
ти	 на	 уроці,	 однак	 найбільший	 ефект	 вони	 дадуть,	 коли	 їх	 буде	 задано	 як	
домашнє	 завдання.

При	 вирішенні	 на	 уроках	 проблемних	 завдань	 рекомендуємо	 використати	
розроблені	 авторами	 прийоми	 роботи:	 «діамант»,	 «повноводна	 річка».

«Діамант»	 —	 прийом	 із	 залученням	 до	 відповіді	 кількох	 учнів,	 при	 яко-
му	 вирішення	 поставленого	 питання	 або	 проблеми	 починається	 від	 учня,	 що	
має	 нижчий	 рівень	 успішності.	 Він	 зазвичай	 дає	 неправильну	 або	 неповну	 від-
повідь.	 Наступні	 сильніші	 учні	 його	 виправляють,	 при	 цьому	 доводять	 від-
повідь	 до	 майже	 правильної,	 аж	 поки	 найуспішніший	 учень	 остаточно	 най-
вірніше	 завершує	 відповідь	 чи	 вирішує	 проблему.	 (Прийом	 ніби	 нагадує	
огранювання	 алмазу	 —	 поступове	 шліфування	 граней	 доводить	 простий	 алмаз	
до	 красивого	 блискучого	 діаманта.)

«Повноводна річка»	 —	 прийом	 вирішення	 питання,	 при	 якому	 будь-яка	
правильна	 думка	 щодо	 поставленого	 питання	 чи	 вирішення	 проблеми	 є	 скла-
довою	 цілісної	 правильної	 відповіді.	 Із	 великої	 кількості	 відповідей	 всіма	
учнями	 поступово	 складається	 структурована	 правильна	 відповідь.	 (Прийом	
нагадує	 збільшення	 водності	 річки	 внаслідок	 притоку	 все	 більшої	 кількості	
струмків	 від	 верхів’я	 до	 її	 гирла.)

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ.	Рекомендується	вибрати	запитання	(на	
розсуд	 учителя)	 із	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання».

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.	 Акцентувати	 увагу	 учнів	 на	 тому,	 що	 вони	 не	 просто	
мають	 прочитати	 параграф,	 а	 бути	 готовими	 відповісти	 на	 всі	 запитання	
із	рубрики	«Закріплюємо	знання».	Завдання	із	рубрики	«Застосовуємо	знан-
ня,	 працюємо	 творчо»	 не	 є	 обов’язковими.	 Учитель	 задає	 їх	 усім	 учням	
або	 диференційовано,	 тільки	 беручи	 до	 уваги	 особливості	 класу	 та	 кон-
кретних	 школярів.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ.	 Аналіз	 зробленого	 на	 уроці,	 оцінювання	 відповідей	 учнів,	
визначення	 найбільш	 вдалих	 та	 проблемних	 моментів	 уроку.	 Постановка	
запитань:	 «Що	 ми	 дізналися?	 Чого	 навчилися?	 Над	 чим	 треба	 ще	 попра-
цювати?».

Бажаємо успіхів!
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Урок № 1. Вступ. Об’єкт вивчення економічної географії
Мета: сформувати в учнів знання про об’єкт вивчення економічної географії, її місце в сис-

темі географічних наук, розкрити поняття «географічне середовище»; розвивати вмін-
ня грамотно висловлювати власну думку, наводити приклади зв’язків економічної 
географії з  іншими науками та використання географічних знань у  життєдіяльнос-
ті людини, пояснювати актуальність і необхідність вивчення економічної географії; ви-
ховувати дбайливе ставлення до природи, господарських надбань держави.

Основні поняття: система географічних наук, економічна географія, географічне се-
редовище, господарство.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Почати	 урок	 із	 бесіди	 про	 науку	 географію,	 виявити	 рівень	 знань	 учнів	 із	
предмета,	 їхню	 зацікавленість	 предметом,	 завданнями	 й	 роллю	 географічної	
науки	 на	 сучасному	 етапі.

Ознайомити	 учнів	 зі	 змістом	 курсу	 та	 підручником	 (структура	 підручни-
ка,	 параграфа,	 основні	 правила	 його	 опрацювання),	 допоміжними	 матеріала-
ми	 —	 робочим	 зошитом	 із	 друкованою	 основою,	 атласом	 та	 його	 структурою.

 II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економічна	географія	—	один	із	небагатьох	шкільних	предметів,	що	навчає	

господарювати.

 III. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Об’єкт вивчення економічної географії.

Пояснення	 вчителя	 про	 об’єкт	 вивчення	 економічної	 географії.
 2. Взаємодія господарства й природи в географічному середовищі.

Вивчення	поняття	«географічне	середовище».	Робота з підручником	(с.	5—6).	
Звернути	 увагу	 на	 те,	 що	 географічне	 середовище	 охоплює	 як	 усі	 об’єкти	 жи-
вої	 й	 неживої	 природи,	 не	 змінені	 людиною,	 так	 і	 ті,	 що	 порушені	 антропо-
генними	 процесами.
 3. Економічна географія в системі географічних наук.

Опрацювання схеми	 (мал.	 5,	 с.	 7). Проблемне запитання:	 як	 географія	
може	 розв’язувати	 проблеми	 в	 житті	 людини,	 суспільства	 в	 цілому?	 Спонука-
ти	 учнів	 навести	 приклади	 проблем	 ведення	 домашнього	 господарства	 та	 ви-
словити	 власну	 думку,	 як	 вирішити	 їх	 за	 допомогою	 знань	 із	 географії.

 IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 8).

 V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (с.	 5—8),	 ще	 раз	 звернути	 увагу	 на	

ілюстративний	 матеріал,	 схему.	 2)	 Підготувати	 інформацію	 із	 ЗМІ	 про	 акту-
альну	 економічну	 подію	 у	 світі	 за	 поточний	 тиждень.

 VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 2. Національна економіка та економічний розвиток
Мета: розкрити зміст поняття «національна економіка», ознайомити учнів із  показни-

ками, за якими визначають рівень економічного розвитку країни, особливостями 
економічного розвитку розвинених держав та України; розвивати в  учнів уміння 
аналізувати статистичні дані, працювати з політичною картою, аргументувати влас-
ну думку; виховувати почуття патріотизму.
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Основні поняття: національна економіка, поділ праці, товарне господарство, показни-
ки економічного розвитку: ВВП, ІЛР.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 10,	 §	1).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бесіда	 за	 темою:	 праця	 учня	 також	 є	 частинкою	 внеску	 в	 розвиток	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Національна економіка та її становлення.

Учитель	 проводить	 бесіду	 з	 учнями	 про	 те,	 яким	 було	 господарство	 нашо-
го	 народу	 в	 минулому.	 Учні	 пригадують	 вивчені	 в	 курсі	 історії	 поняття	 про	
суспільні	 поділи	 праці	 (відокремлення	 скотарства	 від	 землеробства,	 ремесла	
від	сільського	господарства,	виділення	торгівлі,	сфери	послуг	в	окремі	скла-
дові	 господарства).	 Учитель	 пропонує	 навести	 приклади	 матеріального	 і	 нема-
теріального	 виробництва.
 2. Показники економічного розвитку.

Засвоєння	 понять	 ВВП	 та	 ІЛР.	 Робота з текстом підручника (§ 1), робо-
та в групах.	 Учні	 виконують	 завдання	 2	 (с.	 12),	 показують	 на	 карті	 держави	
з	 високими	 показниками	 економічного	 розвитку.

Проблемне запитання.	 Міні-дискусія.	 Яким	 чином	 Україна	 може	 досягти	
високих	 показників	 економічного	 розвитку?

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 12).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	1),	 ще	 раз	 звернути	 увагу	 на	 ілю-

стративний	 матеріал,	 схему.	 2)	 Знайти	 додаткову	 інформацію	 із	 ЗМІ	 про	 еко-
номічний	 розвиток	 високорозвинених	 держав,	 про	 успіхи	 й	 проблеми	 розви-
тку	 господарства	 України.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 3. Секторальна модель економіки та суспільна організація 
виробництва. Практична робота № 1. Аналіз секторальної  

моделі економіки
Мета: ознайомити учнів із секторальним складом національного господарства, співвід-

ношенням секторів, формами суспільної організації виробництва; навчити їх ана-
лізувати та узагальнювати статистичні дані; формувати вміння працювати з  еконо-
мічною картою; виховувати в  учнів господарське ставлення до навколишнього 
середовища.

Основні поняття: галузь господарства, сектор економіки, продуктивність праці, спеці-
алізація, концентрація, кооперування, комбінування, дисперсія, агломерування.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», «Економічна 

карта України», атлас, зошит для практичних робіт.
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Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 12,	 §	2).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бесіда	 про	 те,	 що	 майже	 кожний	 з	 учнів	 у	 майбутньому	 буде	 займатися	

певною	 господарською	 діяльністю.	 Тому	 необхідно	 знати	 наукову	 класифіка-
цію	 всіх	 видів	 діяльності	 людини,	 розуміти,	 як	 структурована	 економіка	 на-
шої	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Секторальна модель економіки країни.

Робота з текстом підручника	 (с.	 13,	 §	2).	 Учні	 ознайомлюються	 із	 секто-
рами	економіки	та	їх	виробництвами.	Наводяться	приклади	різних	виробництв	
та	 назв	 секторів,	 до	 яких	 вони	 належать.
 2. Форми суспільної організації виробництва.

Робота з текстом підручника. Опрацювання схеми про	 види	 спеціалізації	
(с.	14).	Робота зі словником	 із	метою	засвоєння	термінології	про	форми	суспіль-
ної	 організації	 виробництва.	 Знаходження	 на	 карті	 прикладів	 агломерацій.
 3. Практична робота № 1. Аналіз секторальної моделі економіки.

Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 15).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 15,	 §	2).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	 2)	 та	 завершити	 виконання	 практич-

ної	 роботи	 №	1.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 4. Чинники розміщення виробництва  
та форми просторової організації національної економіки

Мета: ознайомити учнів із впливом основних природних і суспільних чинників на роз-
міщення виробництва, пояснити елементи територіальної структури господарства; 
розвивати в  учнів уміння логічно мислити, працювати з  економічною картою; ви-
ховувати в  них екологічну грамотність.

Основні поняття: чинники розміщення виробництва (природні, техніко-економічні, де-
мосоціальні, геополітичні), принципи розміщення господарства, собівартість про-
дукції, просторова організація економіки (промисловий комплекс, пункт, вузол, 
центр, агломерація, район).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», «Економічна 

карта України», атлас, зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бліц-контроль	 на	 основі	 тестових	 завдань.
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 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Від	 чого	 залежить	 розміщення	 підприємств	 на	 території	 держави?

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація	будь-якого	нового	виробництва,	реконструювання	старого,	під-

тримання	 рентабельності	 діючого	 виробництва	 потребує	 грамотного	 врахуван-
ня	 чинників	 розміщення	 виробництва.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Чинники розміщення виробництва.

Робота з текстом підручника (с.	16—17,	§	3),	вивчення	чинників.	Визна-
чення	 чинників	 розміщення	 окремих	 підприємств	 держави	 та	 рідного	 краю.
 2. Форми просторової організації національної економіки.

Робота зі схемою підручника	 (с.	 18). Вивчення	 понять	 просторової	 орга-
нізації	 виробництва.	 Знаходження	 елементів	 просторової	 структури	 виробни-
цтва	 (пункт,	 вузол,	 центр	 тощо)	 на	 економічній	 карті	 України	 в	 атласі.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 18,	 §	3).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	3).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 5. Спецалізація території та світове господарство
Мета: розкрити зміст понять «спеціалізація», «географічний поділ праці», «світовий ринок» 

та визначити географічні закономірності функціонування світового господарства; роз-
вивати в учнів уміння логічно мислити, правильно формулювати і аргументувати влас-
ну думку; виховувати в  них риси дбайливого господаря і  патріота держави.

Основні поняття: спеціалізація території, географічний поділ праці, міжнародний по-
діл праці, світове господарство (світова економіка), світовий ринок, національний 
ринок, промислова революція (переворот).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас, зошит 

для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Робота	 з	 тестовими	 завданнями.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 19,	 §	4).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розуміння	 понять	 «спеціалізація»,	 «географічний	 поділ	 праці»	 необхідне	

для	 кожної	 людини.	 Кожен	 з	 учнів,	 обираючи	 професію,	 спеціалізуватиметь-
ся	 на	 тій	 діяльності,	 до	 якої	 в	 нього	 є	 схильність,	 найкраще	 напрацьовані	 на-
вички	 і	 яка	 водночас	 є	 економічно	 найбільш	 вигідною.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Поняття «спеціалізація території».

Бесіда	 про	 здібності	 учнів	 класу	 до	 тих	 чи	 інших	 видів	 діяльності,	 схиль-
ності	 й	 інтереси	 до	 окремих	 навчальних	 предметів.	 Обговорення	 того,	 які	 види	
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праці	 переважають	 у	 населеному	 пункті,	 рідному	 краї.	 Встановлення	 причин	
і	переваг	такого	поділу	праці,	спеціалізації.	Екскурс	в	історію	економічного	роз-
витку	 краю.
 2. Міжнародний поділ праці.

Бесіда.	 Робота із словником.	 Опрацювання	 поняття	 «Міжнародний	 поділ	
праці»	 (МПП),	 наведене	 в	 підручнику	 (с.	 20,	 §	4).	 Учні	 наводять	 приклади	 країн,	
які	 спеціалізуються	 на	 тих	 чи	 інших	 видах	 економічної	 діяльності.
 3. Світовий ринок і світове господарство.

Робота із словником.	 Опрацювання	 понять	 «національний	 ринок»,	 «між-
народний	 ринок»,	 визначення	 особливостей	 їх	 функціонування.	 Звернути	 ува-
гу	на	розвиток	світового	господарства	в	ході	промислових	революцій,	посилен-
ня	 взаємозалежності	 країн	 та	 зв’язків	 між	 ними	 в	 сучасних	 умовах.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 22,§	4).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	4).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 6. Типи економічних систем та типізація країн світу.  
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: ознайомити учнів із  типами економічних систем, типізацією країн світу за рів-

нем економічного розвитку, місцем України в  ній, навчити їх наводити приклади 
країн світу з  різним рівнем економічного розвитку, називати країни «Великої сім-
ки» та «Великої двадцятки», позначати їх на контурній карті; розвивати в  учнів 
уміння працювати з  картою, аналізувати статистичні показники з  відповідних сайтів; 
виховувати в  них почуття патріотизму.

Основні поняття: типи економічних систем (традиційна, командно-адміністративна, 
ринкова, змішана), країни «Великої сімки» (G-7) , «Великої двадцятки» (G-20).

Географічна номенклатура: США, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія, Італія 
та Канада («Велика сімка»). «Велика двадцятка»  — вищевказані країни (G-7) та Ав-
стралія, Аргентина, Бразилія, Індія, Індонезія, Китай, Південна Корея, Мексика, ПАР, 
Росія, Саудівська Аравія, Туреччина, Європейський Союз.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас, зошит 

для практичних робіт, доступ до мережі Інтернет або заздалегідь підготовлена від-
повідна інформація.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 22,	 §	5).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кожна	 людина	 протягом	 свого	 життя	 самовдосконалюється.	 Так	 само	

і	 кожна	 з	 країн,	 починаючи	 від	 часу	 її	 утворення,	 прагне	 досягти	 вищого	 рів-
ня	 розвитку.	 Для	 цього	 необхідно	 використати	 досвід	 тих,	 хто	 вже	 це	 зробив.
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 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Типи економічних систем.

Самостійна робота з текстом підручника	 (с.	 22—24)	 над	 опрацюванням	
ознак	 кожної	 з	 економічних	 систем.
 2. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.

Робота в групах.	 Стисла	 характеристика	 країн	 різної	 типізації	 та	 знахо-
дження	 їх	 на	 карті.
 3. Практична робота № 2. Позначення на контурній карті країн «Великої 

двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рів-
нем економічного розвитку.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 27).

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 26,	 §	5).).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	5)	 та	 завершити	 виконання	 практич-

ної	 роботи	 №	2.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 7. Багаторівневість світового господарства  
та його просторова структура

Мета: ознайомити учнів із  поняттям про багаторівневість світової системи господар-
ства та її просторову структуру, навчити їх наводити приклади держав, що нале-
жать до різного рівня розвитку за концепцією «центр  — периферія», удоскона-
лювати навички роботи з  політичною картою світу; виховувати в  учнів почуття 
гуманізму та патріотизму на прикладах цивілізованих відносин між державами не-
однакового рівня розвитку.

Основні поняття: єдина світова система господарства, постіндустріалізація, концепція 
«центр  — периферія», мілітаризована економіка.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Робота	 з	 тестовими	 завданнями.

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 27,	 §	6).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бесіда	 вчителя	 про	 громадянське	 суспільство.	 Рівень	 розвитку	 держави	 та	

її	місце	серед	інших	країн	світу	залежить	від	багатьох	чинників.	Одним	із	них	
є	 висока	 свідомість	 і	 громадянська	 позиція	 людини	 в	 розбудові	 своєї	 держа-
ви,	 зокрема	 в	 дотриманні	 нею	 обов’язків	 та	 відстоюванні	 своїх	 прав.	 Сьогод-
нішні	 учні	 —	 покоління	 майбутнього	 —	 мають	 робити	 це	 краще	 за	 своїх	 по-
передників.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Багаторівневість світового господарства.

Робота з текстом підручника,	 опрацювання	 інформації	 про	 основні	 ета-
пи	 розвитку	 світового	 господарства,	 аналіз	 таблиці	 (с.	 29,	 §	6)	 про	 місце	 ко-
лишніх	 соціалістичних	 країн	 за	 рівнем	 ІЛР.
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 2. Просторова структура світового господарства за концепцією «центр — пе-
риферія».
Робота в групах.	 Об’єднання	 країн	 за	 складовими:	 центр	 світового	 госпо-

дарства,	 напівпериферія,	 периферія.	 Знайти	 і	 показати	 ці	 країни	 на	 політич-
ній	 карті.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 30).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	6).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 8. Сучасні тенденції розвитку світового господарства
Мета: ознайомити учнів із сутністю тенденцій розвитку світового господарства, пояс-

нити, як змінювалася секторальна та просторова структура світового господарства 
за історичний час, причини цих змін; удосконалювати навички учнів аналізувати 
суспільні процеси, уміння робити узагальнення; виховувати в  них почуття потре-
би праці як основної складової людського життя.

