
Методичні рекомендації щодо ущільнення програми з географії 2019/2020 на момент карантину і до кінця року 

 

6 клас 

Примітка: кольорами виділенні теми які можна об`єднати. 

Зміст навчального матеріалу Вимоги Державного стандарту до рівня навчальних досягнень учнів 

Вступ.  

Властивості вод Світового океану.  

Рухи води в Океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина. називає: суттєві ознаки поняття «океанічна течія»; пояснює: причини і 

наслідки рухів води в Світовому океані; особливості живлення і режиму 

вод суходолу; 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. 

Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. 

Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; річок, озер, 

водоспадів (Продовження) 

називає: суттєві ознаки поняття «річка»; наводить приклади: річок; 

визначає: залежність напряму і характеру течії річок від рельєфу; 

розрізняє: способи зображення вод суходолу на плані місцевості та на 

карті; знаходить і позначає на контурній карті: річки (Дніпро, Дунай, 

Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі); 

Живлення, водний режим і робота річок. визначає: видів живлення та режиму вод суходолу від клімату; пояснює: 

особливості живлення і режиму вод суходолу; 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і 

найглибші озера земної кулі. Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, 

проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів (Закінчення) 

називає: суттєві ознаки поняття «озеро»; наводить приклади: озер; 

розрізняє: озера за походженням улоговин, стоком; знаходить і позначає 

на контурній карті: озера (Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія); 

Болота, особливості їх утворення та поширення. 

Штучні водойми: ставки, водосховища, канали. 

називає: суттєві ознаки поняття «болото»; розрізняє: типи боліт, штучні 

водойми; 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення 

льодовиків.  

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти. 

називає: суттєві ознаки понять «льодовик», «багаторічна мерзлота»; 

розрізняє: материкові та гірські льодовики; 

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. називає: суттєві ознаки поняття «підземні води»; розрізняє: типи 

підземних вод; 

Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.  

 

порівнює: різні водні об’єкти; оцінює: роль води для життєдіяльності 

людини, вплив людини на різні частини гідросфери; 

Урок контролю та коригування знань, умінь, навичок  

 

Тема 4. Біосфера та ґрунти  

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі. називає: суттєві ознаки понять «біосфера», «ґрунтовий покрив», 

«рослинність», «тваринний світ»; переважаючи види рослин і тварин своєї 

місцевості, компоненти біосфери; порівнює: види рослин і тварин, що 

поширені на різних широтах; пояснює: особливості поширення живих 

організмів на земній кулі за допомогою карт; вплив людини на компоненти 

біосфери; оцінює: значення рослинності і тваринного світу для 

життєдіяльності людини; виявляє: разом з членами родини сфери 

використання рослинності і тваринного світу у своїй місцевості 

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів.  називає: суттєві ознаки понять «ґрунти», «ґрунтовий покрив»; пояснює: 



Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ 

суходолу та океану. 

особливості поширення ґрунтів на земній кулі за допомогою карт; вплив 

людини на компоненти біосфери; оцінює: значення ґрунтів, для 

життєдіяльності людини; виявляє: разом з членами родини сфери 

використання ґрунтів, у своїй місцевості. 

Тема 5. Природні комплекси  

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – 

найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості. 

називає: суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна 

оболонка», «природна зона»; компоненти природного комплексу; 

наводить приклади: природних комплексів; пояснює: на конкретних 

прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери; 

оцінює: значення знань про природні комплекси для життєдіяльності 

людини. 

Природні зони Землі, їх особливості. називає: суттєві ознаки поняття «природна зона»; компоненти природного 

комплексу; 

наводить приклади: природних комплексів; 

порівнює: особливості основних природних зон Землі;  

Практична робота 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за 

типовим планом). 

