
Використання матеріалів з підприємництва 

 

при вивченні курсу «ГЕОГРАФІЯ» (6-9 кл.) у загальноосвітніх навчальних закладах 

 

Клас Тема розділу, 

уроку 

Цінності /ставлення уміння Навчальні ресурси 

6 Тема 1. Уявлення 

про Землю у давнину 

 

робить висновки про значення навколосвітніх 

подорожей для розширення знань про Землю 

оцінює внесок античних вчених у становлення 

географії як науки 

 

Ділова активність 1. - С. 15. 

6 Тема 2. Атмосфера Оцінює  діяльність людини та її вплив на рельєф; 

висловлює  судження  необхідність  охорони  

унікальних форм рельєфу 

пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на 

формування рельєфу земної поверхні; 

аналізує причини і наслідки руху літосферних плит, 

роботи води, вітру;  

оцінює вплив стану повітря на здоров’я людини 

робить висновки про значення прогнозу погоди для 

життя  і  діяльності людини 

Ділова активність 2. - С.72. 
 

Зелений пакет. -  

 

Зелений пакет - 

 

Зелений пакет -  

 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. - С. 11-16. 

6                                                             

Тема 3. Гідросфера 
оцінює роль води для життєдіяльності людини та 

використання мінеральних і термальних вод в 

господарській діяльності, вплив людини на різні 

частини гідросфери; 

робить висновки про вплив якості питної води на 

здоров’я людини  

Ділова активність 2.- С.66 

 

Основи споживчих знань 8 кл.- C.32-34. 

 

Зелений пакет  
 

Зелений пакет -   
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. - С. 17-28. 

 

6 Тема 4. Біосфера та 

ґрунти 
оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного 

світу для життєдіяльності людини; 

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет  
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рослинного світу своєї місцевості; 

7 Тема 1. Африка 

 

висловлює судження про вплив природних умов і 

ресурсів на економіку країн  

оцінює вплив природних чинників та діяльності 

людини на екологічний стан природних зон 

материка 

робить висновок впливу клімату та природних зон 

на особливості життя і господарської діяльності 

людей  

обґрунтовує вплив природних чинників на 

виникнення природних вогнищ захворювання та 

поширення епідемій 

 
Ділова активність 1. -  
 

7 Тема 2. Південна 

Америка 

 

оцінює наслідки втручання людини в природні 

комплекси материка 

робить висновки про основні напрями 

господарського викорис-тання природних 

комплексів материка, поширення стихійних явищ 

(землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей 

 
Ділова активність 1.- 
 

7 РОЗДІЛ ІV. 

Материки Північної 

півкулі  

Тема 1. Північна 

Америка 

 

обґрунтовує вплив географічного положення 

материка на його природу, особливості освоєння 

людиною; 

оцінює вплив господарської діяльності людини на 

природні комплекси материка  

висловлює судження про економічний розвиток 

країн материка 

робить висновок про механізм утворення стихійних 

явищ (торнадо, землетрус) та їх  вплив на життя 

людей 

 

Ділова активність 1.- 
 

7 Тема 2. Євразія 

 

висловлює судження господарської оцінка 

природних умов країни на прикладі України та 

країни за вибором;   

оцінює наслідки сучасного впливу господарської 

діяльності людини на природу материка; 

 

Ділова активність 1.-  

 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf


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; 

7 РОЗДІЛ V. Океани 

 

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 

Зелений пакет -  

8 Тема 1. Рельєф, 

тектонічна та 

геологічна будова, 

мінеральні ресурси 

 

 

обґрунтовує необхідність раціонального 

використання природних ресурсів; 

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки 

видобування корисних копалин та необхідність 

охорони надр 

встановлює взаємозв`язки  між рельєфом, 

тектонічними структурами, корисними копалинами,  

геологічною будовою території 

 

Ділова активність 2. 
 

8 Тема 2. Клімат і 

кліматичні ресурси 

 

робить висновки про значення прогнозу погоди для 

життєдіяльності людей; 

оцінює можливість використання кліматичних 

ресурсів у різних сферах господарської діяльності в 

Україні та у побуті. 

Ділова активність 2. С.72. 
 

Зелений пакет –  

 

Зелений пакет – 

 

Зелений пакет  

8 Тема 3. Водні 

ресурси 

 

усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів 

України; 

оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості. 

Ділова активність 2. С.66 

 

Основи споживчих знань 8 кл C.32-34. 