Основні поняття: зміни секторальної структури, просторова організація господарства.
Географічна номенклатура: Рурський промисловий район (Німеччина), Кремнієва 

долина в  Каліфорнії (США), Мідленд (Велика Британія).
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда.	 1)	 Яке	 виробництво	 домашніх	 господарств	 є	 рентабельним?	 2)	 Які	
сектори	економіки	приносять	найбільші	доходи	для	держави?	3)	Чи	знаєте	ви,	
що	 таке	 дотації,	 і	 яким	 виробництвам	 їх	 надають?

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Знання	й	розуміння	основних	законів	змін	організації	світового	господарства	

у	ході	 історії	дає	можливість	людині	орієнтуватися	на	ринку	праці,	постійно	роз-
вивати	 і	 вдосконалювати	 виробництво,	 впливати	 на	 рівень	 розвитку	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Зміни секторальної структури світового господарства.

Робота зі схемою	 (с.	 31,	 §	7).	 Розглянути	 схему.	 Визначити,	 які	 сектори	
в	 які	 часи	 мали	 найбільшу	 вагу;	 чому	 відбувалися	 зміни,	 у	 які	 періоди.	 Які	 га-
лузі	 господарства	 приносять	 найбільші	 доходи	 в	 наш	 час?	 Назвати	 й	 показати	
на	 карті	 держави,	 у	 яких	 третинний	 сектор	 займає	 найбільшу	 частку	 у	 вироб-
ництві.
 2. Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

Евристична бесіда.	 1)	 Визначити,	 які	 чинники	 найбільше	 впливали	 на	
розвиток	 господарства	 в	 минулому.	 2)	 Як	 змінилася	 роль	 сировинного	 чинни-
ка	 сьогодні?	 3)	 Назвати	 держави,	 які	 в	 минулому	 розвивали	 власну	 економі-
ку	за	рахунок	сировинних	чинників.	4)	Які	держави,	не	маючи	сировини,	ство-
рили	високорозвинені	галузі	господарства	та	економіку	в	цілому?	5)	Які	чинники,	
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на	 вашу	 думку,	 відіграватимуть	 найбільше	 значення	 в	 найближчій	 та	 відда-
леній	 перспективі?

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 33).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	матеріал	підручника	(§	7)	та	проаналізувати	карти	атласу,	які	

відображають	 зайнятість	 в	 основних	 секторах	 господарства.	 Зробити	 висновки	
щодо	 відмінностей	 структури	 зайнятості	 у	 двох	 різних	 регіонах	 або	 країнах	
світу.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 9. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція.  
Повторення та узагальнення знань із  тем розділу I

Мета: ознайомити учнів із впливом глобалізації на розвиток світового господарства та 
національних економік країн різних типів, на економічну діяльність населення (на 
прикладі свого регіону), визначити вплив транснаціональних корпорацій на функ-
ціонування міжнародної економіки; розвивати в  учнів уміння працювати із слов-
ником; виховувати в  них патріотичні почуття.

Основні поняття: інтернаціоналізація виробництва, інформатизація, глобалізація, регі-
ональна економічна інтеграція, транснаціональні корпорації (ТНК).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 33,	 §	8).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Без	 співпраці	 з	 державами-сусідами	 та	 сильними	 державами	 світу	 розви-

ток	 своєї	 держави	 на	 сьогодні	 неможливий.	 Така	 співпраця	 має	 базуватися	 на	
взаємовигідній	 основі.	 Тому	 знання	 економічних	 законів,	 зокрема	 особливос-
тей	 процесу	 глобалізації,	 допоможе	 краще	 зорієнтуватися	 у	 визначенні	 кра-
щих	 шляхів	 економічної	 політики	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція.

Робота із словником. Бесіда	 про	 переваги	 інтеграції,	 інтернаціоналізації,	
негативні	 процеси	 глобалізації.	 Опрацювання	 рубрики	 «Чи	 відомо	 вам,	 що…».
 2. Транснаціональні корпорації та їх вплив на функціонування міжнародної 

економіки.
Робота з текстом підручника	 (с.	 35,	 §	8).	 Визначення	 поняття	 «ТНК».	

Основні	 ознаки	 ТНК,	 їх	 роль	 у	 світовій	 економіці.	 Перелік	 найбільш	 відомих	
ТНК	 світу	 та	 країн,	 у	 яких	 вони	 розташовані.
 3. Повторення та узагальнення знань за розділом I.

Проглянути	і	пригадати	термінологію,	що	виділена	жирним	шрифтом	у	па-
раграфах	 1—8	 розділу	 I.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 36,	 §	8).
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	8).	 2)	 Знайти	 інформацію	 в	 ЗМІ	 про	

ТНК,	 які	 мають	 свої	 підприємства	 в	 Україні.	 3)	 Повторити	 матеріал	 розділу	 I	
і	бути	готовими	відповісти	на	всі	питання	рубрики	«Закріплюємо	знання»	§	1—8.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 10. Урок контролю, оцінки, корекції знань із  тем розділу I
Мета: визначити рівень знань, умінь та навичок учнів за розділом I, формувати нави-

чки роботи з  тестами; формувати вміння оптимально розподіляти час для вико-
нання тестових завдань різного рівня складності.

Тип уроку: контроль, оцінка, корекція знань.
Обладнання й  матеріали: варіанти тестів.

Хід роботи
Організувати	 виконання	 завдань	 підсумкової	 роботи	 із	 видання	 «Гео-

графія.	 9	 кл.	 :	 зошит	 для	 контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів».

Урок № 11. Сучасне сільське господарство у  світі
Мета: ознайомити учнів зі специфічними особливостями сільськогосподарського ви-

робництва, суттю аграрних відносин та географією аграрних суспільств; розвива-
ти в  них уміння зчитувати інформацію з  карт; виховувати почуття господарського 
ставлення до землі.

Основні поняття: сільське господарство, види сільськогосподарських угідь, аграрне 
суспільство, аграрні відносини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», карта «Сіль-

ське господарство світу», атлас.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 38,	 §	9).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сільське	 господарство	 —	 це	 вид	 діяльності,	 який	 забезпечує	 найнеоб-

хідніші	 першочергові	 потреби	 людини,	 зокрема	 задовольняє	 її	 їжею	 та	 сиро-
виною	 для	 виробництва	 одягу.	 Саме	 перехід	 у	 давні	 часи	 від	 збиральництва	
й	 полювання	 до	 обробітку	 землі	 зумовив	 подальший	 прогрес	 та	 збільшен-
ня	 людності	 на	 Землі.	 Тому	 знання	 про	 особливості	 сільськогосподарсько-
го	 виробництва	 є	 важливими	 для	 розуміння	 процесів	 і	 законів	 розвитку	
суспільства.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Сільське господарство, його значення в сучасному світі.

Бесіда	 про	 специфіку	 сільського	 господарства,	 а	 саме	 про	 те,	 що	 головним	
предметом	 і	 засобом	 виробництва	 є	 родюча	 земля,	 що	 на	 розвиток	 цього	 ви-
робництва	 істотно	 впливають	 природно-кліматичні	 умови	 і	 воно	 має	 чітко	 ви-
ражений	 сезонний	 характер.
 2. Аграрні суспільства в сучасному світі.

Робота з текстом підручника	 (с.	 39,	 §	9).	 Опрацювати	 географію	 аграр-
них	 суспільств,	 особливостей	 рівня	 економічного	 розвитку	 аграрних	 країн	 та	
кількості	 зайнятих	 у	 сільському	 господарстві.
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 3. Аграрні відносини.
На	 основі	 тексту	 підручника	 (с.	 40)	 скласти	 порівняльну	 таблицю	 аграр-

них	 відносин	 (землеволодіння)	 для	 країн	 із	 різним	 рівнем	 розвитку.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 40).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	9).	 2)	 Підготувати	 інформацію	 із	

ЗМІ	 про	 те,	 які	 види	 сільськогосподарської	 продукції	 Україна	 найбільше	 екс-
портувала	 в	 останні	 роки.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 12. Складники сільського господарства.  
Вплив природних чинників на аграрне виробництво

Мета: ознайомити учнів зі складовими сільського господарства, навчити їх наводити 
приклади впливу природних і  суспільних чинників на рівень розвитку та спеціа-
лізацію сільського господарства; розвивати в  учнів уміння аналізувати статистич-
ні дані, дані діаграм, працювати з  картою; виховувати в  них почуття справжнього 
господаря землі, екологічну грамотність.

Основні поняття: складники сільського господарства, природні чинники аграрного ви-
робництва, землезабезпеченість, пояси сільськогосподарської спеціалізації світу.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Політична карта світу», «Фізична кар-

та світу», «Кліматична карта світу», атлас.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 41,	 §	10).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Знання	 складників	 сільського	 господарства,	 розуміння	 закономірностей	

розміщення	 аграрного	 виробництва	 залежно	 від	 різних	 чинників	 допомагає	
людству	 у	 вирішенні	 однієї	 з	 великих	 світових	 проблем	 —	 продовольчого	 за-
безпечення	 населення	 у	 багатьох	 регіонах	 світу.	 Питання	 про	 забезпечення	
продуктами	 харчування	 населення	 Землі,	 кількість	 якого	 постійно	 зростає,	
стоїть	 на	 сьогоднішній	 день	 дуже	 гостро.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Складники сільського господарства.

Опрацювання схеми	 (мал.	 1,	 с.	 41,	 §	10)	 про	 складники	 сільського	 госпо-
дарства.
 2. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у роз-

витку й розміщенні аграрного виробництва.
Робота в групах.	 Виконання	 завдання	 1	 для	 роботи	 в	 групах	 рубрики	 «За-

стосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».
 3. Землезабезпеченість.

Опрацювати діаграму	 (мал.	 5,	 с.	 43,	 §	10).	 Указати	 причини	 погіршення	
стану	 оброблюваних	 земель,	 зміни	 їх	 структури,	 акцентувати	 увагу	 на	 необ-
хідності	 дбайливого	 ставлення	 до	 земельних	 ресурсів.
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 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 44,	 §	10).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	10).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 13. Сільське господарство України.  
Структура сільськогосподарських угідь та географія  

вирощування основних культур
Мета: ознайомити учнів з  особливостями структури сільськогосподарських земель 

України, географією основних виробництв рослинництва; розвивати вміння пра-
цювати з  економічними картами, уміння грамотно зчитувати інформацію з  них; 
виховувати в учнів почуття бережливого ставлення до сільськогосподарської зем-
лі.

Основні поняття: структура сільськогосподарських угідь, географія рослинництва.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, «Фізична карта України», «Кліматич-

на карта України», карти розміщення основних сільськогосподарських культур, 
атлас.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 45,	 §	11).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Землеробські	 традиції,	 що	 виникли	 на	 території	 України,	 —	 одні	 із	 най-

давніших	 на	 Землі.	 Найкращі	 світові	 ресурси	 чорноземів	 зосереджені	 в	 нашій	
державі.	 Знання	 про	 розвиток	 рослинництва	 від	 найдавніших	 часів	 і	 про	 йо-
го	сьогоднішній	стан	є	важливими,	оскільки	Україна	і	надалі	залишається	сві-
товим	 лідером	 у	 виробництві	 зернових	 та	 окремих	 технічних	 культур.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Сільське господарство України.

Опрацювати текст підручника	 (с.	45,	§	11).	Ознайомитися	із	часткою	сіль-
ського	 господарства	 у	 ВВП	 України,	 співвідношенням	 рослинництва	 й	 тварин-
ництва,	 порівняти	 ці	 дані	 із	 даними	 високорозвинених	 країн.
 2. Структура сільськогосподарських угідь в Україні.

Опрацювати діаграму	 (мал.	 1,	 с.	 45,	 §	11).	 Зробити	 висновки.
 3. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, карто-

плярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.
Робота в групах.	На	основі	роботи	з	картами	скласти	характеристику	осо-

бливостей	 вегетації	 культурних	 рослин,	 стану	 ґрунтів,	 потреб	 у	 кількості	 по-
живних	 речовин	 та	 їх	 поширення	 відповідно	 до	 кліматичних	 умов.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 48,	 §	11).
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 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	Опрацювати	матеріал	підручника	(§	12).	2)	Користуючись	додатковою	лі-

тературою	 або	 джерелами	 мережі	 Інтернет,	 напишіть	 стисле	 повідомлення	 про	
ріпак	 або	 сою:	 осередки	 їх	 походження,	 райони	 вирощування	 в	 Україні,	 гос-
подарське	 використання.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 14. Тваринництво. Зональна спеціалізація  
сільського господарства України

Мета: ознайомити учнів зі структурою та особливостями розміщення тваринництва 
в  Україні, зональною спеціалізацією сільського господарства України; розвивати 
в  них уміння працювати з  картами; виховувати почуття справжнього господаря на 
своїй землі.

Основні поняття: тваринництво, кормова база тваринництва, зональна спеціалізація, 
гірські, приміські сільськогосподарські райони.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, карта «Тваринництво України», «Еконо-

мічна карта України», атлас.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 49,	 §	12).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчення	 закономірностей	 розміщення	 сільськогосподарських	 зон,	 що	 зу-

мовлено	 природними	 та	 економічно-соціальними	 чинниками,	 є	 дуже	 важли-
вим,	 оскільки	 такі	 знання	 допомагають	 ефективніше	 організовувати	 ведення	
господарства.	 У	 перспективі	 сільське	 господарство	 України	 буде	 відігравати	
ще	 більш	 вагому	 роль,	 оскільки	 наша	 держава	 має	 значний	 потенціал	 для	 то-
го,	 щоб	 стати	 одним	 із	 найбільших	 світових	 виробників	 сільськогосподарської	
продукції.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Розвиток кормової бази тваринництва.

Опрацювати текст підручника (с. 49, § 12) та схему (мал. 1).
 2. Структура та розміщення тваринництва.

Скласти	 в	 робочому	 зошиті	 схему-перелік	 структури	 тваринництва.
 3. Зональна спеціалізація сільського господарства України.
 4. Гірські та приміські сільськогосподарські райони.

Робота в групах.	 На	 основі	 тексту	 підручника	 та	 даних	 економічної	 кар-
ти	 скласти	 стислу	 характеристику	 кожної	 із	 зон	 та	 районів	 спеціалізації.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 52).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Користуючись	 картою	 атласу,	 визначити	 спеціалізацію	 сільського	 госпо-

дарства	 у	 своїй	 області.	 Порівняти	 її	 з	 областями,	 що	 розміщені	 в	 інших	 клі-
матичних	 зонах.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Урок № 15. Сільське господарство світу та його просторова організація. 
Практична робота № 3. Визначення основних технічних культур,  

що їх вирощують у  помірному й  тропічному кліматичних поясах, 
та  обґрунтування встановлених відмінностей

Мета: ознайомити учнів із географією основних зернових і  технічних культур та ви-
робництвами продукції тваринництва, визначити причини зональності світового 
сільського господарства; формувати в  учнів уміння показувати на карті світу зони 
(райони) вирощування, пояснювати поширення у  світі тваринництва; виховувати 
в  них господарське ставлення до навколишнього середовища.

Основні поняття: світова географія рослинництва і  тваринництва, «основні хліби люд-
ства», «зелена революція», зональність світового сільського господарства, найбіль-
ші країни-експортери сільськогосподарської продукції.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карти «Сільське господарство 

світу», «Природні зони світу», зошит для практичних робіт.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 53,	 §	13).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчення	географії	поширення	рослинництва	і	тваринництва	у	світі	дає	ключ	

до	 розуміння	 розвитку	 майбутнього	 держав	 світу	 в	 цілому,	 окремих	 регіонів	 та	
нашої	 держави	 зокрема.	 Надалі	 перспективним	 видом	 діяльності	 у	 світі	 буде	 за-
лишатися	 вирощування	 технічних	 культур,	 попит	 на	 які	 постійно	 зростає.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Сільське господарство світу.

Робота з текстом підручника	 (с.	 53,	 §	13).	 Опрацювати	 інформацію	 про	
кількість	 зайнятого	 в	 сільському	 господарстві	 економічно	 активного	 населен-
ня	світу,	підвищення	загального	обсягу	виробництва	сільськогосподарської	про-
дукції	 за	 рахунок	 «зеленої	 революції».
 2. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції 

тваринництва.
Робота з картами.	 Виконати	 завдання	 2	 для	 роботи	 в	 групах	 рубрики	

«Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».
 3. Зональність світового сільського господарства.

Охарактеризувати	спеціалізацію	сільськогосподарського	виробництва	в	кож-
ній	 із	 природних	 зон	 світу	 та	 в	 гірських	 районах	 (робота з картою природ-
них зон та економічною картою світу).
 4. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської 

продукції.
Робота з текстом підручника	 (с.	 57—58,	 §	13). Стисло	 охарактеризувати	

держави,	які	є	найбільшими	виробниками	та	експортерами	окремих	видів	сіль-
ськогосподарської	 продукції.
 5. Практична робота № 3. Визначення основних технічних культур, що їх 

вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунту-
вання встановлених відмінностей.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 58).
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 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 58,	 §	13).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	13)	 та	 завершити	 виконання	 прак-

тичної	 роботи	 №	3.	 2)	 Виконати	 завдання	 4	 рубрики	 «Застосовуємо	 знання,	
працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 16. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу.  
Лісозабезпеченість. Лісове господарство в  Україні

Мета: ознайомити учнів із розміщенням основних лісових поясів світу, лісових маси-
вів в  Україні, навчити характеризувати лісове господарство світу та України, по-
рівнювати лісозабезпеченість України, світу й  окремих його регіонів, оцінювати 
вплив лісового господарства на екологічний стан географічного середовища; ви-
ховувати в  учнів екологічну грамотність у  ставленні до природи.

Основні поняття: лісове господарство, основні лісові пояси світу, лісові масиви в Укра-
їні, лісозабезпеченість.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карти «Лісовкриті площі на Зем-

лі», «Лісистість областей України».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 59,	 §	14).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ліс	 —	 джерело	 не	 тільки	 ресурсів	 деревини,	 а	 й	 кисню,	 рекреації,	 регуля-

тора	 водного	 балансу	 території.	 Знання	 про	 лісове	 господарство	 перш	 за	 все	 дає	
можливість	 людині	 розуміти	 важливість	 збереження	 та	 раціонального	 викорис-
тання	 й	 примноження	 територій	 цього	 унікального	 природного	 утворення.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Лісове господарство.