називає: суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна 

оболонка», «природна зона»; компоненти природного комплексу; 

наводить приклади: природних комплексів та комплексів, змінених 

людиною у своїй місцевості; пояснює: на конкретних прикладах наслідки 

взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери; 

оцінює: вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості; значення 

знань про природні комплекси для життєдіяльності людини 

Урок контролю та коригування знань, умінь, навичок.  

РОЗДІЛ ІV. Планета людей  

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі  
Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі Найбільш заселені території земної 

кулі. Людські раси.  

називає: чисельність населення Землі та населення України; людські раси; 

аналізує: карти густоти населення та людських рас; порівнює: людські раси 

за зовнішніми ознаками; густоту населення в різних регіонах земної кулі;  

Дослідження М. М. Міклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.  

Тема 2. Держави світу Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу.  

Практична робота 9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх 

столиць. 

називає: чисельність населення Землі та населення України; людські раси; 

аналізує: карти густоти населення та людських рас; визначає: за картою 

найбільші держави та їх столиці: Канада, Китай, США, Росія; порівнює: 

людські раси за зовнішніми ознаками; густоту населення в різних регіонах 

земної кулі; розпізнає: способи зображення держав і столиць на політичній 

карті світу; позначає: на контурній карті кордони держав, підписує їх назви 

та столиці; 

Держави-сусіди України на політичній карті світу. 

 

визначає: за картою держави-сусіди України та їх столиці: Росія, Білорусь, 

Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова; порівнює: людські 

раси за зовнішніми ознаками; густоту населення в різних регіонах земної 

кулі;  

Тема 3. Вплив людини на природу 

Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі. 

Забруднення довкілля та його охорона. 

Дослідження 

Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів. 

характеризує: види господарської діяльності та їх наслідки у своєму 

населеному пункті; 

оцінює: вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього 

середовища в результаті здійснення різних видів господарської діяльності; 



висловлює судження: про заходи щодо усунення негативних наслідків 

господарської діяльності у своєму населеному пункті;  

розробляє: за допомогою членів родини міні проект з утилізації побутових 

відходів 

Урок контролю та коригування знань, умінь, навичок 

 

 

 

 

7 клас 

Тема 

та зміст уроку 
Вимоги Державного стандарту до рівня навчальних досягнень учнів 

Тема 2. Євразія 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх сил у його формуванні. 

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії 

(продовження). 

Знаннєвий компонент:  
знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми 

рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних 

зон на материку.  

Діяльнісний компонент:  
характеризує географічне положення материка;  

пояснює закономірності форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів ґрунтів, 

типових рослин і тварин, природних зон материка;  

аналізує особливості розміщення корисних копалин на території материка та 

їх вплив на господарську діяльність людини;  

знаходить і показує на картах різного масштабу:  

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, 

Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, 

Аравійське;  

затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;  

протоки: Босфор, Ла-Манш,  

острови: Велика Британія, Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі 

Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань;  

півострови: Балканський, Апеннінський, Піренейський, Скандинавський, 

Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, 

Аравійський, мала Азія  

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, 

Прикаспійська, Середньодунайська, Індо-Гангська, Месопотамська низовини, 

плоскогір’я Декан, Середньосибірське, Казахський дрібнособковик;  

гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, 

Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);  

нагір’я: Тибет, Іранське;  

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;  

Рельєф, роль зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.  

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії 

(продовження). 

Загальні риси клімату.  

Кліматичні пояси і типи клімату.  

Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу 

Євразії за допомогою кліматичних діаграм. 

Води суходолу.  

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії. 

Природні зони (арктичного, субарктичного та помірного географічних поясів) 

Дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з 

позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів» 

Природні зони (субтропічного, тропічного, субекваторіального та екваторіального географічних 

поясів) 

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів 

Євразії(продовження). 

Вертикальна поясність.  

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  

спадщини  ЮНЕСКО. 

Населення.  

Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.   

Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії 



пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;  

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, 

Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;  

озера: Каспійське, Женевське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве море;  

держави та їх столиці: Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, 

Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина;  

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в 

різних гірських системах;  

установлює причини різноманітності природи Євразії.  