Опрацювання	 поняття.	 Лісове	 господарство	 —	 галузь	 суспільного	 вироб-
ництва,	яка	займається	вивченням,	обліком,	відтворенням	і	вирощуванням	лі-
сів,	 охороною	 їх	 від	 пожеж,	 шкідників	 і	 хвороб,	 регулюванням	 лісокористу-
вання,	 здійснює	 заходи,	 спрямовані	 на	 підвищення	 продуктивності	 лісів.
 2. Основні лісові пояси світу.

Робота з картою.	 Простежити	 по	 карті	 приблизно	 рівні	 за	 розмірами	 лі-
сові	 площі:	 північний	 (помірний)	 лісовий	 пояс	 і	 південний	 (екваторіальний	 та	
субекваторіальний)	 лісовий	 пояс.
 3. Лісозабезпеченість.

Лісозабезпеченість	 —	 співвідношення	 між	 запасами	 лісових	 ресурсів	 та	 об-
сягами	 їх	 використання.	 Запаси	 лісових	 ресурсів	 найчастіше	 оцінюють	 показни-
ком	 лісистості	 території	 (відсоток	 площі,	 що	 вкрита	 лісом)	 та	 запасами	 дереви-
ни.	 Опрацювати карту	 «Лісовкриті	 площі	 на	 Землі»	 у	 підручнику	 (с.	 60,	 §	14).
 4. Лісове господарство в Україні.

Опрацювати	інформацію	про	землі	лісового	фонду	України	(17,6	%	від	пло-
щі	 держави,	 або	 близько	 10,8	 млн	 га),	 віковий	 та	 видовий	 склад	 дерев	 у	 цілому.	
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Робота з картою	 «Лісистість	 областей	 України».	 Аналіз	 та	 оцінка	 лісистості	
регіонів	 України,	 своєї	 місцевості.	 Чинники,	 що	 впливають	 на	 розвиток	 лісо-
вого	 господарства.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 62,	 §	14).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	14).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубрики	

«Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 17. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. 
Ресурсозабезпеченість країн мінеральними ресурсами

Мета: ознайомити учнів із класифікацією мінеральних ресурсів за використанням, 
показниками ресурсозабезпеченості країн; формувати вміння показувати на кар-
ті найбільш ресурсозабезпечені країни та країни-лідери щодо ресурсозабезпече-
ності окремими видами ресурсів; виховувати в  учнів бережливе ставлення до 
ресурсів.

Основні поняття: класифікація мінеральних ресурсів, показники ресурсозабезпеченос-
ті, види мінеральних ресурсів за використанням.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карта «Корисні копалини світу».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 63,	 §	15).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Людство	 здавна	 широко	 використовувало	 різноманітну	 мінеральну	 сирови-

ну.	 У	 теперішній	 час	 споживається	 понад	 200	 різних	 видів	 корисних	 копалин.	
Знання	 класифікації	 мінеральних	 ресурсів,	 розуміння	 проблем	 ресурсозабезпе-
ченості	 і	 ресурсозберігання	 є	 актуальними	 для	 грамотного,	 ефективного	 веден-
ня	 господарської	 діяльності.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням.

Пояснення	 класифікації	 корисних	 копалин	 за	 використанням.	 Складання	
схеми	 в	 зошиті.	 (Паливно-енергетичні,	 рудні,	 нерудні	 та	 їх	 складові.)
 2. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

Опрацювання тексту підручника	 (с.	 64—67,	 §	15).	 Виконання	 завдання	 2	
для	 роботи	 в	 групах	 рубрики	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».	 Звер-
нути	 увагу	 на	 світову	 тенденцію	 до	 зміщення	 добувної	 промисловості	 до	 райо-
нів	 зі	 складними	 природними	 умовами,	 на	 шельф	 Світового	 океану.	 Знахо-
дження	 держав	 на	 карті.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 66,	 §	15).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	15).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	«Застосовуємо	знання,	працюємо	творчо».	3)	Випереджальне	завдання.	Під-
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готувати	 дослідження	 про	 проблеми	 й	 перспективи	 освоєння	 родовищ	 нафти	
і	 природного	 газу	 на	 шельфі	 Чорного	 та	 Азовського	 морів.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 18. Видобування паливних мінеральних ресурсів у  світі 
та  Україні. Практична робота № 4. Позначення на контурній карті 

найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля,  
нафти і  природного газу

Мета: ознайомити учнів із розташуванням найбільших басейнів нафти і природного га-
зу, видобутку вугілля, найбільшими країнами-експортерами та країнами-імпортера-
ми нафти, природного газу, кам’яного вугілля, показувати їх на карті; формувати 
розуміння закономірностей поширення родовищ паливних корисних копалин; ви-
ховувати в  учнів екологічне ставлення до наколишнього середовища.

Основні поняття: видобування вугілля, нафти і  природного газу, найбільші у  світі ба-
сейни й  країни за видобутком паливних ресурсів, паливні басейни України, дефі-
цит палива.

Географічна номенклатура: найбільші басейни нафти і  природного газу (Перської 
затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техась-
кий, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський), найбільші 
басейни та райони видобутку вугілля  — Верхньосилезький (Польща), Кузнець-
кий (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), 
Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Во-
линський (Україна).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карти «Корисні копалини світу», 

«Корисні копалини України», зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 67,	 §	16).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Паливні	ресурси	—	вичерпні.	Вони	розміщені	на	Землі	нерівномірно.	У	ба-

гатьох	 регіонах	 світу,	 у	 тому	 числі	 в	 Україні,	 є	 проблеми	 освоєння	 нових	 ро-
довищ	 та	 використання	 діючих.	 Світові	 потреби	 палива	 збільшуються.	 Тому	
знання	 про	 особливості	 паливних	 ресурсів	 важливі	 для	 раціонального	 вико-
ристання	 людством	 енергії,	 збереження	 навколишнього	 середовища	 в	 чистоті.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Видобування вугілля, нафти та природного газу.

Бесіда вчителя	 про	 основні	 виробничі	 особливості	 видобутку	 вугілля,	 на-
фти,	 природного	 газу.
 2. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного 

газу.
Показати	 на	 карті	 території	 тектонічних	 западин	 і	 плит	 платформних	 об-

ластей,	 передгірських	 крайових	 прогинів,	 шельфу	 океанів,	 де	 за	 геологічний	
час	 відбулося	 нагромадження	 осадових	 матеріалів,	 зокрема	 паливних	 корис-
них	 копалин.
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 3. Практична робота № 4. Найбільші у світі басейни й країни за видобутком 
кам’яного вугілля, нафти й природного газу.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 75).

 4. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, 
природного газу в Україні.
Робота	з	картою	корисних	копалин	України,	вивчення	основних	паливних	

баз	 держави.
 5. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Дослідження.	 Проблеми	 й	 перспективи	 освоєння	 родовищ	 нафти	 і	 природ-
ного	 газу	 на	 шельфі	 Чорного	 та	 Азовського	 морів.

Ознайомлення	 з	 інформацією	 випереджального	 завдання.
Дискусія за проблемним запитанням.	Яким	чином	подолати	Україні	пробле-

му	дефіциту	палива?	Вкладати	гроші	у	його	видобуток	чи	купувати	за	кордоном?

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 74,	 §	16).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	16)	 та	 завершити	 виконання	 прак-

тичної	 роботи	 №	4,	 дослідження.	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубрики	 «Застосовує-
мо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 19. Видобування металічних руд у  світі та в  Україні
Мета: ознайомити учнів із країнами з  найбільшими родовищами руд та районами їх 

видобутку, рудами металів, що їх розробляють в  Україні, формувати розуміння за-
кономірностей розміщення родовищ металічних руд, рудних поясів світу; навчити 
оцінювати місце України на світових ринках руд чорних і кольорових металів; фор-
мувати в  учнів уміння працювати з  картою; виховувати в  них бережливе ставлен-
ня до ресурсів.

Основні поняття: руди чорних та кольорових металів, закономірності розміщення ро-
довищ металічних руд, рудні пояси світу.

Географічна номенклатура: країни з  найбільшими обсягами видобутку залізних руд 
(Бразилія, Австралія, Канада, Китай, Індія, Україна), руд кольорових металів (Кор-
дильєри—Анди, «вольфрамово-олов’яний пояс» Азії, «мідний пояс» Африки); залі-
зорудні басейни України (Криворізький, Кременчуцький, Білозерський), марганце-
ворудний (Нікопольський), Іршанське родовище ільменіту.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карти «Корисні копалини світу», 

«Корисні копалини України».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 74,	 §	17).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Наявність	 чи	 відсутність	 металічних	 руд	 на	 території	 країни	 є	 вагомим	 чин-

ником	 розміщення	 промислових	 виробництв	 та	 може	 визначати	 її	 спеціалізацію	
на	світовому	ринку.	Розуміння	закономірностей	розміщення	родовищ	металів	важ-
ливе	для	розвідки	нових	та	правильної	експлуатації	діючих	рудних	родовищ.	Ро-
довища	металів	у	будь-якій	країні	вважаються	важливою	стратегічною	сировиною.
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 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Видобування металічних руд.

Ознайомитися	 зі	 способами	 розробки	 руд	 (відкритий,	 підземний,	 комбіно-
ваний	 та	 спеціальні	 способи).
 2. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд.

Пригадати	 типи	 гірських	 порід	 за	 утворенням.	 Родовища	 металічних	 руд	
можуть	 бути	 магматичного,	 осадового	 та	 метаморфічного	 походження.	 Знахо-
дження	 на	 карті	 територій	 за	 таким	 описом:	 «Руди	 зустрічаються	 передусім	
у	 горах	 зі	 слідами	 вулканічних	 процесів,	 а	 також	 у	 кристалічних	 щитах,	 де	
близько	 до	 поверхні	 залягають	 давні	 магматичні	 та	 метаморфізовані	 породи.	
Найчастіше	 вони	 приурочені	 до	 меж	 великих	 літосферних	 плит.	 Рудні	 відкла-
ди	 осадового	 походження	 звичайно	 концентруються	 в	 межах	 тектонічних	 за-
падин	 та	 крайових	 прогинів».
 3. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, 

руд кольорових, рідкоземельних і благородних металів.
Опрацювати текст підручника	 (с.	 77—78,	 §	17).	 Ознайомитися	 з	 інфор-

мацією	 про	 країни	 із	 найбільшими	 обсягами	 видобутку	 руд,	 знайти	 ці	 країни	
на	 карті.
 4. Розвиток і розміщення виробництв із видобутку залізних і марганцевих 

руд в Україні.
Робота з картою.	 Знайти	 на	 карті	 залізорудні	 басейни	 України:	 Криво-

різький,	 Кременчуцький,	 Білозерський,	 марганцеворудний	 —	 Нікопольський.	
Визначити	 проблеми	 виробництва	 із	 видобутку	 руд.
 5. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні.

Повідомити інформацію	 про	 те,	 що	 рудами	 кольорових	 металів	 Україна	
забезпечена	 гірше,	 ніж	 залізними.	 Більшість	 родовищ	 не	 розробляється.	 Зна-
йти	 на	 карті	 основні	 родовища	 титану,	 поліметалів	 (свинцю,	 цинку,	 срібла),	
золота,	 ртуті.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 79,	 §	17).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	17).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубрики	

«Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 20. Видобування мінеральної нерудної сировини  
в  країнах світу. Повторення та узагальнення знань із тем розділу II

Мета: ознайомити учнів із переліком основних корисних копалин, що належать до не-
рудної сировини, їх розміщенням у  світі та в  Україні; розвивати в  учнів уміння на-
працьовувати інформацію з  карти, аналізувати статистичний матеріал; виховувати 
в  них бережливе ставлення до ресурсів.

Основні поняття: мінеральна нерудна сировина, солі, фосфорити, каолін, сірка.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник географії, атлас, карта «Корисні копалини світу».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
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 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 79,	 §	18).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нерудна	 сировина	 є	 надзвичайно	 важливою	 для	 людини,	 адже	 її	 викорис-

товують	 у	 різних	 видах	 виробничої	 діяльності.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Особливості розміщення виробництв із видобутку кам’яної і калійної солей, 

фосфоритів, каоліну в країнах світу.
Опрацювати	 таблиці	 в	 підручнику	 (с.	 78,	 79,	 §	18)	 із	 даними	 про	 видобу-

ток	 основних	 видів	 нерудної	 сировини	 у	 світі.	 Визначити	 місце	 України	 серед	
найбільших	 виробників.
 2. Видобування нерудної сировини в Україні.

Робота з картою.	 Знайти	 на	 карті	 родовища	 кухонної	 та	 калійної	 солей,	
сірки,	 каоліну,	 гранітів	 на	 території	 України.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 82,	 §	18).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	17).	 2)	 Повторити	 матеріал	 розді-

лу	ІI	 і	бути	готовими	відповісти	на	всі	запитання	рубрики	«Закріплюємо	знан-
ня»	 §	9—16.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 21. Урок контролю, оцінки, корекції знань із тем розділу II
Мета: визначити рівень знань, умінь та навичок учнів за розділом II, формувати навич ки 

роботи з  тестами, формувати вміння оптимально розподіляти час для виконання 
тестових завдань різного рівня складності.

Тип уроку: контроль, оцінка, корекція знань.
Обладнання й  матеріали: варіанти тестів.

Хід уроку
Організувати	 виконання	 завдань	 підсумкової	 роботи	 із	 видання	 «Гео-

графія.	 9	 кл.	 :	 зошит	 для	 контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів».

Урок № 22. Значення електроенергетики. Типи електростанцій,  
основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс

Мета: сформувати в  учнів систему знань про значення електроенергетики, типи елек-
тростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, основні чинники їх розміщення, 
паливно-енергетичний баланс; розвивати в учнів уміння оцінювати структуру енер-
гетичного балансу, значення тих чи інших чинників у  розміщенні підприємств; ви-
ховувати в  них бережливе ставлення до енергетичних ресурсів.

Основні поняття: паливно-енергетичний баланс, електроенергетика, електростанції 
(теплові, атомні, гідравлічні, сонячні, вітрові).

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й матеріали: підручник, атлас, карти «Електроенергетика України», «Елек-

троенергетика світу».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 84,	 §	19).
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 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У	сучасному	світі	електроенергетика	є	важливою	умовою	підвищення	якос-

ті	 життя	 людей,	 основою	 розвитку	 галузей	 обробної	 промисловості,	 які	 визна-
чають	прогрес	усього	суспільного	виробництва.	Тому	надзвичайно	важливо	ро-
зуміти	 особливості	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 цього	 виробництва.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Значення електроенергетики.

Бесіда.	 Електроенергетика	 є	 базовою	 галуззю	 промисловості,	 оскільки	
електроенергія	 —	 це	 універсальний,	 технічно	 й	 економічно	 найефективніший	
вид	 енергії.	 Її	 широко	 використовують	 у	 промисловому	 виробництві,	 будівни-
цтві,	 забезпечуючи	 в	 такий	 спосіб	 роботу	 різних	 механізмів	 і	 агрегатів,	 на	
електротранспорті	 (трамваї,	 тролейбуси,	 електропотяги),	 а	 також	 в	 усіх	 інших	
видах	господарської	діяльності,	у	побуті	(освітлення,	використання	радіо-	й	те-
леапаратури,	 побутових	 приладів,	 комп’ютерів).
 2. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення.

Запитання.	 Як	 природні	 умови	 можуть	 сприяти	 або	 не	 сприяти	 виробни-
цтву	 електроенергії?

Пояснення. Залежно	від	того,	який	саме	вид	енергії	використаний	для	приве-
дення	в	 рух	валу	генератора,	електростанції	відносять	до	того	чи	іншого	типу.	На	
розміщення	станцій	різних	типів	найбільший	вплив	має	певна	група	чинників.
 3. Паливно-енергетичний баланс.

Прибуткова	 частина	 енергетичного	 балансу	 охоплює	 всі	 види	 первинних	
енергоресурсів:	 мінеральне	 та	 органічне	 паливо,	 кінетичну	 енергію	 водних	 по-
токів,	 припливів	 і	 відпливів,	 вітру,	 енергію	 Сонця,	 геотермальних	 джерел	 то-
що.	 Витратна	 частина	 енергетичного	 балансу	 характеризує	 структуру	 й	 на-
прямки	 використання	 всіх	 видів	 енергетичних	 ресурсів	 і	 енергії.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 87,	 §	19).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	19).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 23. Електроенергетика України
Мета: сформувати в  учнів уявлення про структуру виробництва електроенергії в  Україні, 

розміщення енергогенерувальних потужностей у  державі, перспективи використання 
відновлюваних джерел енергії різних видів в Україні та своєму регіоні; розвивати в них 
уміння оцінювати значення тих чи інших чинників у  розміщенні електростанцій 
різних типів; виховувати бережливе ставлення до використання енергії.

Основні поняття: електростанції, відновлювані джерела енергії.
Географічна номенклатура: ГЕС (каскад ГЕС на Дніпрі, Дністровська, Ташлицька), 

АЕС (Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька), ТЕС (Запорізька, 
Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Електроенергетика України», статис-

тичні дані про розвиток електроенергетики України, зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
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 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 88,	 §	20).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В	 Україні	 електроенергетика	 має	 дуже	 важливе	 значення	 як	 для	 створення	

сприятливих	умов	проживання	населення,	так	і	для	забезпечення	роботи	енер-
гоємних	 підприємств	 (металургійних,	 машинобудівних,	 хімічних),	 електрифі-
кованих	 залізниць	 та	 міського	 електротранспорту.	 Тому	 надзвичайно	 важли-
во	розуміти	проблеми	розвитку	та	геопросторової	організації	цього	виробництва	
у	 межах	 своєї	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Електроенергетика України.

Розповідь.	За	підсумками	2015	р.,	теплові	електростанції	виробили	(41,3	%),	
атомні	 —	 (53,6	%),	 гідроелектростанції	 —	 (4,2	%),	 вітрові	 й	 сонячні	 —	 (0,9	%)	
електроенергії.
 2. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП.

Робота за картами атласу.	 За	 картою	 атласу	 встановити	 розміщення	
найбільших	електростанцій	кожного	з	типів	та	зробити	припущення	щодо	чин-
ників,	 які	 визначили	 саме	 таке	 розташування	 станцій.
 3. Використання відновлюваних джерел енергії.

Розповідь.	 Поки	 що	 відновлювані	 джерела	 енергії	 відіграють	 в	 енергетич-
ній	 політиці	 України	 лише	 другорядну	 роль.	 Частка	 відновлюваних	 джерел	
енергії,	 яка	 запланована	 в	 Енергетичній	 стратегії	 країни,	 повинна	 досягти	
у	 2030	 р.	 тільки	 6	%.
 4. Практична робота № 5.1. Позначення на контурній карті України найбіль-

ших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 91).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 90,	 §	20).	

Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 №	5.1	 «Позначення	 на	 контурній	
карті	України	найбільших	електростанцій	та	пояснення	чинників	їх	розміщен-
ня»	 (с.	 91).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	20).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо»	 або	 завершити	 виконання	 прак-
тичної	 роботи	 №	5.1.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 24. Електроенергетика світу та окремих країн. Практична 
робота № 5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії 
на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

Мета: сформувати в  учнів уявлення про загальні особливості електроенергетики сві-
ту, найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у  світі, від-
мінності в  структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів 
у країнах світу; розвивати в учнів уміння порівнювати структуру виробництва елек-
троенергії в  Україні та провідних державах світу, перспективи використання від-
новлюваних джерел енергії різних видів у  світі та в  Україні; формувати правиль-
ний екологічний світогляд у  справі виробництва та використання електроенергії.
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Основні поняття: електростанції, відновлювані джерела енергії.
Географічна номенклатура: ГЕС (ГАЕС) («Сан-Ся» (Китай), Ітайпу (Бразилія — Парагвай)).
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Електроенергетика світу», статис-

тичні дані про розвиток електроенергетики світу, зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 91,	 §	21).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Специфічна	 особливість	 електроенергетики	 полягає	 в	 тому,	 що	 електро-

енергія	 є	 товаром,	 який	 не	 може	 нагромаджуватися	 для	 подальшого	 майбут-
нього	 використання.	 Тому	 важливо	 розуміти,	 який	 досвід	 є	 у	 світі	 у	 виробни-
цтві	 та	 використанні	 електроенергії.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Електроенергетика світу.

Робота з текстом підручника.	 Опрацювати	 діаграми	 (мал.	 1—2,	 с.	 90,	
§	21).	 На	 основі	 інформації	 діаграм	 зробити	 висновки	 про	 структуру	 світового	
виробництва	 електроенергії.
 2. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у світі.

Робота з картою.	 За	 картою	 атласу	 та	 таблицею	 в	 підручнику	 (с.	 92,	
§	21)	визначити	країни,	які	є	найбільшими	виробниками	електроенергії	у	сві-
ті.	 Виявити	 зміни,	 які	 відбувалися	 впродовж	 останніх	 десятиліть	 у	 групі	 лі-
дерів.
 3. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях 

різних типів у країнах світу.
У	 різних	 країнах	 світу	 є	 значні	 відмінності	 у	 використанні	 різних	 типів	

електростанцій,	 що	 зумовлено	 наявними	 природними	 ресурсами,	 особливостями	
та	 рівнем	 розвитку	 економіки.
 4. Практична робота № 5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електро-

енергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 93).

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 93,	 §	21).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	21)	 та	 завершити	 виконання	 практич-

ної	 роботи	 №	5.2.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 25. Сучасне металургійне виробництво  
та чинники його розміщення

Мета: сформувати в  учнів знання про значення металургійного виробництва в  госпо-
дарстві, сучасні технології виробництва чавуну й  сталі, комбінування в  чорній ме-
талургії, чинники розміщення підприємств чорної металургії, кольорову металургію 
та особливості технології виробництва, чинники розміщення підприємств із  виплав-
ки міді, алюмінію, титану; розвивати в  учнів уміння оцінювати вплив чинників на 
розміщення металургійних комбінатів; проводити екологічне виховання на основі 
оцінки наслідків впливу металургійного виробництва на довкілля.
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Основні поняття: конверторний, мартенівський і  електротермічний способи отриман-
ня сталі, прокат, агломерат, рафінування.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Металургія України», «Металургія 

світу».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 94,	 §	22).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прокат	 чорних	 і	 кольорових	 металів	 є	 основними	 конструкційними	 мате-

ріалами,	на	яких	базується	сучасне	машинобудування.	Тому	надзвичайно	важ-
ливо	 розуміти	 особливості	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 цього	 мета-
лургійного	 виробництва	 в	 Україні	 і	 світі.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 1. Значення металургійного виробництва в господарстві.
Бесіда.	 Деталізувати	 особливості	 різних	 видів	 продукції	 металургії	 та	 об-

говорити	 її	 значення	 для	 світового	 господарства.

 2. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі.
Пояснення.	На	сьогодні	використовують	три	основні	способи	переробки	ча-

вуну	 на	 сталь:	 конверторний,	 мартенівський	 та	 електротермічний.

 3. Комбінування в чорній металургії.
Пояснення, робота з малюнком	 (с.	 94,	 §	22).
У	 чорній	 металургії,	 крім	 комбінатів	 повного	 циклу	 (великої	 металургії),	

є	 ще	 заводи	 переробної	 металургії,	 що	 виробляють	 тільки	 сталь	 (із	 довізного	
чавуну	 й	 металобрухту),	 прокат	 або	 феросплави.

 4. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.
Основними	 чинниками	 розміщення	 комбінатів	 повного	 циклу	 та	 інших	 під-

приємств	 є	 паливний	 і	 сировинний.	 Сучасна	 переробна	 металургія	 орієнтується	
також	 на	 споживача	 (великі	 машинобудівні	 заводи),	 а	 виробництво	 сталі	 в	 елек-
тропечах	 —	 на	 електроенергію.

 5. Кольорова металургія.
Бесіда за запитанням.	 Які	 метали	 належать	 до	 кольорових?
Звернути	 увагу	 на	 основні	 виробництва	 та	 сировинну	 базу	 галузі.

 6. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств 
із виплавки міді, алюмінію, титану.
Пояснити	 взаємозалежність	 між	 особливостями	 сировини	 та	 технологіч-

ними	 процесами,	 які	 використовуються	 для	 отримання	 різних	 видів	 кольоро-
вих	 металів,	 а	 також	 чинниками	 розміщення	 різнопрофільних	 підприємств.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 98,	 §	22).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	22).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Урок № 26. Металургійне виробництво в  Україні. Практична робота № 6. 
Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів 

виробництва чорних металів в Україні
Мета: сформувати в  учнів уявлення про виробництво чавуну, сталі, прокату в  Україні: 

домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, 
місце України на світовому ринку чорних металів, основні центри виробництва ко-
льорових металів в  Україні; розвивати в  учнів уміння пояснювати розміщення під-
приємств чорної і  кольорової металургії в  Україні; здійснювати екологічне вихован-
ня на основі оцінки наслідків впливу металургійного виробництва на довкілля.

Основні поняття: металургійні підприємства, чинники розміщення підприємств.
Географічна номенклатура: центри чорної металургії в  Україні (Кривий Ріг, Дніпро, 

Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Алчевськ); центри ко-
льорової металургії в  Україні (Миколаїв, Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бах-
мут, Кам’янське).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Металургія України», «Металургія 

світу», дані про розвиток металургії України, зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 98,	 §	23).
 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Україна	була	і	залишається	одним	із	лідерів	чорної	металургії	у	світі.	Станом	
на	 2016	 р.	 Україна	 входила	 до	 десятки	 найбільших	 виробників	 і	 експортерів	 ме-
талу.	 Частка	 продукції,	 яку	 виробляють	 металургійні	 підприємства,	 становить	
30	%	 у	 сукупній	 вартості	 промислового	 виробництва	 України	 та	 42	%	 від	 загаль-
них	обсягів	експорту	держави.	Тому	надзвичайно	важливо	розуміти	проблеми	роз-
витку	та	геопросторової	організації	цього	виробництва	у	 межах	своєї	держави.
 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні, місце України на світовому 

ринку чорних металів.
Розповідь.	 Основну	 увагу	 слід	 звернути	 на	 зміни	 в	 останні	 роки	 у	 вироб-

ництві	 сталі.	 Пояснити	 розвиток	 промислових	 районів	 галузі	 та	 найбільших	
центрів	 виробництва,	 а	 також	 проблеми	 й	 перспективи	 цієї	 експортоорієнто-
ваної	 галузі	 в	 Україні.
 2. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.

Робота з картами атласу. Бесіда.	 Галузь	 не	 набула	 значного	 розвитку	
в	 Україні	 і	 складається	 лише	 з	 деяких	 виробництв.	 Звернути	 увагу	 на	 спеціа-
лізацію	 основних	 нині	 діючих	 підприємств	 із	 виробництва	 кольорових	 металів.
 3. Практична робота № 6. Позначення на контурній карті сировинної бази 

та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 101).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 101,	 §	23).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	23).	 2)	 Завершити	 виконання	 прак-

тичної	 роботи	 №	6.	 3)	 Повторити	 навчальний	 матеріал	 (§	19—22).
 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ



	 ЗАТВЕРДЖУЮ	 УЗГОДЖЕНО
	 Директор	школи	 Заступник	директора	з	НВР

	 ______________________	 ______________________
	 Підпис	 Підпис

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
із географії

9 клас

на	20	___	/	20____	навчальний	рік

для	________________	класів

учителя	__________________________________________________
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку При-

мітки

Вступ (1 год)

1 Об’єкт	 вивчення	 еконо
мічної	 географії

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

с.	 5—8

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

Тема 1. Національна економіка

2 Національна	 економіка	
та	 економічний	 розвиток

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

§	1

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

Секторальна	модель	економіки	країни.
Форми	 суспільної	 організації	 вироб
ництва

§	2

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

Чинники	 розміщення	 виробництва.
Форми	 просторової	 організації	 націо
нальної	 економіки

§	3

Тема 2. Світове господарство

5 Спеціалізація	 території	
та	 світове	 господарство

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

§	4

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

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

§	5

7 Багаторівневість	 світово
го	 господарства,	 його	
просторова	 структура

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

§	6

8 Сучасні	 тенденції	 розви
тку	 світового	 господар
ства

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

§	7

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

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

§	8

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

Тема 1. Сільське господарство

11 Сучасне	 сільське	 госпо
дарство	 у	 світі

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

§	9

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

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

§	10

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

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

§	11

14 Тваринництво.	 Зональна	
спеціалізація	 сільського	
господарства	 України

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

§	12

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

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

§	13

Тема 2. Лісове господарство

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

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

§	14

Тема 3. Видобувна промисловість

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

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

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

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

§	16

19 Видобування	 металічних	
руд	 у	 світі	 та	 в	 Україні

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

§	17

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

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

§	18

21 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ III. Вторинний сектор господарства (17 год)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

22 Електроенергетика	 як	
вид	 господарської	 діяль
ності

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

§	19

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

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

§	20

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

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

§	21
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Тема 2. Металургійне виробництво

25 Сучасне	 металургійне	 ви
робництво	 та	 чинники	
його	 розміщення

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

§	22

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

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

§	23

27 Металургійне	 виробни
цтво	 світу	 та	 окремих	
країн

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

§	24

28 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

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

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

§	25

30 Хімічне	 виробництво	
в	 Україні	 та	 світі

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

§	26

31 Виробництво	 деревини	
й	 паперу	 в	 Україні	 та	
світі

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

§	27
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Тема 4. Виробництво машин та устаткування

32 Машинобудування	 в	 су
часному	 світі

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

§	28

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

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

§	29

34 Машинобудування	 світу,	
регіонів,	 країн

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

§	30

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

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

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

§	31

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

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

§	32

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

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

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

§	33
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38 Виробництво	 продуктів	
харчування	 у	 світі	 та	
окремих	 країнах.
Повторення	 та	 узагаль
нення	 знань	 із	 тем	 3—6	
розділу	 III

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

§	34

39 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ IV. Третинний сектор господарства (10 год)

Тема 1. Транспорт

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

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

§	35

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

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

§	36

42 Транспорт	 світу.	 Міжна
родні	 транспортні	 кори
дори

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

§	37

Тема 2. Торгівля

43 Торгівля,	 її	 показники.	
Торгівля	 в	 Україні

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

§	38

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

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

§	39
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку При-

мітки
Тема 3. Туризм

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

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

§	40

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

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

§	41

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

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

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

§	42

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

48 Фінансові	 послуги	 у	 світі	
та	 Україні

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

§	43

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

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

§	44

50 Урок	 контролю,	 оцінки,	
корекції	 знань

Розділ V. Глобальні проблеми людства (2 год)

51 Глобальні	 проблеми	 люд
ства	 та	 причини	 їх	 ви
никнення

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

§	45

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

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

§	46
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Урок № 27. Металургійне виробництво світу та окремих країн
Мета: сформувати в  учнів уявлення про металургійне виробництво світу, найбільші 

країни-виробники та країни-споживачі чорних металів, сучасні тенденції розміщен-
ня виробництв чавуну, сталі, прокату, найбільші країни-виробники та країни-спо-
живачі кольорових металів у світі; розвивати в учнів уміння аналізувати статистич-
ні дані щодо обсягів виробництва та експорту металургійної продукції в  Україні та 
світі; здійснювати екологічне виховання на основі оцінки наслідків впливу мета-
лургійного виробництва на довкілля.

Основні поняття: металомісткість, чорновий і  рафінований кольорові метали.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Металургія України», «Металургія 

світу».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 102,	 §	24).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Виробництво	 та	 споживання	 металів	 у	 світі	 постійно	 зростають.	 За	 останні	

20	 років	 їх	 щорічне	 світове	 споживання	 практично	 подвоїлося,	 оскільки	 мета-
ли	 й	 у	 XXI	 ст.	 продовжують	 залишатися	 основними	 конструкційними	 матеріа-
лами.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 геопросторо-
вої	 організації	 металургійного	 виробництва	 у	 світі.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Металургійне виробництво світу.

Розповідь.	 Ознайомити	 учнів	 зі	 світовими	 тенденціями	 споживання	 чор-
них	 та	 кольорових	 металів.
 2. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів.

Робота з картою.	Виконати	завдання	2	для	роботи	в	групах	рубрики	«За-
стосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».	 За	 таблицею	 в	 підручнику	 (с.	 101,	 §	24)	
установити	 країни,	 які	 є	 найбільшими	 виробниками	 сталі	 у	 світі.
 3. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату.

Розповідь.	 У	 розвинених	 країнах	 скорочується	 виробництво	 традиційної	
металопродукції	 (чавуну,	 сталі),	 але	 нарощується	 випуск	 високоякісних	 спе-
ціальних	 сортів	 сталі,	 феросплавів,	 складних	 видів	 прокату.	 У	 більшості	 кра-
їн,	що	розвиваються,	чорна	металургія	як	галузь	промисловості	фактично	сфор-
мувалася	 тільки	 за	 останні	 чотири-п’ять	 десятиліть.
 4. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

Робота з текстом підручника (с. 103) та картою.	Визначити	країни,	які	
є	 найбільшими	 виробниками	 основних	 кольорових	 металів	 у	 світі.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ  ТЕМ 1  І  2
Опрацювання	запитань	рубрики	«Закріплюємо	знання»	(с.	105,	§	24),	а	та-

кож	 повторення	 загальних	 особливостей	 розвитку	 світової	 електроенергетики	
та	 металургії.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	24).	 2)	 Бути	 готовим	 відповісти	 на	

всі	 запитання	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 до	 §	19—24.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ



30

Урок № 28. Урок контролю, оцінки, корекції знань із тем  
«Виробництво та постачання електроенергії»  

та «Металургійне виробництво»
Мета: перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та нави-

чками; розвивати в  учнів уміння працювати з  різними типами завдань; формува-
ти свідоме, відповідальне ставлення до навчання.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.
Обладнання й  матеріали: варіанти тестів.

Хід роботи
Організувати	 виконання	 завдань	 підсумкової	 роботи	 із	 видання	 «Геогра-

фія.	 9	 кл.	 :	 зошит	 для	 контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів».

Урок № 29. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. 
Чинники розміщення

Мета: сформувати в  учнів систему знань про значення та особливості технологій хі-
мічного виробництва, основні виробництва хімічних речовин і  хімічної продукції, 
фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів; розвивати в учнів умін-
ня пояснювати вплив різних чинників на розміщення виробництв хімічної продук-
ції, аналізувати зв’язки між хімічними, металургійними і  деревообробними вироб-
ництвами; здійснювати екологічне виховання на основі оцінки наслідків впливу 
хімічного виробництва на довкілля.

Основні поняття: основна хімія, промисловість органічного синтезу, фармацевтична 
промисловість.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Хімічна промисловість України», 

«Хімічна промисловість світу».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 106,	 §	25).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Хімічне	виробництво	великою	мірою	забезпечує	науково-технічний	про-

грес.	 Воно	 постачає	 галузям	 промисловості	 нові	 матеріали	 з	 різними	 влас-
тивостями,	 що	 можуть	 замінити	 чорні	 й	 кольорові	 метали,	 цінну	 деревину,	
натуральну	 вовну,	 бавовну,	 льон.	 Багато	 видів	 продукції	 хімічної	 промис-
ловості	 використовують	 для	 підвищення	 продуктивності	 сільськогосподар-
ського	 виробництва	 (мінеральні	 добрива,	 отрутохімікати,	 мікроелементи).	
Зараз	 немає	 такої	 галузі	 господарства,	 яка	 б	 не	 використовувала	 продукцію	
хімічної	 промисловості	 (пластмаси,	 барвники,	 гуму	 тощо).	 Тому	 надзвичайно	
важливо	 розуміти	 особливості	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 хіміч-
ного	 виробництва	 в	 Україні	 та	 світі.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Значення та особливості технологій хімічного виробництва.

Бесіда.	 Деталізувати	 особливості	 різних	 видів	 продукції	 основних	 видів	
хімічного	 виробництва,	 обговорити	 її	 значення	 для	 інших	 галузей	 світового	
господарства.
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 2. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної 
продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів.
Робота з текстом підручника	 (с.	 106—107,	 §	25).	 Кожна	 складова	 хіміч-

ного	 виробництва	 має	 свою	 специфіку	 розміщення	 підприємств	 галузі,	 тому	
необхідно	 їх	 проаналізувати	 окремо,	 пов’язавши	 з	 виробничими	 особливостями	
конкретного	 виробництва.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 109,	 §	26).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	25).	 2)	 Користуючись	 додатковою	

літературою	 або	 мережею	 Інтернет,	 підготувати	 коротке	 повідомлення	 про	 ви-
робництво	 одного	 з	 видів	 продукції	 хімії	 полімерів.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 30. Хімічне виробництво в  Україні та світі
Мета: сформувати в  учнів уявлення про хімічне виробництво в  Україні, основні цен-

три виробництва хімічної продукції та чинники їх формування, найбільші країни-
виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків; розвивати в  учнів уміння пояс-
нювати взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і  рівнем 
концентрації окремих хімічних виробництв, аналізувати зв’язки між хімічними та 
металургійними виробництвами; здійснювати екологічне виховання на основі оцін-
ки наслідків впливу хімічного виробництва на довкілля.