Ціннісний компонент:  
висловлює судження щодо господарського оцінювання природних умов 

країни на прикладі України та країни за вибором;  

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на 

природу материка;  

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;  

робить висновки про основні напрями господарського використання 

природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на 

життя людей. 

Узагальнення з теми «Євразія» 

РОЗДІЛ V. Океани 

Тема 1. Тихий океан 

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. 

Рельєф дна. Клімат і води. 

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 

Знаннєвий компонент:  
називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням 

острови, природні багатства.  

Діяльнісний компонент:  
характеризує риси географічного положення Тихого океану;  

досліджує виникнення форм рельєфу, течій, островів;  

знаходить і показує на картах різного масштабу:  

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, 

Каліфорнійська, Перуанська, Північнотихоокеанська, Східноавстралійська;  

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські,  

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.  

Ціннісний компонент:  
обґрунтовує зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та 

переміщенням течій, своєрідність органічного світу;  

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;  

робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя 

людей.  

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність 

людей прилеглих материків. 

Тема 2. Атлантичний океан 

Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і 

природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність 

людей прилеглих материків 

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 

Знаннєвий компонент:  
називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням 

острови, природні багатства.  

Діяльнісний компонент:  
характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;  

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників 



органічного світу;  

знаходить і показує на картах різного масштабу:  

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, 

Бразильська, Бенгельська;  

острів: Ісландія;  

характеризує особливості клімату океану;  

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах 

океану.  

Ціннісний компонент:  
висловлює судження про проблеми забруднення океану;  

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність 

людей.  

Тема 3. Індійський океан 

Індійський океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і 

природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив 

океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках 

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 

Знаннєвий компонент:  
називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням 

острови, природні багатства.  

Діяльнісний компонент:  
характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси;  

досліджує виникнення форм рельєфу дна океану, течій, поширення 

представників органічного світу;  

знаходить і показує на картах різного масштабу:  

течії: Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська, Західних вітрів;  

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим 

та Атлантичним океанами;  

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.  

Ціннісний компонент  
оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану.  

Тема 4. Північний Льодовитий океан 

Північний Льодовитий океан. Географічне положення Північного Льодовитого  океану у 

високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий 

режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей 

прилеглих материків  

Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 

 

Знаннєвий компонент:  
знає історію освоєння океану;  

називає великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за походженням 

острови, природні багатства.  

Діяльнісний компонент:  
характеризує особливості географічного положення океану, особливості 

поширення крижаного покриву;  

досліджує виникнення форм рельєфу  

дна, поширення представників органічного світу;  

пояснює вплив географічного положення океану на клімат.  

Ціннісний компонент:  

оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні 

екологічні проблеми.  

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів 

 

Використання природних багатств материків та океанів. Природні багатства материків та Знаннєвий компонент:  



океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.  

Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти 

Знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.  

Діяльнісний компонент:  
пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та 

виникнення антропогенних ландшафтів.  

Ціннісний компонент  

обґрунтовує зміни природних умов внаслідок інтенсивного 

природокористування;  

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і 

океанів;  

дає господарську оцінку природним ресурсам.  

Екологічні проблеми материків та океанів. Забруднення навколишнього середовища. Види 

забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні 

екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи. 

Дослідження. «Шляхи розв’язування екологічних проблем» 

Знаннєвий компонент:  
знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль 

міжнародних організацій з охорони природи.  

Діяльнісний компонент:  
розрізняє основні види забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, 

теплове, звукове;  

знаходить і показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони 

екологічного лиха;  

прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;  

аналізує рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в 

океанах за показниками екологічного моніторингу.  

Ціннісний компонент:  
висловлює судження про шляхи розв’язування екологічних проблем 

материків та океанів;  

оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії 

природи і суспільства.  