Основні поняття: хімічні підприємства, чинники розміщення підприємств.
Географічна номенклатура: найбільші центри виробництва мінеральних 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).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Хімічна промисловість України», 

«Хімічна промисловість світу», дані про розвиток хімічної промисловості України.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 109,	 §	26).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У	 50-ті	 рр.	 XX	 ст.	 в	 Україні	 швидко	 нарощувалися	 потужності	 з	 вироб-

ництва	 мінеральних	 добрив,	 а	 також	 соди,	 аміаку,	 лугів,	 кислот.	 Зараз	 хімі-
ко-індустріальний	 комплекс	 країни	 представлений	 широким	 спектром	 галузей	
і	 виробництв.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 гео-
просторової	 організації	 цього	 виробництва	 в	 межах	 своєї	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної про-

дукції та чинники їх формування.
Робота з атласом, бесіда.	 Основну	 увагу	 слід	 приділити	 основним	 цен-

трам	виробництва	кальцинованої	та	каустичної	соди,	мінеральних	добрив,	а	та-
кож	 найбільшим	 в	 Україні	 підприємствам	 хімії	 органічного	 синтезу,	 чинни-
кам,	 які	 визначили	 таке	 їх	 розташування.
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 2. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.
Робота з картою.	 Серед	 країн	 світу	 найбільшими	 виробниками	 продукції	

хімічної	 індустрії	є	США,	Німеччина,	Росія,	Китай,	Японія,	Велика	Британія,	
Італія,	 Франція,	 Індія,	 Бразилія.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 42,	 §	26).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	26).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 31. Виробництво деревини й  паперу в  Україні та світі
Мета: сформувати в  учнів уявлення про виробництво деревини й  паперу, значення, 

особливості технологій та чинники розміщення підприємств, особливості вироб-
ництва деревини й  паперу в  Україні, найбільші у  світі країни-виробники дереви-
ни й  паперу; розвивати в  учнів уміння пояснювати вплив різних чинників на 
розміщення виробництв деревини й паперу, аналізувати зв’язки між хімічними, ме-
талургійними і  деревообробними виробництвами; здійснювати екологічне вихо-
вання на основі оцінки наслідків впливу виробництва деревини й  паперу на до-
вкілля.

Основні поняття: лісовиробничий комплекс, лісопильна промисловість, целюлозно-па-
перова промисловість.

Географічна номенклатура: центри виробництва деревини й  паперу в  Україні.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й матеріали: підручник, атлас, карта «Лісова промисловість України», ста-

тистичні дані про розвиток лісової промисловості України та світу.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 113,	 §	27).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Продукцію	 лісової	 та	 деревообробної	 промисловості	 використовують	 у	 бу-

дівництві,	 гірничодобувній	 і	 хімічній	 галузях	 промисловості,	 машинобудуван-
ні,	 сільському	 господарстві,	 сфері	 послуг	 (особливо	 папір).	 Важливе	 значення	
вона	 має	 і	 в	 забезпеченні	 безпосередніх	 потреб	 населення	 (меблі,	 зошити,	 сір-
ники	 тощо).	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 гео-
просторової	 організації	 цього	 виробництва	 в	 межах	 своєї	 держави	 та	 світу.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чин-

ники розміщення підприємств.
Опрацювати	 схему	 складових	 виробництва	 деревини	 й	 паперу	 (с.	 113).

 2. Виробництво деревини й паперу в Україні.
Бесіда, робота з картами атласу. Запитання. Як	 Україна	 забезпечена	

лісовими	 ресурсами?
В	 Україні	 виділяють	 два	 великі	 лісозаготівельні	 райони	 —	 Поліський	 та	

Карпатський,	 де	 й	 здійснюються	 найбільш	 інтенсивні	 лісозаготівлі,	 розміще-
ні	 малі	 й	 великі	 лісопильні	 підприємства.
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Завдання за картою атласу.	 Установити	 розміщення	 найбільших	 підпри-
ємств	 із	 виробництва	 паперу	 в	 Україні,	 зробити	 припущення	 щодо	 чинників,	
які	 визначили	 саме	 таке	 розміщення	 станцій.
 3. Найбільші у світі країни — виробники деревини та паперу.

Робота з картою, пояснення. Запитання.	 Як	 розподілені	 лісові	 ресурси	
світу?

Найбільшими	 виробниками	 пиломатеріалів	 на	 сьогодні	 є	 США,	 Канада,	
Росія,	 Швеція,	 Фінляндія.	 Найбільшим	 експортером	 цієї	 продукції	 є	 Канада,	
на	 яку	 припадає	 майже	 23	%	 світового	 експорту.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 115,	 §	27).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	27).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 32. Машинобудування в  сучасному світі. Практична робота № 7. 
Позначення на контурній карті України центрів виробництва  
транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

Мета: сформувати в  учнів систему знань про роль машинобудування в  сучасному сві-
ті, різноманітність підприємств та чинники їх розміщення, спеціалізацію та коопе-
рування в  машинобудуванні; розвивати в  учнів уміння оцінювати розміщення ви-
робництв транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської 
техніки, електротехнічної та електронної продукції побутового призначення; вихо-
вувати дисциплінованість, звичку до систематичної розумової праці.

Основні поняття: загальне, транспортне, електротехнічне, електронне машинобуду-
вання, спеціалізація, кооперування.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Машинобудування України», «Ма-

шинобудування світу».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 116,	 §	28).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Машинобудування	 має	 дуже	 важливу	 роль	 у	 світовому	 господарстві.	 Його	

галузі	 випускають	 найрізноманітнішу	 продукцію,	 без	 якої	 сьогодні	 не	 може	
обійтись	жоден	вид	економічної	діяльності.	Вони	забезпечують	технічну	озбро-
єність,	 комплексну	 механізацію	 й	 автоматизацію	 виробничих	 процесів	 у	 всіх	
секторах	 та	 галузях	 економіки.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 особли-
вості	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 цього	 виробництва.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Роль машинобудування в сучасному світі.

Евристична бесіда.	 Машинобудування	 —	 найбільш	 наукоємна	 галузь	 усі-
єї	 індустрії	 з	 найвищою	 часткою	 продукції,	 яка	 базується	 на	 найновіших	 до-
сягненнях	 науки	 і	 техніки.	 Від	 рівня	 розвитку	 галузі	 залежать	 зростання	 про-
дуктивності	 суспільної	 праці	 та	 рівень	 розвитку	 країн.
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 2. Різноманітність підприємств та чинники їх розміщення.
Пояснення.	 Галузевий	 склад,	 форми	 організації	 виробництва,	 його	 техноло-

гічні	 особливості	 визначають	 ступінь	 залежності	 розміщення	 машинобудівних	
підприємств	 від	 тих	 чи	 інших	 чинників.	 Основними	 серед	 них	 є:	 сировинний	
(близькість	 металургійних	 підприємств),	 кваліфікованих	 трудових	 ресурсів,	 на-
явності	 розгалуженої	 мережі	 якісних	 транспортних	 шляхів,	 орієнтації	 на	 спо-
живача.
 3. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні.

Пояснення.	 Для	 машинобудування	 характерні	 спеціалізація	 та	 кооперу-
вання	 підприємств.	 Це	 зумовлено	 тим,	 що	 для	 виробництва	 більшості	 сучас-
них	 машин	 (літаків,	 комп’ютерів,	 телевізорів)	 потрібно	 десятки	 тисяч	 різно-
манітних	 деталей.

Розглянути	 мал.	 3	 (с.	 118,	 §	28)	 і	 ознайомитись	 із	 типовою	 виробничою	
структурою	 більшості	 машинобудівних	 підприємств,	 які	 випускають	 кінцеву	
продукцію.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 118,	 §	28).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	28).	 2)	 Знайти	 в	 додаткових	 джере-

лах	 відомості	 про	 один	 із	 машинобудівних	 заводів	 свого	 краю.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

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

Мета: сформувати в  учнів уявлення про машинобудування в  Україні, найбільші центри 
виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподар-
ської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції, підприємства 
машинобудування свого регіону; розвивати в  учнів уміння оцінювати роль маши-
нобудування в  розвитку господарства України; виховувати дисципліну, звичку до 
систематичної розумової праці.

Основні поняття: загальне, транспортне, електротехнічне, електронне машинобуду-
вання, спеціалізація, кооперування, чинники розміщення підприємств.

Географічна номенклатура: найбільші центри машинобудування в  Україні (Харків, 
Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук, Херсон, Миколаїв, Львів та ін.).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Машинобудування України», статис-

тичні дані про розвиток машинобудування України, зошит для практичних робіт.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 119,	 §	29).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Машинобудування	 України	 на	 початку	 1990-х	 рр.	 давало	 понад	 30	%	 за-

гального	 обсягу	 виробництва	 промислової	 продукції.	 Тому	 надзвичайно	 важ-
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ливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 цього	 виробни-
цтва	 в	 межах	 своєї	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 1. Машинобудування в Україні.
Робота з текстом підручника (с. 119, § 29).	 Опрацювати	 інформацію	 про	

найголовніші	 проблеми	 підприємств	 машинобудування.	 Частка	 вартості	 про-
дукції	 машинобудування	 в	 терішній	 час	 становить	 тільки	 близько	 8	%	 усього	
промислового	 виробництва	 держави,	 та	 6,6	%	 ВВП.	 Ці	 показники	 істотно	 по-
ступаються	показникам	розвинених	країн	світу,	що	свідчить	про	недостатність	
розвитку	 машинобудування	 в	 Україні.

 2. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового облад-
нання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та 
електронної продукції.
Робота з картою.	 Установити	 розміщення	 найбільших	 центрів	 основних	

галузей	 машинобудування.

 3. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті України центрів 
виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.
Організувати	 виконання	 практичної	 роботи	 (с.	 122).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 121,	 §	29).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	29)	 та	 завершити	 виконання	 практич-

ної	 роботи	 №	7.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 34. Машинобудування світу, регіонів, країн
Мета: сформувати в учнів уявлення про машинобудування світу, взаємозв’язок між рів-

нем економічного розвитку регіону, країни і  рівнем розвитку машинобудування, 
найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верста-
тів, комп’ютерів, робототехніки; розвивати в  учнів уміння оцінювати роль маши-
нобудування в  розвитку світового господарства; виховувати дисципліну, звичку до 
систематичної розумової праці.

Основні поняття: загальне, транспортне, електротехнічне, електронне машинобуду-
вання, спеціалізація, кооперування, чинники розміщення підприємств.

Географічна номенклатура: найбільші країни-виробники машин та устаткування 
(США, Канада, країни ЄС, Японія, Китай, нові індустріальні країни), найбільші 
країн-виробники легкових автомобілів, літаків, морських суден, верстатів, елек-
троніки.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Машинобудування України», «Ма-

шинобудування світу».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
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 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 122,	 §	30).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Машинобудування	 посідає	 перше	 місце	 серед	 усіх	 галузей	 промисловості	

світу	 як	 за	 вартістю	 продукції	 (понад	 35	%),	 так	 і	 за	 кількістю	 зайнятих	 (май-
же	 100	 млн	 осіб).	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	
геопросторової	 організації	 цього	 виробництва	 у	 світі.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Машинобудування світу.

Охарактеризувати	 основні	 тенденції,	 які	 проявилися	 в	 розвитку	 основних	
галузей	 машинобудування	 у	 світі.
 2. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем 

розвитку машинобудування.
Евристична бесіда.	 У	 розвинених	 країнах	 на	 продукцію	 машинобудуван-

ня	 припадає	 32—38	%	 вартості	 промислового	 виробництва,	 у	 середньорозвине-
них	 —	 20—25	%.	 У	 багатьох	 країнах,	 що	 розвиваються,	 машинобудування	 або	
зовсім	 відсутнє,	 або	 представлене	 невеликими	 підприємствами.
 3. Найбільші країни — виробники літаків, легкових автомобілів, морських 

суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.
Робота з текстом підручника	 (с.	 124—125,	 §	30).	 Показати	 на	 карті	 кра-

їни	 —	 виробники	 літаків,	 легкових	 автомобілів,	 морських	 суден,	 верстатів,	
комп’ютерів,	 робототехніки.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 125,	 §	30).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	30).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 із	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 35. Особливості текстильного, швейного, шкіряного  
та взуттєвого виробництва в  Україні

Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості виробничого процесу та чин-
ники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіря-
но-взуттєву продукцію, чинники й центри розміщення текстильного, швейного, шкі-
ряного, взуттєвого виробництва в  Україні, народні промисли в  Україні; розвивати 
в  учнів уміння оцінювати вплив працересурсного та споживчого чинників на роз-
виток текстильного, швейного, взуттєвого виробництва; виховувати шанобливе 
ставлення до народних традицій.

Основні поняття: текстильне і трикотажне виробництва, давальницька сировина, чин-
ники розміщення підприємств.

Географічна номенклатура: найбільші центри текстильного, швейного, взуттєвого 
виробництва в  Україні (Тернопіль, Херсон, Луцьк, Черкаси, Житомир, Рівне, Київ, 
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Одеса, Харків, Запоріжжя, Бердичів, Дунаївці), центри найвідоміших народних 
промислів.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Легка промисловість України», 

«Легка промисловість світу».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 126,	 §	31).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Комплекс	 легкої	 промисловості	 працює	 для	 забезпечення	 потреб	 населен-

ня	 у	 взутті,	 одязі,	 предметах	 галантереї	 тощо.	 Частина	 продукції	 (технічна	
тканина,	шкіра)	надходить	до	індустріальних	підприємств,	зокрема	транспорт-
ного	 машинобудування,	 меблевої	 промисловості.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	
розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 геопросторової	 організації	 цих	 виробництв	
у	 межах	 своєї	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 1. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, 
що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію.
Опрацювати схеми	 (мал.	 1,	 2	 на	 с.	 126,	 127,	 §	31).	 Більшість	 підпри-

ємств	 легкої	 промисловості	 у	 своєму	 розміщенні	 зазвичай	 орієнтуються	 на	
два	 основні	 чинники.	 Первинна	 обробка,	 а	 також	 лляна	 й	 шовкова	 галузі	 тя-
жіють	 більшою	 мірою	 до	 сировини.	 Виготовлення	 готової	 продукції	 (одягу,	
взуття),	 бавовняних	 і	 вовняних	 тканин	 орієнтується	 передусім	 на	 спожива-
ча	 та	 забезпеченість	 робочою	 силою.

 2. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взут-
тєвого виробництва в Україні.
На	 сьогодні	 понад	 90	%	 текстильної	 продукції	 України	 виробляється	 з	 да-

вальницької	 сировини.
Робота з картою.	 Знайти	 розміщення	 найбільших	 текстильних	 підпри-

ємств.

 3. Народні промисли в Україні.
Пояснення, бесіда. Інструктаж щодо виконання дослідження «Малі і се-

редні міста України — центри швейного виробництва».
Народні	художні	промисли	охоплюють	декілька	напрямків	народного	мис-

тецтва	 (пластичний,	 живописний	 та	 графічний).

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 129,	 §	31).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	31).	 2)	 Накреслити	 схему	 послідов-

ності	процесів	—	від	вирощування	льону	до	пошиття	одягу.	3)	Позначити	умов-
ними	 знаками	 на	 контурній	 карті	 найбільші	 центри	 текстильної	 промисловос-
ті	 в	 Україні	 та	 різні	 види	 тканин,	 які	 в	 них	 виробляють.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Урок № 36. Найбільші на світовому ринку країни-виробники  
та країни-експортери тканин, одягу та взуття

Мета: сформувати в  учнів уявлення про найбільші на світовому ринку країни-вироб-
ники та країни-експортери тканин, одягу та взуття; розвивати в  учнів уміння оці-
нювати значення впливу працересурсного та споживчого чинників на розвиток 
текстильного, швейного, взуттєвого виробництва; формувати розуміння краси 
в  природі, предметах побуту, праці.

Основні поняття: текстильне виробництво, трикотажне виробництво, чинники розмі-
щення підприємств.

Географічна номенклатура: найбільші у  світі та Європі країни-виробники та країни-
експортери тканин, одягу, взуття.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Електроенергетика України», ста-

тистичні дані про розвиток електроенергетики України.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 129,	 §	32).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Текстильне,	 швейне,	 шкіряно-взуттєве	 виробництва	 були	 провідними	 на	

ранніх	 етапах	 промислового	 розвитку	 сучасних	 постіндустріальних	 та	 інду-
стріальних	країн.	Під	впливом	чинника	дешевої	робочої	сили	трудомісткі	ви-
робництва	 в	 останні	 десятиліття	 все	 більше	 переміщувалися	 в	 країни,	 що	
розвиваються.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 сучасні	 особливості	 гео-
просторової	 організації	 цього	 виробництва	 у	 світі.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери 

тканин.
Робота з текстом підручника (с. 128, § 32) та картою.	 Головним	 регіо-

ном	 текстильної	 промисловості	 у	 світі	 стала	 Азія,	 де	 зараз	 виробляється	 май-
же	 70	%	 загального	 обсягу	 випуску	 тканин.	 Найбільшими	 експортерами	 про-
дукції	 текстильної	 промисловості	 за	 підсумками	 2014	 р.	 були	 Китай	 (35,6	%),	
Індія	 (5,8	%),	 а	 також	 США,	 Туреччина,	 Республіка	 Корея,	 Тайвань,	 Пакис-
тан	 (по	 3—5	%	 кожна).
 2. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери 

одягу і взуття.
Робота з картою.	 Найбільшими	 виробниками	 й	 експортерами	 готового	

одягу	 залишаються	 Китай,	 Індія,	 Республіка	 Корея,	 Тайвань,	 Колумбія.	 Най-
більшим	постачальником	взуття	на	світовий	ринок	із	середини	2000-х	рр.	є	Ки-
тай.	 Друге	 місце	 у	 світі	 за	 експортом	 взуття	 зберігає	 за	 собою	 Італія	 —	 голо-
вний	 експортер	 модного,	 дорогого	 взуття.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 131,	 §	32).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	32).	 2)	 Виконати	 завдання	 3	 із	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Урок № 37. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові 
продукти. Харчова промисловість України

Мета: сформувати в учнів систему знань про чинники розміщення підприємств, що ви-
робляють харчові продукти, особливості технологій харчової промисловості в Укра-
їні, виробництво харчових продуктів у  своєму регіоні; розвивати в  учнів уміння 
пояснювати розміщення в  Україні підприємств харчової промисловості в  малих 
містах, селищах міського типу і  великих селах, оцінювати місце України на світо-
вому та європейському ринках продовольства; виховувати шанобливе ставлення 
до праці, народних традицій.

Основні поняття: харчова промисловість, буряко-цукрове виробництво, олійне вироб-
ництво, чинники розміщення підприємств.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Харчова промисловість України», 

«Харчова промисловість світу».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 132,	 §	33).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Харчова	промисловість	є	основною	галуззю,	яка	переробляє	більшість	про-

дукції	 сільського	 господарства.	 Вона	 об’єднує	 близько	 40	 підгалузей,	 які	 ви-
робляють	 продукти	 харчування,	 а	 також	 мило,	 тютюнові	 вироби	 тощо.	 Тому	
надзвичайно	 важливо	 розуміти	 особливості	 розвитку	 та	 геопросторової	 органі-
зації	 цього	 виробництва.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

Опрацювати схему (мал. 1, с. 132, § 33). Пояснення.	Характерною	особли-
вістю	 сучасного	 виробництва	 харчових	 продуктів	 є	 те,	 що	 збільшується	 част-
ка	 сільськогосподарської	 сировини,	 яка	 проходить	 промислову	 переробку.	
Виробничі	 особливості	 харчової	 промисловості	 зумовлюють	 визначальну	 роль	
у	 розміщенні	 підприємств	 галузі	 сировинного	 та	 споживчого	 чинників.
 2. Харчова промисловість в Україні.

Опрацювати рубрики «Чи відомо вам, що…» (с. 133, § 33). Пояснення.	Хар-
чова	 промисловість	 сьогодні	 є	 однією	 із	 провідних	 галузей	 національної	 еко-
номіки	 України.	 Важливість	 галузі	 обумовлена	 її	 великою	 питомою	 вагою	
в	 загальних	 обсягах	 виробництва	 і	 реалізації	 промислової	 продукції,	 значним	
експортним	 потенціалом.
 3. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств харчової про-

мисловості.
Робота з атласом та підручником, евристична бесіда.
Запитання.	 Які	 чинники	 є	 основними	 у	 розміщенні	 підприємств	 харчо-

вої	 промисловості?
Охарактеризувати	 розміщення	 на	 території	 України	 найбільших	 промис-

лових	 центрів	 кожного	 з	 виробництв	 (буряко-цукрового,	 олійного,	 борошно-
мельного,	 круп’яного,	 хлібопекарського,	 макаронного,	 кондитерського,	 плодо-
овочеконсервного,	 пивоварного,	 виноробного,	 розливу	 безалкогольних	 напоїв,	
мінеральних	 вод)	 звернути	 увагу	 на	 чинники,	 які	 визначили	 саме	 таке	 їх	 роз-
міщення.
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 4. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств маслосиро-
робного, рибного виробництв.
Робота в групах. Охарактеризувати	розміщення	на	території	України	най-

більших	 промислових	 центрів	 кожного	 з	 виробництв,	 звернути	 увагу	 на	 чин-
ники,	 які	 визначили	 саме	 таке	 їх	 розміщення.
 5. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

Робота в групах. Обговорити	 з	 учнями	 особливості	 підприємств,	 які	 виро-
бляють	 харчові	 продукти	 у	 великому	 місті,	 районі,	 області,	 популярність	 цих	
продуктів	 серед	 споживачів.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 136,	 §	33).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	33).	 2)	 Повторити	 навчальний	 ма-

теріал	 §	25—32.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 38. Виробництво продуктів харчування у  світі та окремих 
країнах. Повторення та узагальнення знань із тем 3—6 розділу ІІІ

Мета: сформувати в  учнів уявлення про виробництво продуктів харчування у  світі: су-
часні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з  агро-
бізнесом, традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу; роз-
вивати в  учнів уміння оцінювати вплив спеціалізації сільського господарства, 
споживчого чинника та ТНК на розвиток харчової промисловості; виховувати ша-
нобливе ставлення до праці, традицій різних народів.

Основні поняття: агробізнес, глобалізація, традиційні виробництва харчових про-
дуктів.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Харчова промисловість світу».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда.	 Які	 імпортні	 продукти	 ви	 найчастіше	 споживаєте	 і	 чому?

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Виробництво	 продуктів	 харчування	 поширене	 у	 світі	 вкрай	 нерівномірно.	

Це	 залежить	 від	 системи	 розселення	 людей	 у	 світі,	 а	 також	 від	 кліматичних	
умов,	наявності	придатних	для	сільського	господарства	земель,	біологічної	про-
дуктивності	 морів,	 аграрних	 технологій,	 традицій	 населення,	 необхідних	 сор-
тів	 рослин	 та	 порід	 свійських	 тварин,	 транспортно-географічного	 положення.	
Тому	 важливо	 розуміти	 особливості	 геопросторової	 організації	 цього	 виробни-
цтва	 у	 світі.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив гло-

балізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом.
Опрацювати картосхему	 (мал.	 1,	 с.	 137,	 §	34).	 Оцінити	 стан	 забезпечен-

ня	 продуктами	 харчування	 макрорегіонів	 світу	 та	 окремих	 країн,	 причини	 не-
рівномірного	 розподілу	 продуктів,	 вплив	 глобалізації	 та	 національних	 тради-
цій	 на	 асортимент	 продукції,	 особливості	 розвитку	 агробізнесу.
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 2. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.
Опрацювати текст підручника	 (с.	 138)	 про	 те,	 як	 у	 різних	 народів	 сфор-

мувалися	 власні	 численні	 традиції	 виробництва	 продуктів	 харчування,	 які	 за-
лежать	 від	 природних	 умов,	 способу	 життя,	 релігії,	 рівня	 урбанізації	 та	 ін.

Інструктаж	 щодо	 виконання	 дослідження	 (за	 вибором	 учителя):	 1. Укра-
їнські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини. 2. Тради-
ційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 140,	 §	34).	

Повторення	 і	 узагальнення	 знань	 із	 тем	 3—6	 розділу	 ІІІ.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	34).	 2)	 Повторити	 матеріал	 §	25—34.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 39. Урок контролю, оцінки, корекції знань із тем  
«Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу»,  

«Виробництво машин та устаткування», «Виробництво тканин,  
одягу, взуття», «Виробництво харчових продуктів, напоїв»

Мета: перевірити рівні засвоєння учнями навчального матеріалу, володіння уміннями 
та навичками; розвивати вміння працювати з  різними типами завдань; формувати 
свідоме відповідальне ставлення до навчання.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.
Обладнання й  матеріали: варіанти тестів.

Хід роботи
Організувати	 виконання	 завдань	 підсумкової	 роботи	 із	 видання	 «Геогра-

фія.	 9	 кл.	 :	 зошит	 для	 контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів».

Урок № 40. Транспорт, його види та роль  
у  національній і  світовій економіці

Мета: сформувати в  учнів систему знань про транспорт, переваги й  недоліки кожно-
го із його видів; розвивати вміння оцінювати роль транспорту в  національній еко-
номіці та формуванні світового господарства; формувати норми та правила пове-
дінки в  громадському транспорті.

Основні поняття: обсяг перевезень, вантажообіг, пасажирообіг, види транспорту, со-
бівартість перевезень, каботаж.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й матеріали: підручник, атлас, карти «Транспорт України», «Транспорт світу».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 142,	 §	35).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Транспорт	 забезпечує	 умови	 для	 інтенсивного	 обміну	 товарами	 між	 окре-

мими	 територіями.	 Рівень	 розвитку	 транспорту	 впливає	 на	 формування	 і	 роз-
виток	 господарства	 на	 окремих	 територіях.	 На	 будь-яке	 перевезення	 сировини,	
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матеріалів	 або	 готової	 продукції	 витрачаються	 певні	 кошти,	 що	 збільшує	 чи	
зменшує	вартість	продукції,	що	перевозиться.	Тому	важливо	знати,	яким	тран-
спортом	найдоцільніше	перевозити	готову	продукцію	та	де	розміщувати	госпо-
дарські	 об’єкти,	 щоб	 зменшити	 транспортні	 витрати.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового 

господарства.
Бесіда.	 Без	 транспорту	 був	 би	 неможливий	 сам	 процес	 сучасного	 виробни-

цтва,	для	якого	необхідні	зв’язки	щодо	постачання	сировини,	комплектуючих,	
готової	 продукції.

Розвиток	 транспорту	 в	 XIX	 ст.	 відіграв	 дуже	 важливу	 роль	 у	 формуванні	
світової	 системи	 господарства.	 Усі	 подальші	 зміни	 в	 секторальній	 структурі	
світової	 економіки,	 її	 просторовій	 організації	 також	 досить	 тісно	 пов’язані	
з	 удосконаленням	 транспортних	 засобів.

Оскільки	виробничим	процесом	у	транспорті	є	переміщення	вантажів	і	лю-
дей,	 то	 для	 кількісної	 оцінки	 значення	 ролі	 транспортного	 комплексу	 у	 світо-
вому	 або	 національному	 господарстві	 використовується	 спеціальна	 система	 по-
казників.
 2. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Запитання.	Які	чинники	можуть	впливати	на	ефективність	роботи	різних	
видів	 транспорту?

Робота в групах.	 Визначення	 переваг	 і	 недоліків	 різних	 видів	 транспорту,	
які	 пов’язані	 з	 особливостями	 самих	 транспортних	 засобів,	 шляхів	 сполучення,	
природних	 умов	 території,	 характеру	 вантажів	 тощо.	 Вдалий	 вибір	 виду	 тран-
спорту	 для	 виконання	 конкретної	 роботи	 дає	 змогу	 знизити	 собівартість	 переве-
зень,	 тобто	 грошових	 витрат	 на	 одиницю	 продукції,	 що	 транспортується.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 144,	 §	35).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	35).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 41. Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори 
на  території України

Мета: сформувати в  учнів уявлення про структуру транспортного комплексу в  Украї-
ні, пролягання міжнародних транспортних коридорів на території держави; роз-
вивати вміння оцінювати вплив тих чи інших чинників на вартість використання 
різних видів транспорту; виховувати бережливе ставлення до суспільно-громад-
ської власності.

Основні поняття: транспортні магістралі, транспортні вузли, міжнародні транспортні 
коридори.

Географічна номенклатура: головні порти (Одеса, Чорноморськ (Іллічівськ), Херсон, 
Миколаїв), річкові порти (Чернігів, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Хер-
сон, Ізмаїл, Рені), аеропорти (Бориспіль, Жуляни, Харків, Львів, Сімферополь), тран-
спортні вузли (Харків, Київ, Одеса, Львів).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Транспорт України», статистичні 

дані про розвиток транспорту України, зошит для практичних робіт.
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Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 144,	 §	36).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Транспорт	тісно	взаємопов’язаний	із	галузями	народного	споживання.	Цей	

зв’язок	 має	 особливе	 значення	 для	 розвитку	 господарства	 країни.	 Транспорт	
дозволяє	 підтримувати	 сполучення	 між	 містом	 і	 селом,	 між	 окремими	 ра-
йонами	 країни.	 Роботу	 всіх	 видів	 транспорту	 забезпечує	 транспортна	 інфра-
структура	 —	 економічно	 збалансована	 сукупність	 шляхів	 сполучення.	 Поєднан-
ня	взаємопов’язаних	видів	транспорту,	які	задовольняють	потреби	господарства	
й	 населення	 у	 перевезенні	 вантажів	 та	 пасажирів,	 утворюють	 транспортну	
систему	 країни.	 Тому	 важливо	 розуміти	 проблеми	 розвитку	 та	 геопросторової	
організації	 різних	 видів	 транспорту	 в	 межах	 своєї	 держави.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Транспорт України.

Бесіда.	 В	 Україні	 набули	 певного	 розвитку	 всі	 основні	 види	 сучасного	
транспорту.	На	сьогодні	в	Україні	найкраще	забезпечені	мережею	транспорт-
них	 шляхів	 Львівська,	 Тернопільська,	 Чернівецька	 та	 Донецька	 області,	
а	 найменше	 —	 Рівненська,	 Чернігівська,	 Миколаївська,	 Херсонська	 облас-
ті	 та	 АР	 Крим.	 Тому	 існує	 необхідність	 розширення	 транспортної	 мережі,	
покращення	 її	 якості.

 2. Залізничний транспорт — основний вид транспорту України.
Робота з картою.	 Установити	 розміщення	 найбільших	 внутрішніх	 і	 між-

народних	 залізничних	 шляхів	 та	 виділити	 регіони,	 найкраще	 забезпечені	 за-
лізничним	 транспортом	 в	 Україні.

 3. Найважливіші автомагістралі в Україні.
Робота з картою. Установити	 розміщення	 найбільших	 внутрішніх	 і	 між-

народних	 автомобільних	 магістралей	 та	 визначити	 основні	 проблеми	 автомо-
більного	 транспорту	 в	 Україні.

 4. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.
Робота з картою. Установити	 розміщення	 найбільших	 морських	 портів,	

основних	 судноплавних	 річок	 і	 річкових	 портів	 та	 вказати	 перспективи	 розви-
тку	 цього	 виду	 транспорту	 в	 Україні.

 5. Повітряний транспорт.
Робота з картою.	 Установити	 розміщення	 найбільших	 аеропортів	 та	

визначити	 основні	 проблеми	 і	 перспективи	 змін	 повітряного	 транспорту	
в	 Україні.

 6. Транспортні вузли.
Робота з картою. Установити	 розміщення	 найбільших	 залізничних,	 за-

лізнично-автомобільних,	 залізнично-водно-автомобільних	 і	водно-автомобіль-
них	 вузлів	 та	 спрогнозувати	 формування	 в	 Україні	 нових	 транспортних	
вузлів.
 7. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Робота з картою. За	 картою	 атласу	 встановити	 розміщення	 чотирьох	 єв-
ропейських	 МТК,	 які	 проходять	 територією	 України,	 та	 визначити	 перспек-
тивні	 ділянки	 для	 подальшого	 розвитку.
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Дослідження.	 Міські види транспорту свого обласного центру.
Які	міські	види	транспорту	є	у	вашому	обласному	центрі	(місті)?	Які	з	них,	

на	 вашу	 думку,	 є	 найзручнішими	 для	 користування	 місцевими	 жителями	 та	
завдяки	 чому?	 Спробуйте	 приблизно	 обчислити	 пасажирообіг	 (кількість	 паса-
жиро-кілометрів),	 який	 здійснюється	 одним	 маршрутом	 одного	 з	 обраних	 ва-
ми	 видів	 транспорту	 впродовж	 дня.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 150,	 §	36).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	36).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 і	 4	 ру-

брики	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 42. Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори
Мета: сформувати в  учнів уявлення про загальні особливості транспортної системи 

світу, регіони із найвищим рівнем розвитку транспортної системи, країни, що ви-
різняються високим рівнем розвитку окремих видів транспорту, розвиток тран-
спорту під впливом НТР; розвивати вміння прогнозувати перспективи кількісних 
та якісних змін різних видів транспорту в  Україні та світі; формувати правильний 
екологічний світогляд щодо доцільності розвитку різних видів транспорту.

Основні поняття: світова транспортна система, міжнародні транспортні коридори.
Географічна номенклатура: найбільші морські порти світу (Нінбо-Чжошуань, Шан-

хай, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Циндао, Таншань, Дальянь, Інкоу, Жичжао (Китай), 
Сингапур, Роттердам (Нідерланди)), найбільші аеропорти (ім. Гартсфілда-Джек-
сона (Атланта), Столичний міжнародний аеропорт (Пекін), Хітроу (Лондон), 
О’Хара (Чикаго), Шарль-де-Голль (Париж), Міжнародний аеропорт Токіо, Між-
народний аеропорт Лос-Анджелеса, Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт 
(штат Техас)).

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Транспорт світу», статистичні дані 

про розвиток транспорту в  провідних країнах.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 150,	 §	37).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У	транспортному	комплексі	світу	нині	зайнято	понад	100	млн	осіб.	Част-

ка	 транспорту	 в	 світовому	 ВВП	 становить	 8—9	%.	 Щороку	 в	 світі	 всіма	 ви-
дами	 транспорту	 перевозять	 понад	 100	 млрд	 т	 вантажів	 і	 більш	 ніж	 1	 трлн	
пасажирів.	 Тому	 важливо	 розуміти,	 що	 чекає	 на	 транспортну	 систему	 світу	
в	 найближчій	 перспективі.
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 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Транспорт світу.

У	структурі	вантажообігу	на	морський	транспорт	припадає	62,1	%,	на	тру-
бопровідний	—	12,8	%,	на	залізничний	—	12,1	%,	на	автомобільний	—	10,3	%,	
на	 внутрішній	 водний	 —	 2,7	%.	 У	 пасажирообігу	 на	 першому	 місці	 автомо-
більний	 транспорт	 (79,3	%),	 на	 другому	 —	 залізничний	 (10,	 2	%),	 на	 третьо-
му	 —	 повітряний	 (10,0	%).
 2. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць 

й автомобільних шляхів.
За картою атласу та таблицею 1	 (с.	 152,	 §	37)	 установити	 країни,	 які	

мають	 найбільшу	 довжину	 залізниць	 та	 автомобільних	 шляхів	 із	 твердим	 по-
криттям.	 Визначити	 причини	 низької	 забезпеченості	 автомобільними	 шляха-
ми	 в	 окремих	 регіонах.
 3. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості.

За картою атласу та таблицею 2	 (с.	 153) установити	 країни,	 яким	
належить	найбільше	суден	за	тоннажністю,	та	розміщення	найбільших	мор-
ських	 портів.	 Визначити,	 яким	 чином	 вони	 впливають	 на	 розміщення	 про-
мисловості.
 4. Найбільші судноплавні річки світу.

Робота з картою.	Географія	внутрішнього	водного	транспорту	багато	в	чо-
му	залежить	від	наявності	повноводних	річок.	За	розвитком	внутрішнього	вод-
ного	 транспорту	 серед	 країн	 світу	 особливо	 виділяються	 США	 (найбільші	 суд-
ноплавні	 річки	 —	 Міссісіпі,	 Міссурі,	 Гудзон),	 Китай	 (Хуанхе,	 Янцзи),	 Росія	
(Волга,	 Єнісей,	 Лена),	 Німеччина	 (Рейн),	 Канада	 (Святого	 Лаврентія,	 Маккен-
зі),	 Нідерланди	 (Маас,	 Рейн),	 Франція	 (Луара,	 Сена).
 5. Найбільші аеропорти світу.