Узагальнювальний урок з курсу «Географія. Материки та океани» 

 

 8 клас 

Зміст навчального матеріалу Вимоги Державного стандарту до рівня навчальних досягнень учнів 

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження 

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.  

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні 

ландшафти. 

Знаннєвий компонент: називає чинники формування природних ландшафтів пояснює 

на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи в ландшафті. 

Діяльнісний компонент: аналізує карту ландшафтів. 

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішані ліси. 

Використання та охорона рівнинних ландшафтів 

Зона широколистяних лісів. Використання та охорона рівнинних ландшафтів 

Знаннєвий компонент: називає природні країни, природні зони;  

Діяльнісний компонент: Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів природні 

зони, характеризує рівнинні лісові, ландшафти 

Ціннісний компонент: прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на 

природні особливості ландшафтів; висловлює  судження  про  природно-ресурсний  



потенціал  природних  комплексів 

Лісостепова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів 

Степова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів. 

Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики природних зон 

України (за вибором) 

Знаннєвий компонент: називає природні країни, природні зони;  

Діяльнісний компонент: Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів природні 

зони, характеризує рівнинні лісостепові ландшафти 

Ціннісний компонент: прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на 

природні особливості ландшафтів; висловлює  судження  про  природно-ресурсний  

потенціал  природних  комплексів 

Гірські ландшафти Українських Карпат особливості їх зміни з висотою, використання та 

охорона 

Дослідження 

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України 

Гірські ландшафти Кримських гір особливості їх зміни з висотою, використання та 

охорона 

Знаннєвий компонент: називає природні країни, природні зони;  

Діяльнісний компонент: Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів гірські 

країни характеризує гірські ландшафти,  

Ціннісний компонент: прогнозує наслідки  впливу господарської діяльності людини на 

природні особливості ландшафтів; висловлює  судження  про  природно-ресурсний  

потенціал  природних  комплексів 

Природні умови і ресурси Чорного моря. Проблеми раціонального використання  

Природні умови у ресурси Азовського моря. Проблеми раціонального використання 

Діяльнісний компонент: Знаходить  і показує на картах  різних  масштабів Чорне 

море, острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, характеризує природні 

комплекси морів; дження  про  природно-ресурсний  потенціал  природних  комплексів 

Використання природно ресурсного потенціалу Україну. Основні види забруднень 

довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України. 

Моніторинг навколишнього середовища.Природокористування в умовах сталого 

розвитку. 

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Основні заходи 

щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-

заповідні об’єкти своєї місцевості 

Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно заповідного 

фонду України  

Урок узагальнення та перевірки рівня навчальних досягнень учнів 

Знаннєвий компонент: називає складники природно-ресурсного потенціалу України, 

види забруднень довкілля; 

пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього 

середовища», « 

Діяльнісний компонент: характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні;   

аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти 

раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення; 

дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі. 

Ціннісний компонент: оцінює наслідки використання й охорони природних умов та 

природних ресурсів України; оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я населення 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та 

України. Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість 

населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. 

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. 

Практична робота 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу 

Знаннєвий компонент: називає кількість населення світу та в Україні; найбільші 

країни за кількістю населення; розуміє поняття «демографічний вибух», «демографічна 

криза»,  

Діяльнісний компонент: показує на карті і називає регіони світу, країни, області в 

Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення;  знаходить інформацію з 

різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її 

областей; 



Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних 

процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика. 

Знаннєвий компонент:розуміє поняття «природний рух населення», «природній 

приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна 

політика», «еміграція», «імміграція»;пояснює демографічну ситуацію, що склалася в 

різних регіонах України. 

Діяльнісний компонент:визначає показники  народжуваності, смертності, природного 

й механічного руху, населення країни (регіону);показує на картіі називає регіони світу, 

країни, області в Україні з найбільшим і найменшим природним приростом; знаходить 

інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, 

України та її областей; 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних 

потоків у світі та Україні. Міграційна політика. Практична робота11. Обчислення 

показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України. 

Діяльнісний компонент:визначає частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у  

структурі населення країни (регіону);аналізує статево-вікові піраміди України та країн 

світу (на вибір); 

Ціннісний компонент:оцінює важливість знань про демографічні процеси для 

соціально-економічного розвитку України та країн світу; усвідомлює необхідність 

дотримання здорового способу життя 

Українська діаспора.  Ціннісний компонент:оцінює важливість знань про демографічні процеси для 

соціально-економічного розвитку України та країн світу;усвідомлює необхідність 

дотримання здорового способу життя 

Тема 2. Розселення. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в 

світі й Україні. Дослідження. Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою 

густотою населення 

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. 

Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. 

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. 

Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна 

урбанізація. 

Знаннєвий компонент: називає середній показник  густоти населення в Україні та 

визначає  найбільш (найменш) густозаселені  країни  світу; 

Діяльнісний компонент: показує на карті і називає регіони світу, країни, області в 

Україні з найбільшою і найменшою густотою населення; знаходить у різних джерелах 

інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих 

країнах, Україні та окремих її областях; 

Ціннісний компонент: оцінює важливість знань про особливості розселення 

населення; усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною 

ситуацією; оцінює і пояснює вплив природних, демографічних і соціально-економічних 

чинників на територіальні відмінності густоти населенн 

Тема 3. Етнічний склад населення. Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. 

Однонаціональні та багатонаціональні країни. 

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. 

Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення. 

Тема 4. Релігійний склад населення.  

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в 

Україні. 

Знаннєвий компонент:розуміє поняття «урбанізація», «субурбанізація», 

«агломерація», «мегалополіс», «мегаполіс». 

Діяльнісний компонент:визначає показники урбанізованості території;показує на 

карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшим і найменшим 

рівнем урбанізації,  найбільші агломерації, світові міста;розрізняє агломерація, 

мегаполіс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації; порівнює рівень і темпи урбанізації в 

Україні і світі. 



Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні. 

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. 

Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення 

Урок узагальнення та перевірки рівня навчальних досягнень учнів 

Знаннєвий компонент:називає кількість трудових ресурсів в Україні;розуміє поняття 

«трудові ресурси», «економічно активне населення»,  

Діяльнісний компонент:показує на картіі називає області в Україні з найбільшою і 

найменшою кількістю трудових ресурсів;характеризує кількість і якість трудових 

ресурсів окремих країн та України; 

Ціннісний компонент:усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість 

населення  для  соціально-економічного  розвитку  країни 

Контрольна робота з розділу «Населення України та світу» 

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія 

формування і розвитку.  

Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. 

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду. 

Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. 

Особливості зайнятості населення. 

Діяльнісний компонент:характеризує адміністративної області своєї місцевості 

Знаннєвий компонент:пояснює взаємозв’язки між природними компонентами,  

Ціннісний компонент:висловлює судження  щодо заходів з метою раціонального 

використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення; 

Урок узагальнення з курсу 8 класу 

 

 

9 клас 

Зміст навчального матеріалу Вимоги Державного стандарту до рівня навчальних досягнень учня 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в 

Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники 

концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.  

Знаннєвий компонент:називає види торгівлі, ознаки поняття «зовнішня торгівля», 

показники зовнішньої торгівлі. 

Ціннісний компонент:оцінює роль малого підприємництва у  розвитку ринку товарів і 

послуг. 

Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. 

Світова організація торгівлі (СОТ). Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN  

та  ін.) 

Діяльнісний компонент:показує на карті головні регіони світової торгівлі. 

Ціннісний компонент:обґрунтовує залежність обсягів торгівлі між країнами від  рівня 

їхнього економічного розвитку та  інтеграційних процесів у світі;оцінює роль малого 

підприємництва у  розвитку ринку товарів і послуг. 