Робота з картою.	 Знайти	 на	 картах	 найбільші	 аеропорти	 світу	 (див.	 гео-
графічну	 номенклатуру).
 6. Міжнародні транспортні коридори.

Робота з картою.	 Знайти	 на	 карті	 основні	 транспортні	 коридори.
Однією	 з	 передумов	 формування	 транспортних	 коридорів	 була	 існуюча	

транс’європейська	 транспортна	 мережа	 в	 рамках	 ЄС.	 Формування	 МТК	 було	
викликано	 швидким	 зростанням	 міждержавних	 економічних	 і	 культурних	
зв’язків.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 154,	 §	38).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	37).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 ру-

брики	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 43. Торгівля, її показники. Торгівля в  Україні
Мета: сформувати в учнів систему знань про значення торгівлі як складової сфери по-

слуг, форми торгівлі та сучасні чинники розміщення роздрібної торгівлі; розвива-
ти вміння оцінювати вплив чинників на розміщення роздрібної торгівлі; виховува-
ти повагу до оточуючих та формувати норми поведінки.
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Основні поняття: внутрішня і зовнішня торгівля, гуртова і роздрібна торгівля, експорт, 
імпорт, сальдо зовнішньої торгівлі.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Зовнішньоекономічні зв’язки 

України».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 155,	 §	38).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Жодна	країна	світу	не	може	обійтися	без	торгівлі.	Торгівля	акумулює	в	со-

бі	 специфічні	 особливості	 вироблених	 товарів	 і	 наданих	 послуг,	 їх	 споживчі	
якості,	 уявлення	 покупців	 про	 можливості	 товарів	 задовольняти	 потреби.	 За	
допомогою	 зовнішньої	 торгівлі	 національна	 економіка	 взаємодіє	 з	 господар-
ствами	 інших	 країн.	 Завдяки	 міжнародній	 торгівлі	 досягається	 вищий	 рівень	
задоволення	 потреб	 для	 населення	 кожної	 з	 торгуючих	 країн	 (хоча,	 може,	 і	 не	
однаковою	 мірою).	 Кожен	 із	 нас	 майже	 щодня	 користується	 послугами	 торгів-
лі.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 розуміти	 особливості	 розвитку	 та	 сучасні	 фор-
ми	 організації	 торгівлі	 в	 Україні	 та	 світі.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Торгівля як вид послуг.

Пояснення.	 Торгівля	 передбачає	 передачу	 власності	 на	 товари	 чи	 послуги	
від	 однієї	 особи	 або	 фірми	 до	 іншої	 в	 обмін	 на	 гроші,	 товари	 або	 інші	 послу-
ги.	 За	 допомогою	 торгівлі	 здійснюється	 дуже	 важлива	 послуга	 —	 забезпечен-
ня	 зв’язку	 між	 виробниками	 і	 споживачами.

 2. Форми торгівлі.
Евристчна бесіда.	 Як	 біржі	 впливають	 на	 світову	 торгівлю?
Основними	 формами	 торгівлі	 є	 внутрішня	 і	 зовнішня,	 а	 також	 гуртова	

і	роздрібна.	Якщо	продаж	здійснюється	в	межах	однієї	країни,	то	торгівлю	на-
зивають	 внутрішньою,	 а	 якщо	 між	 країнами	 —	 зовнішньою.

 3. Показники зовнішньої торгівлі.
Пояснення.	 Обсяги	 зовнішньої	 торгівлі	 зазвичай	 визначають	 зовнішньо-

торговельним	 обігом,	 тобто	 сумою	 експорту	 та	 імпорту,	 виражених	 у	 грошовій	
формі.	 Різницю	 між	 розміром	 експорту	 та	 імпорту	 називають	 сальдо	 зовніш-
ньої	 торгівлі.	 Якщо	 експорт	 перевищує	 імпорт,	 то	 сальдо	 зовнішньої	 торгівлі	
називають	 додатним,	 якщо	 навпаки	 —	 від’ємним.
 4. Торгівля в Україні.

Пояснення.	 Сьогодні	 торгівля	 в	 Україні	 розвивається	 швидкими	 темпами	
завдяки	 підприємницькому	 хисту	 приватних	 власників.	 Вони	 швидко	 реагу-
ють	 на	 потреби	 українців.	 У	 структурі	 роздрібного,	 як	 і	 в	 структурі	 гуртово-
го	 товарообігу	 нашої	 держави	 переважають	 непродовольчі	 товари.
 5. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів і послуг в Україні.

Запитання.	 Які	 вам	 відомі	 імпортні	 товари	 в	 Україні?	 Із	 яких	 країн	 во-
ни	 привезені?

Україна	 досить	 добре	 інтегрована	 у	 світове	 господарство.	 Цьому	 сприяють	
вигідне	 економіко-географічне	 положення,	 зокрема	 сусідство	 з	 розвиненими	
державами	 ЄС	 та	 вихід	 до	 чорноморсько-середземноморського	 басейну.	 Обсяги	
зовнішньої	 торгівлі	 України	 в	 цілому	 мають	 тенденцію	 до	 зростання.
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 6. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах та регіонах.
Проблемне запитання.	 Які	 чинники	 можуть	 сприяти	 або	 не	 сприяти	 роз-

витку	 торгівлі?
Чинниками	розміщення	торгівлі	можна	вважати	сукупність	численних	різ-

ноякісних	 умов,	 ресурсів,	 передумов,	 необхідних	 для	 вибору	 місця	 розміщен-
ня	 та	 напрямків	 подальшого	 розвитку	 об’єкта	 торгівлі.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 159,	 §	38).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	38).	 2)	 Виконати	 завдання	 2	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 44. Світовий ринок товарів та послуг. Напрямки зовнішньо-
торговельних зв’язків та міжнародні організації

Мета: сформувати в  учнів уявлення про світовий ринок товарів і  послуг, основні на-
прямки зовнішньоторговельних зв’язків та найбільш впливові міжнародні органі-
зації; розвивати вміння оцінювати значення тих чи інших чинників у  формуванні 
зовнішньоекономічних зв’язків України та провідних країн світу; виховувати бе-
режливе та ощадливе ставлення до сімейного бюджету.

Основні поняття: світовий ринок товарів та послуг, міжнародні організації.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карта «Зовнішньоекономічні зв’язки сві-

ту», статистичні дані про світовий ринок товарів та послуг.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 159,	 §	39).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні	 зростання	 обсягів	 міжнародної	 торгівлі	 випереджає	 темпи	 зрос-

тання	світового	виробництва.	Уряди	багатьох	країн	свідомо	підтримують	збіль-
шення	 експорту	 в	 інші	 країни.	 Непорозуміння	 між	 країнами	 у	 сфері	 між-
народної	 торгівлі	 часто	 ставали	 приводом	 до	 війн.	 Для	 того	 щоб	 уникнути	
зловживань	 у	 сфері	 торгівлі,	 сучасний	 світовий	 ринок	 регулюється	 за	 допомо-
гою	 низки	 правил,	 які	 встановлюються	 глобальними	 міжнародними	 організа-
ціями.	 Тому	 важливо	 розуміти	 принципи	 і	 правила	 міжнародної	 торгівлі.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Світовий ринок товарів і послуг.

Пояснення.	 Сучасний	 світовий	 ринок	 являє	 собою	 сферу	 стійких	 товарно-
грошових	 відносин	 з	 обміну	 вироблених	 національними	 економіками	 продук-
тів.	 У	 структурі	 світового	 ринку	 зазвичай	 виділяють	 ринки	 товарів	 та	 послуг,	
а	 також	 ринки	 праці,	 капіталу,	 досягнень	 науки	 й	 техніки.
 2. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків.

Евристична бесіда. Робота з картою.	 За	 картою	 атласу	 встановити	 осно-
вні	 напрямки	 зовнішньоторговельних	 зв’язків	 та	 зробити	 припущення	 щодо	
чинників,	 які	 визначили	 саме	 таке	 їх	 формування.
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 3. Світова організація торгівлі, Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН.
Робота зі словником. Робота з картою.	 Світова	 організація	 торгівлі	 —	

глобальна	 економічна	 міжнародна	 організація.	 Вона	 регулює	 принципи	 і	 пра-
вила	 міжнародної	 торгівлі	 між	 161	 державою-членом.

Головною	 метою	 діяльності	 ЄС	 є	 створення	 умов	 для	 гармонійного	 розви-
тку	економіки	країн-членів,	стабілізація	і	швидке	піднесення	рівня	життя,	тіс-
ніші	 зв’язки	 між	 країнами-учасницями	 тощо.	 Північноамериканська	 асоціа-
ція	 вільної	 торгівлі	 (НАФТА)	 об’єднує	 три	 країни:	 США,	 Канаду	 та	 Мексику.	
Їхньою	 метою	 є	 створення	 зони	 вільної	 торгівлі	 в	 Північній	 Америці.

Асоціація	держав	Південно-Східної	Азії	(АСЕАН)	—	регіональна	економіч-
на	 й	 політична	 організація,	 що	 об’єднує	 десять	 держав	 із	 метою	 прискорення	
економічного	 розвитку	 та	 соціального	 прогресу	 в	 країнах-учасницях,	 захисту	
миру	 та	 стабільності	 в	 регіоні.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 162,	 §	39).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	39).	 2)	 Скласти	 секторну	 діаграму	

цін	 на	 продукти	 харчування	 вашої	 сім’ї,	 розподіливши	 їх	 за	 такими	 показни-
ками:	 а)	 продукти,	 які	 ви	 купуєте:	 імпортні;	 вироблені	 в	 Україні;	 б)	 продук-
ти,	 вирощені	 в	 присадибному	 господарстві.	 3)	 Скласти	 схему	 експорту	 та	 ім-
порту	 України	 з	 найбільшими	 торговельними	 партнерами	 в	 ЄС.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 45. Туризм як складник національної економіки,  
його види та чинники розвитку. Туризм в  Україні

Мета: сформувати в  учнів систему знань про туризм, його види та чинники розвитку, 
про особливості розвитку туризму в  Україні; розвивати вміння порівнювати різні 
види туризму, указуючи перспективи їх подальшого розвитку в  Україні; виховува-
ти цікавість та любов до рідного краю, терпимість до подорожуючих.

Основні поняття: туризм, туристична інфраструктура, рекреаційні ресурси, Світова 
спадщина ЮНЕСКО, туристичні райони.

Географічна номенклатура: Причорноморський, Карпатський, Полісько-Подільський, 
Київсько-Дніпровський, Придніпровський, Харківський та Приазовський рекреацій-
ні райони.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, карти «Пам’ятки історії та культури Укра-

їни», «Рекреаційні ресурси України».
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 163,	 §	40).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвинута	 туристична	 інфраструктура	 сприяє	 покращенню	 привабливості	

країни	 та	 її	 конкурентоспроможності	 у	 світовому	 господарстві.	 Туризм	 надає	
можливість	 людині	 краще	 пізнавати	 навколишній	 світ,	 впливає	 на	 ціннісні	
орієнтації	 особистості	 та	 формування	 її	 світогляду,	 а	 також	 сприяє	 створенню	
оптимальної	стратегії	і	тактики	мирного	співіснування	націй	у	гуманному	спів-
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товаристві	 на	 екологічно	 чистій	 планеті.	 Тому	 важливо	 розуміти	 чинники,	 які	
впливають	 на	 розвиток	 туризму.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 1. Туризм як складник національної економіки, його види.
Пояснення, робота з текстом підручника	 (с.	 163,	 §	40).	 Туризм	 у	 бага-

тьох	 країнах	 світу	 стає	 однією	 з	 найперспективніших	 галузей	 національної	
економіки.	 Туризм	 класифікують	 за	 різними	 ознаками:	 характером	 організа-
ції	 подорожі,	 метою	 подорожі,	 засобами	 пересування,	 термінами	 й	 тривалістю	
подорожі,	 засобами	 розміщення	 туристів	 тощо.	 Основними	 організаційними	
формами	 туризму	 виступають	 насамперед	 міжнародний	 (в’їзний	 і	 виїзний)	
і	 внутрішній	 (національний)	 туризм.

За	 схемою	 (мал.	 1,	 с.	 163,	 §	40)	 охарактеризуйте	 основні	 відмінності	 кож-
ного	 із	 видів	 туризму.

 2. Чинники розвитку туризму.
Робота зі схемою.	 За	 мал.	 3	 (с.	 164)	 підручника	 встановити,	 як	 кожен	 із	

чинників	 впливає	 на	 розвиток	 туризму.

 3. Туристична інфраструктура.
Розповідь.	 Розвиток	 туристичної	 інфраструктури	 має	 відповідати	 високим	

стандартам	обслуговування,	адже	турист,	віддалений	від	постійного	місця	про-
живання	 і	 максимально	 звільнений	 від	 повсякденних	 турбот,	 вимагає	 якісно-
го	 обслуговування.	 Тут	 вагоме	 місце	 належить	 закладам	 розміщення	 туристів,	
громадського	 харчування,	 побутовому	 обслуговуванню.

 4. Туризм в Україні.
Бесіда.	 В	 економіці	 України	 туризму	 поки	 що	 належить	 незначне	 міс-

це,	 яке	 не	 відповідає	 потенційним	 можливостям	 цього	 виду	 діяльності	 як	
додаткового	 джерела	 надходження	 валюти	 в	 український	 бюджет.	 Форму-
вання	привабливого	туристичного	 іміджу	країни	ускладнено	відсутністю	до-
стовірної	 та	 актуальної	 інформації	 щодо	 туристичних	 ресурсів	 та	 відповід-
ного	 рівня	 послуг.

 5. Особливості природних рекреаційних ресурсів.
Для	 організації	 рекреації	 використовуються	 ті	 природні	 умови	 та	 ресурси,	

які	не	завжди	можуть	бути	використані	іншими	видами	господарської	діяльнос-
ті,	 а	 саме:	 морські	 пляжі,	 природні	 ландшафти,	 історичні	 пам’ятки	 тощо.

 6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.
Робота з атласом.	 Станом	 на	 2015	 р.	 до	 списку	 об’єктів	 Світової	 спад-

щини	 ЮНЕСКО	 в	 Україні	 віднесено	 сім	 важливих	 культурних	 і	 природних	
об’єктів,	 а	 один	 об’єкт	 внесено	 до	 списку	 нематеріальної	 культурної	 спадщи-
ни	 ЮНЕСКО	 (це	 приблизно	 0,7	%	 від	 загальної	 кількості	 об’єктів	 Світової	
спадщини).

Розглядаючи	 мал.	 7—11	 параграфа	 підручника,	 установити	 унікальність	
кожного	 з	 об’єктів	 та	 знайти	 їх	 на	 карті	 «Пам’ятки	 історії	 та	 культури	 Укра-
їни»	 в	 атласі.

 7. Туристичні райони в Україні.
Робота з атласом.	 Серед	 науковців	 існують	 різні	 підходи	 до	 виділення	

туристичних	 районів,	 а	 тому	 єдиної	 схеми	 районування	 України	 не	 розробле-
но.	 Проте	 кожна	 із	 запропонованих	 схем	 виділяє	 Причорноморський	 та	 Кар-
патський	туристичні	райони,	що	підтверджує	їх	унікальність	і	важливість	у	ту-
ристичному	 комплексі	 України.
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 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 170,	 §	40).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	40).	 2)	 Виконати	 завдання	 1	 рубри-

ки	 «Застосовуємо	 знання,	 працюємо	 творчо».

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 46. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. 
Країни світу з  найбільшою кількістю об’єктів  

Світової спадщини ЮНЕСКО
Мета: сформувати в  учнів уявлення про міжнародний туризм та основні туристичні 

регіони світу, країни з  найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО; 
розвивати вміння оцінювати роль та значення окремих туристичних регіонів у між-
народному туризмі; виховувати бережливе ставлення до об’єктів Світової спадщи-
ни та інших унікальних територій.

Основні поняття: міжнародний туризм, туристичні регіони, Світова спадщина ЮНЕСКО.
Географічна номенклатура: туристичні регіони (Американський, Європейський, Аф-

риканський, Азіатсько-Тихоокеанський та Близькосхідний).
Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, статистичні дані про розвиток міжнарод-

ного туризму.
Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 170,	 §	41).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародний	туризм	відіграє	дуже	важливу	роль	у	соціально-економіч-

ному	 розвитку	 багатьох	 держав,	 забезпечує	 вагому	 частку	 їх	 ВВП.	 У	 ціло-
му	 кількість	 міжнародних	 туристів	 у	 світі	 постійно	 зростає.	 Туризм	 забез-
печує	 роботою	 в	 усіх	 країнах	 світу	 понад	 150	 млн	 працюючих.	 Географія	
туризму	 впродовж	 останніх	 десятиліть	 зазнала	 помітних	 змін.	 Тому	 важли-
во	 знати	 сучасні	 тенденції	 формування	 міжнародних	 туристичних	 потоків	
та	 розуміти	 причини	 популярності	 одних	 туристичних	 регіонів	 та	 занепаду	
інших.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Міжнародний туризм.

Пояснення.	Серед	країн	лідером	за	кількістю	туристів,	що	прибувають	сю-
ди	 щорічно,	 є	 Франція	 —	 майже	 84	 млн	 осіб	 у	 2014	 р.	 Наступні	 місця	 займа-
ють	США	—	майже	75	млн,	Іспанія	—	майже	61	млн,	Китай	—	майже	56	млн,	
Італія	 —	 понад	 48	 млн	 туристів.	 Районами	 туристської	 спеціалізації	 стали	 пе-
редусім	 приморські	 території	 Південної	 Європи.
 2. Основні туристичні регіони світу.

За	 картою	 підручника	 (мал.	 2,	 с.	 172,	 §	41) встановити	 розміщення	 турис-
тичних	 регіонів	 світу	 та	 зробити	 припущення	 щодо	 їх	 спеціалізації	 на	 світо-
вому	 туристичному	 ринку.
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 3. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
За	 картою	 (мал.	 5,	 с.	 174)	 та	 таблицею	 (с.	 174)	 встановити	 розміщення	

регіонів	 Світової	 спадщини	 ЮНЕСКО	 та	 проаналізувати	 рівномірність	 розмі-
щення	 об’єктів	 за	 регіонами.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 175,	 §	41).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	41).	 2)	 Використовуючи	 додаткову	

літературу,	нанести	на	контурну	карту	країни-лідери	за	кількістю	об’єктів	Сві-
тової	 спадщини	 ЮНЕСКО	 в	 кожному	 регіоні.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 47. Роль науки й  освіти в  суспільстві. Найвідоміші центри  
науки та охорони здоров’я в  Україні й  світі

Мета: сформувати в учнів систему знань про роль науки й освіти в суспільстві, осо-
бливості наукової й  освітньої діяльності, джерела фінансування науки й  осві-
ти, форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, 
найвідоміші наукові центри в  світі та Україні, охорону здоров’я, найвідоміші 
центри охорони здоров’я в  Україні та світі; розвивати вміння оцінювати вплив 
чинників на розвиток освіти й  науки в  країні; виховувати відповідальне став-
лення до навчання.