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в 

регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних 

рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні 

райони в Україні 

Знаннєвий компонент:називає види туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні 

ресурси», «інфраструктура  туризму»;розуміє вплив природних і суспільних чинників 

на розвиток туризму. 

Діяльнісний компонент:показує на карті основні райони туризму в Україні. 



Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою 

кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 

Діяльнісний компонент:характеризує особливості основних туристичних регіонів 

світу; 

Ціннісний компонент:обґрунтовує рівень розвитку туризму в окремих регіонах, 

країнах 

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності. Джерела 

фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та 

освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. 

Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі 

Знаннєвий компонент:розуміє вплив чинників на розвиток освіти й науки в країні. 

Діяльнісний компонент:обґрунтовує рівень розвитку освіти й науки, охорони здоров’я 

в окремих регіонах світу, країнах, в Україні;показує на карті найвідоміші центри освіти  

та  науки  в Україні  і  світі. 

Ціннісний компонент:оцінює роль освіти у формуванні громадянського суспільства в 

Україні;аналізує вплив географічного середовища на здоров’я населення;аналізує умови 

для створення технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток 

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації 

на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення 

фінансових установ в Україні.  

Знаннєвий компонент:називає ознаки понять «кредит», «фінансовий центр»,  

«офшор»розуміє взаємозв’язок між рівнем розвитку господарства і обсягом фінансових 

послуг у країні;пояснює значення фінансового сектору економіки держави та роль 

фінансових знань для формування добробуту кожної людини. 

Діяльнісний компонент:показує на карті найбільші міжнародні фінансові центри – 

Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо, Шанхай, Мумбаї, Франкфурт-

на-Майні, Чикаго;країни-офшори 

Аутсорсинг, його переваги  й  недоліки Аутсорсинг інформаційних технологій(ІТ-

аутсорсинг). Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність. Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування 

Знаннєвий компонент:називає ознаки понять  «аутсорсинг»; 

Діяльнісний компонент:показує на карті країни-лідери на ринку програмного 

забезпечення. 

Ціннісний компонент:обґрунтовує особливості розміщення аутсорсингу в світі, 

прискорений розвиток аутсорсингу інформаційних технологій в Україні 

Урок узагальнення та перевірки рівня навчальних досягнень учнів 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблеми війни і 

миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми.  

Знаннєвий компонент:називає глобальні проблеми людства;наводить приклади 

конфлікто небезпечних регіонів Європи та світу;характеризує поширення глобальних 

проблем та їх прояв на території України,  

Діяльнісний компонент:аналізує сутність, причини виникнення, особливості розвитку 

сучасних глобальних проблем;показує на карті країни, що володіють ядерною зброєю, 

найбільші в світі райони екологічної катастрофи. 

Ціннісний компонент:оцінює наслідки прояву глобальних проблем для окремих 

регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх 

розв’язуванні;обґрунтовує можливі шляхи подолання глобальних проблем 

Демографічна та продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що 

розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та 

міжнародних організацій у їх розв’язуванні.  

Дослідження 

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні 

 



Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття. Знаннєвий компонент:характеризує складники та основні положення концепції 

сталого розвитку. 

Урок узагальнення з курсу 9 класу 

 

 

10 клас 

Назви розділів і тем 

Теми і зміст уроків 

Канада. Дослідження № 23. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США. 

Бразилія 

Практична робота № 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії. 

Узагальнення знань із Розділу IІІ. ОКЕАНІЯ та Розділу IV. АМЕРИКА 

Африка – регіон контрастів. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів 

їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування. Дослідження № 24. Кордон на політичній карті Африки: особливості делімітації та 

демаркації.  

Особливості економіки країн Африки.  Дослідження № 25. Ангола: успішний розвиток після війни. Дослідження № 26. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну 

спеціалізацію країн Тропічної Африки.  

Єгипет. Дослідження № 27. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм. 