Основні поняття: наука, освіта, технополіс, стартап.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас.

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 176,	 §	42).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Науково-технічний	 прогрес	 у	 виробництві	 зумовив	 необхідність	 здобуття	

загальної	 освіти	 більшістю	 громадян	 як	 основи	 для	 досконалого	 опанування	
нових	 професій,	 що	 виникли	 з	 переходом	 до	 машинного	 виробництва.	 Тому	
наука	 та	 освіта	 поступово	 ставали	 все	 важливішими	 чинниками	 соціально-
економічного	 розвитку	 людської	 цивілізації.	 Надзвичайно	 важливо	 розуміти	
особливості	 геопросторової	 організації	 наукової	 діяльності,	 освіти,	 охорони	
здоров’я.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Роль науки й освіти в суспільстві.

Бесіда.	 Рівень	 розвитку	 науки	 в	 країні	 визначає	 рівень	 її	 економіки,	 лі-
дерство	 та	 авторитет	 у	 світі.
 2. Особливості наукової й освітньої діяльності.

Робота з текстом підручника	 (с.	 177—178,	 §	42).	 Опрацювати	 складові	
потреб	 для	 науки	 й	 освіти.
 3. Джерела фінансування науки й освіти.

Пояснення.	 Наукові	 установи	 можуть	 фінансуватися	 за	 рахунок	 різних	
джерел:	державних,	приватних,	громадських,	а	також	здійснювати	самофінан-
сування.
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 4. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси.
Розповідь.	Найкраща	форма	просторової	організації	наукових	досліджень	—	

це	 коли	 фірми,	 які	 зацікавлені	 в	 розробках,	 та	 їхні	 виробничі	 підрозділи,	 роз-
ташовані	 поруч	 із	 науковими	 центрами.
 5. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.

Питання.	 Які	 вищі	 навчальні	 заклади	 є	 у	 вашому	 обласному	 центрі	 (місті)?
Робота з картою.	 Найвищі	 позиції	 у	 світовому	 рейтингу	 університетів	

світу	 сьогодні	 належать	 переважно	 американським,	 британським,	 німецьким	
і	 нідерландським	 університетам.
 6. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

Робота з картою.	 У	 світі	 найбільш	 сучасні	 центри	 медичного	 обслугову-
вання	 розташовані	 в	 США,	 Німеччині,	 Нідерландах,	 Австрії	 та	 Японії.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 180,	 §	42).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	Опрацювати	матеріал	підручника	(§	42).	2)	Знайти	в	мережі	Інтернет	ін-

формацію	 про	 наукові	 журнали,	 присвячені	 географічним	 наукам.	 Підготува-
ти	 коротке	 повідомлення	 на	 основі	 однієї	 зі	 статей,	 що	 вас	 зацікавила.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 48. Фінансові послуги у  світі та Україні
Мета: сформувати в учнів уявлення про фінансові послуги, світові центри банківсько-

фінансової діяльності, вплив глобалізації на розміщення фінансових установ, кра-
їни-офшори, особливості розміщення фінансових установ в  Україні; розвивати 
вміння аналізувати взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і  обсягом 
фінансових послуг у  країні; формувати фінансову грамотність.

Основні поняття: фінансові послуги, світові центри банківсько-фінансової діяльності, 
країни-офшори.

Географічна номенклатура: найбільші міжнародні фінансові центри  — Лондон, Нью-
Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо, країни-офшори, офшорні зони та юрис-
дикції.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас.

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 181,	 §	43).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективне	 функціонування	 будь-якої	 ринкової	 економіки	 потребує	 добре	

розвиненого	 фінансового	 ринку.	 Темпи	 зростання	 цього	 сектору	 особливо	 ви-
сокі	 в	 тих	 країнах,	 господарство	 яких	 зазнає	 стрімкої	 модернізації.	 Тому	 важ-
ливо	 розуміти,	 який	 досвід	 є	 у	 світі	 в	 ефективному	 використанні	 фінансових	
послуг.
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 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Фінансові послуги.

Опрацювати	 схему	 (мал.	 1,	 с.	 181,	 §	43)	 про	 складові	 фінансових	 послуг.	
Звернути	 увагу	 на	 те,	 що	 зазвичай	 у	 всіх	 країнах	 особливим	 чином	 регулю-
ється	 ряд	 фінансових	 послуг,	 право	 здійснення	 яких	 належить	 тільки	 банкам,	
але	 водночас	 існують	 і	 фінансові	 послуги,	 що	 надаються	 не	 тільки	 банками.
 2. Світові центри банківсько-фінансової діяльності.

Розповідь.	 У	 наш	 час	 спостерігається	 висока	 концентрація	 міжнародних	
банків	у	трьох	регіонах:	США,	Західній	Європі	та	Південно-Східній	Азії.	У	ре-
зультаті	 конкуренції	 роль	 міжнародних	 фінансових	 центрів	 закріпилась	 за	 та-
кими	 містами,	 як:	 Нью-Йорк,	 Лондон,	 Цюрих,	 Токіо,	 Люксембург,	 Гонконг,	
Франкфурт-на-Майні	 тощо.
 3. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ.

Пояснення.	 Користь	 від	 фінансової	 глобалізації	 може	 бути	 набагато	 біль-
шою,	 ніж	 фінансові	 ризики,	 які	 вона	 несе.	 У	 результаті	 фінансової	 глобаліза-
ції	 капітал	 отримав	 істотну	 мобільність,	 перетікаючи	 по	 всьому	 світу	 до	 най-
більш	 вигідних	 місць	 свого	 прикладання.
 4. Країни-офшори.

Робота зі словником.	 Поняття	 «офшорна	 зона»	 загалом	 має	 на	 увазі	 будь-
яку	 країну	 з	 низькою	 або	 нульовою	 податковою	 ставкою	 на	 всі	 або	 окремі	 ка-
тегорії	 доходів,	 певний	 рівень	 банківської	 або	 комерційної	 секретності,	 міні-
мальну	або	повну	відсутність	резервних	вимог	центрального	банку	або	обмежень	
у	 конвертованій	 валюті.
 5. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

За	 територіальною	 ознакою	 найбільшу	 кількість	 фінансових	 установ	 заре-
єстровано	 в	 таких	 регіонах:	 м.	 Києві	 та	 Київській	 області	 —	 43,6	%,	 Дніпро-
петровській	 області	 —	 8,1	%,	 Харківській	 області	 —	 6,5	%,	 Донецькій	 облас-
ті	 —	 6,5	%,	 Одеській	 області	 —	 4,3	%.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 185,	 §	43).

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	43).	 2)	 Повторити	 навчальний	 ма-

теріал	 §	35—42.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 49. Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій.  
Повторення та узагальнення знань із тем розділу ІV

Мета: сформувати в учнів систему знань про аутсорсинг, його переваги, аутсорсинг ін-
формаційних технологій (ІТ-аутсорсинг), країни-лідери на світовому ринку програ-
мування та аутсорсингу; розвивати вміння чітко формулювати висловлювання, 
працювати зі словником, картою; виховувати працелюбність, риси характеру, 
що необхідні для опанування високотехнологічних професій.

Основні поняття: аутсорсинг, виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, 
IT-аутсорсинг, програмне забезпечення.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас.
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Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 186,	 §	44).

 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Головне	 завдання	 аутсорсингу	 —	 винести	 за	 межі	 бізнесу	 непрофільні	

й	 вузькоспеціалізовані	 напрямки	 діяльності.	 Тому	 надзвичайно	 важливо	 ро-
зуміти	 особливості	 використання	 аутсорсингу	 для	 підвищенння	 ефективнос-
ті	 основних	 видів	 економічної	 діяльності.

 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 1. Аутсорсинг, його переваги.
Пояснення.	Якість	обслуговування	в	разі	залучення	аутсорсера	значно	зрос-

тає,	оскільки	стороння	компанія	зобов’язується	контролювати	якість	робіт,	що	
виконуються	 за	 контрактом.

 2. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг).
Пояснення.	 Популярність	 аутсорсингу	 пов’язана	 з	 тим,	 що	 в	 аутсорсера	

працюють	 фахівці	 з	 різними	 спеціалізаціями,	 й,	 відповідно,	 проблема	 в	 будь-
якій	 галузі	 ІТ	 буде	 вирішена	 колегіально,	 швидко	 та	 якісно.

 3. Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу.
Пояснення, робота з атласом.	У	наш	час	обсяги	продажу	програмного	за-

безпечення	 (ПЗ)	 у	 світі	 щорічно	 зростають	 майже	 на	 5	%.	 Найбільшим	 поста-
чальником	цього	продукту	є	передусім	компанії,	які	представляють	США,	а	та-
кож	 Німеччину.

 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 188,	 §	44).	

Повторення	 і	 узагальнення	 знань	 із	 тем	 розділу	 ІV.

 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	44).	 2)	 Бути	 готовим	 відповісти	 на	

всі	 запитання	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 §	35—44.

 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок № 50. Урок контролю, оцінки, корекції знань із тем розділу ІV 
Мета: перевірити рівні засвоєння учнями навчального матеріалу, володіння уміннями 

та навичками; розвивати вміння працювати з  різними типами завдань; формувати 
свідоме та відповідальне ставлення до навчання.

Тип уроку: контролю знань, умінь та навичок.
Обладнання й  матеріали: варіанти тестів.

Хід роботи
Організувати	 виконання	 завдань	 підсумкової	 роботи	 із	 видання	 «Геогра-

фія.	 9	 кл.	 :	 зошит	 для	 контролю	 навчальних	 досягнень	 учнів».
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Урок № 51. Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення
Мета: сформувати в  учнів систему знань про глобальні проблеми людства, причи-

ни їх виникнення, проблеми війни і  миру, проблему тероризму, екологічну 
проблему, сировинну й  енергетичну проблеми; розвивати вміння аналізувати 
сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних про-
блем, оцінювати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів 
і  країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій в  їх роз-
в’язуванні; здійснювати формування світогляду, який базується на загально-
людських цінностях.

Основні поняття: глобальні проблеми людства, проблема війни і  миру, проблема те-
роризму, екологічна проблема, сировинна й  енергетична проблеми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, «Політична карта світу».

Хід уроку

 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ
Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 190,	 §	45).

 III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глобальні	 проблеми	 стосуються	 практично	 всіх	 сфер	 життя	 людства.	 То-

му	 на	 сучасному	 етапі	 головним	 завданням	 є	 усвідомлення	 кожною	 людиною	
сутності	 глобальних	 проблем,	 необхідності	 здійснення	 певних	 кроків,	 спрямо-
ваних	 на	 їхнє	 розв’язання.

 IV. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

Евристична бесіда.	 У	 другій	 половині	 XX	 ст.	 перед	 людством	 виникли	
проблеми,	 які	 науковці	 визначають	 як	 глобальні.	 Для	 їхнього	 розв’язання	 не-
обхідно	 докласти	 зусиль	 усьому	 світовому	 співтовариству.
 2. Проблема війни і миру. Проблема тероризму.

Пояснення. Проблема	 необхідності	 збереження	 миру	 на	 Землі	 та	 від-
вернення	 загрози	 виникнення	 ядерної	 війни	 залишається	 головною	 глобаль-
ною	 проблемою.	 Дуже	 велику	 небезпеку	 в	 наші	 дні	 становить	 проблема	 те-
роризму.
 3. Екологічна проблема.

Проблемне питання. Від	яких	благ	слід	відмовитися	людству,	щоб	не	шко-
дити	 довкіллю?	 Деталізувати	 особливості	 забруднення	 окремих	 оболонок	 Зем-
лі,	 шляхи	 збереження	 належного	 екологічного	 стану	 довкілля.
 4. Сировинна й енергетична проблеми.

Пояснення.	 Це	 насамперед	 проблеми	 надійного	 забезпечення	 людства	 си-
ровиною	 і	 паливом,	 енергією	 відновлюваних	 джерел.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
Опрацювання	 запитань	 рубрики	 «Закріплюємо	 знання»	 (с.	 195,	 §	45).

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	45).	 2)	 За	 картою	 атласу	 охаракте-

ризувати,	 які	 країни	 світу	 здійснюють	 найбільші	 витрати	 на	 оборону.	 3)	 За	
картою	атласу	охарактеризувати	поширення	природоохоронних	територій	у	різ-
них	 регіонах	 світу.

 VII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Урок № 52. Демографічна та продовольча проблеми.  
Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток

Мета: сформувати в  учнів уявлення про демографічну та продовольчу проблеми, про-
блему подолання відсталості країн, що розвиваються, взаємозв’язок глобальних 
проблем, роль світової громадськості та міжнародних організацій у  їх розв’язуванні, 
сталий розвиток як стратегію людства на XXI ст.; розвивати вміння аналізувати сут-
ність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем, 
оцінювати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і  країн сві-
ту, роль світової громадськості та міжнародних організацій у  їх розв’язуванні; здій-
снювати формування світогляду, який базується на загальнолюдських цінностях.

Основні поняття: демографічна та продовольча проблеми, проблема подолання від-
сталості країн, що розвиваються, сталий розвиток.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання й  матеріали: підручник, атлас, «Політична карта світу».

Хід уроку
 I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 II. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ

Бесіда	 за	 запитаннями	 підручника	 (с.	 195,	 §	46).
 IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Демографічні	 проблеми	 породжують	 соціальні,	 а	 соціальні	 ускладнюють	 де-
мографічні.	Між	ними	існує	постійний	тісний	зв’язок,	тому	ізольоване	розв’язання	
однієї	з	них	неможливе.	Надзвичайно	важливо	розуміти	сутність	глобальних	про-
блем,	 можливі	 шляхи	 їх	 вирішення	 через	 реалізацію	 стратегії	 сталого	 розвитку.
 V. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 1. Демографічна та продовольча проблеми.

Проблемне питання.	 Як	 нагодувати	 людство?	 Основну	 увагу	 слід	 привер-
нути	 до	 демографічних	 процесів,	 які	 спричинили	 зміни	 в	 кількості	 та	 віковій	
структурі	 населення	 світу.
 2. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

Пояснення.	 У	 сучасному	 світі	 бідність	 і	 відсталість	 характерні	 передусім	
для	 країн,	 що	 розвиваються,	 де	 проживає	 майже	 3/4	 населення	 Землі.
 3. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та між-

народних організацій у їх розв’язуванні.
Бесіда.	Практично	всі	глобальні	проблеми	сучасності	взаємозалежні	та	вза-

ємозумовлені.	 Упродовж	 останніх	 десятиліть	 у	 світі	 склалася	 досить	 розгалу-
жена	 система	 громадських	 рухів	 та	 міжнародних	 організацій,	 які	 ставлять	 за	
мету	 докладати	 зуссилля	 для	 вирішення	 глобальних	 проблем	 людства.
 4. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI ст.

Пояснення.	 Центральне	 місце	 в	 понятті	 сталого	 розвитку	 належить	 про-
блемі	врахування	довготермінових	екологічних	наслідків	у	результаті	прийнят-
тя	 певних	 економічних	 рішень.	 Було	 запропоновано	 чотири	 основні	 стратегіч-
ні	 напрямки,	 які	 мають	 забезпечити	 сталий	 розвиток	 на	 тривалу	 перспективу.
 VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ

Опрацювання	запитань	рубрики	«Закріплюємо	знання»	(с.	200,	§	46),	інструк-
таж	 щодо	 виконання	 дослідження	 «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні».
 VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)	 Опрацювати	 матеріал	 підручника	 (§	46).	 2)	 Бути	 готовим	 відповісти	 на	 всі	
запитання	рубрики	«Закріплюємо	знання»	підручника.	3)	Виконати	дослідження.
 VIII. ПІДСУМОК УРОКУ
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Інтернет-
підтримка

Міні-конспекти уроків до підручника
Й. Р. Гілецького, Р. Р. Сливки,  
Я. Д. Атаманюк, Р. Д. Чобана 

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

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ГЕОГРАФІЯ �
Й. Р. Гілецький, Р. Р. Сливка, Я. Д. Атаманюк, 

Р. Д. Чобан

Підручник із географії для 9 класу 
є логічним продовженням серії підручників 
нового покоління, які відповідають 
сучасним вимогам викладання географії.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Мета створення підручника — сформувати в учнів уявлення про світове 

господарство та Україну як цілісний географічний регіон та суб’єкт світового 
географічного простору, у якому протікають як глобальні, так і специфічні 
економічні процеси.

• Видання має добре опрацьований методичний апарат, 
різнорівневу систему запитань і завдань, містить велику кількість ілюстрацій, 
схем і таблиць, що зробить уроки ефективними, насиченими та цікавими.

• Електронний додаток до підручника
значно розширить наявну інформацію (текстову та візуальну).

Рубрика «Спробуйте відповісти», 
актуалізує раніше вивчений матеріал

Кожний параграф 
поділений на кілька 
логічно завершених 
частин

Розробки передбачених програмою практичних 
робіт і досліджень із покроковим алгоритмом 
їх виконання 

Широко представлений 
ілюстративний ряд 
зі змістовними підписами

Додаткові тексти 
та пояснення містять 
цікаві факти

Запитання 
та завдання

світове
вого 

чні 

трацій,
ми.

е 

, 

іів 

Картографічний 
матеріал створює 

умови для розвитку 
картографічної 

грамотності учнів



 
 

   

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 

 

http://e-ranok.com.ua/ua/product/ekonomchna-sotsalna-geografya-ykrani-9-klas-rozrobki-yrokv-na-drykovanyi-osnov.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/naochnst-novogo-pokolnnya-ekonomchna-sotsalna-geografya-ykrani-9-klas.html
http://e-ranok.com.ua/ua/product/geografya-6-11-klasi-navchaln-programi-metodichn-rekomendats-shcodo-organzats-navchalno-vixovnogo-protsesy-v-20162017-nr.html
https://www.facebook.com/groups/e.ranok/
http://www.odnoklassniki.ru/group/51783399702675
http://vk.com/e_ranok
http://e-ranok.com.ua/
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