Південно-Африканська республіка. Дослідження № 28. ПАР серед країн Африки. Дослідження № 29. ПАР: одна держава — три столиці. 

Україна в геополітичному вимірі  

Україна в системі глобальних економічних відносин  

Узагальнення знань з Розділу V. АФРИКА та Розділу VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ   

 

 

 

 

11 класс 



Тема уроку  Зміст уроку  

Виробництва вторинного сектору.  

Практична робота 8 

 

1. Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів,алюмінію, 

міді; чинники та форми спеціалізації країн. 

2. Сучасна географія виробництва транспортних засобів, 

електроніки,фармацевтичної продукції. Чинники участі національних економіку 

глобальних ланцюгах доданої вартості. 

3. Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники 

міжнародної спеціалізації. 

4. Практична робота 8. Позначення на контурній карті (знаками руху) 

глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини —

виробництво глинозему —виробництво первинного алюмінію —

споживанняалюмінію» 

Особливості окремих складових  

третинного сектору. Формування  

«інформаційного суспільства» 

 

1. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі 

як інфраструктурна основа глобальної економіки. 

2. Світовий ринок інвестицій і фінансів. 

3. Туризм. 

4. Формування «інформаційного суспільства». 

Політична географія та геополітика.  

Тематичне оцінювання з теми: «Загальні суспільно-географічні закономірності світу» 

 

1. Географічні та політичні складники політичної географії. 

2. Територіально-політичні системи національного і наддержавногорівнів. 

3. Геополітика та її складові. 

4. Взаємозв’язок між національними та геополітичними  

інтересамидержави. 

5. Геополітика «сили». Різновиди «сили». 

6. Тематичне оцінювання. 

Українська держава 

Населення України.  

Практична робота 9 

1. Українська держава і територія держави України. 

2. Політико-географічне положення України: глобальне,  

регіональне,сусідське. Політико-економічна оцінка державного  



 кордону України. 

3. Реформування адміністративно-територіального устрою України. 

4. Кількість населення України. Відтворення населення. 

5. Особливості вікового і статевого складу населення України. 

6. Демографічна політика в Україні. 

7. Міграційні процеси в Україні. Українці на світовому і регіональномуринку 

праці. 

8. Міські та сільські населені пункти. Система розселення. 

9. Практична робота 9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, 

природного приросту, густоти населення, урбанізації вУкраїні 

Сучасні риси національної економіки України 

Україна на окремих світових товарних ринках. Сучасний стан енергетики 

 

1. Показники суспільно-економічного розвитку держави. 

2. Особливості секторальної структури економіки України. 

3. Особливості територіальної структури економіки. 

4. Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні. 

5. Поняття про конкурентні переваги у виробництві. 

6. Конкурентні переваги України на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції. 

7. Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировинита металів. 

8. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку  

енергетикив Україні 

Сучасний стан окремих виробництв  

машинобудування 

 

1. Замкнутий технологічний цикл виробництва літаків в Україні. 

2. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки:  

тенденціїрозвитку, міжнародне кооперування. 

3. Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості  

виробництва та реалізації електронної продукції. 

Сучасний стан окремих виробництв  1. Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії. 



хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості 

 

2. Особливості розвитку й просторової організації виробництва  

меблів, текстилю, одягу, взуття. 

3. Особливості розвитку й просторової організації виробництва  

продуктів харчування. 

Сучасний станокремих складових  

третинного сектору 

 

Сталий (збалансований) розвиток 

1. Міжнародні транспортні коридори на території України. 

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні. 

3. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного  

комплексу в Україні. 

4. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень 

5. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні. 

6. Поняття про сталий (збалансований) розвиток. 

7. Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в  

різнихкраїнах. 

8. Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України. 

9. Поняття про сталий (збалансований) розвиток. 

 

Тематичне оцінювання з курсу 11 класу. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbVDcNm5MSZu29MtGw4U2xA 