 

Зелений пакет  
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Зелений пакет  
 

8 Тема 4. Ґрунти та 

ґрунтові  ресурси 

 

робить висновки щодо закономірностей поширення 

ґрунтів на рівнинній частині України та в горах; 

визначає вплив родючості  ґрунтів на 

сільськогосподарську діяльність; 

оцінює заходи з раціонального використання, 

підвищення родючості та охорони ґрунтів; 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет -  

 
Зелений пакет. Посібник для вчителя.  - С. 29-33. 

8 Тема 5. Рослинність 

 

робить висновки щодо закономірностей поширення 

основних типів рослинності  в Україні; 

оцінює стан рослинних ресурсів,  їх роль у 

господарській діяльності, можливості використання 

в різних регіонах України; 

усвідомлює необхідність збереження та відновлення 

рослинності 

Ділова активність 2. С.81. 
 

Основи споживчих знань 8 кл C. 40-42. 

 

Зелений пакет  
 

Зелений пакет - 

 

Зелений пакет. Посібник для вчителя С. 34-44., С. 55 – 

61.  

8 Тема 6. Тваринний 

світ України 

 

робить висновки щодо закономірностей поширення 

основних видів тварин  в Україні; 

оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у 

господарській діяльності людини, 

усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на 

тваринний світ України та своєї місцевості. 

Зелений пакет  

 

Уроки з підприємницьким тлом  
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя С. 44-55. 

8 Тема 7. Ландшафти 

України 

 

прогнозує наслідки  впливу господарської 

діяльності людини на природні особливості 

ландшафтів. 

Висловлює  судження  про  природно – ресурсний  

потенціал  природних  комплексів 

Ділова активність 2. 
 
Зелений пакет. Посібник для вчителя С. 72 - 75. 

8 Тема 8. 

Природокористуван

ня  

 

оцінює переваги створення національної 

екологічної мережі, наслідки використання й 

охорони природних умов та природних ресурсів 

України; 

усвідомлює необхідність ініціативи створення 

Основи споживчих знань 10 кл.- C.52 -53.  

 

Основи споживчих знань 8 кл C. 42-43. 
 

Зелений пакет  
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розгалуженої системи природозаповідних 

територій. 

оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я 

населення 

 

Зелений пакет  

8 Розділ IV. 

Населення України 

та світу 

Урбанізація.  

Тема 3. Етнічний 

склад населення 

Усвідомлює  важливість толерантного ставлення до 

представників інших рас, національностей 

 

Зелений пакет  

8 Тема 5. 

Зайнятість 

населення в світі й 

Україні 

Усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і 

зайнятість населення  для  соціально – 

економічного  розвитку  країни 

Основи споживчих знань 12 кл.- С. 17-33 

8 Розділ V.  

Природа та 

населення свого 

адміністративного 

регіону 

висловлює судження  щодо заходів з метою 

раціонального використання та охорони природних 

ресурсів і покращення умов життя населення 

обговорює потреби та можливості створення нових 

підприємств в регіоні 

 

Ділова активність 1.- 
 

9 ВСТУП висловлює бачення застосування знань з 

економічної географії у повсякденному житті 

 

Ділова активність 2. 
 

Дерево прийняття рішень  
 

9 Тема 1. Національна 

економіка 

 

вміє аналізувати і оцінювати власні  здібності і  

уподобання та співвідносити їх до ринку праці в 

Україні 

усвідомлює  значення  форм суспільної організації 

виробництва  та  їх використання у різних видах 

людської діяльності 

 

 

Зелений пакет -  

9 Тема 1. Сільське 

господарство 

 

аргументує  свою позицію щодо запровадження 

ринку земельних ресурсів в Україні 

Ділова активність 2. С. 73. 

 

Уроки з підприємницьким тлом  
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Зелений пакет  
 

9 Тема 2. Лісове 

господарство 

 

усвідомлює відповідальність громадянина, місцевих 

громад, держави за збереження лісових ресурсів 

Зелений пакет  
 

9 Тема3.Видобувна 

промисловість 

 

оцінює місце України на світових ринках нафти, 

природного газу, вугілля, руд чорних і кольорових 

металів 

усвідомлює суспільну  значущість раціонального  

використання  паливно-енергетичних  ресурсів в 

Україні 

 

Уроки з підприємницьким тлом  

9 Розділ ІІІ. 

Вторинний сектор 

господарства 

Тема 1. 

Виробництво та 

постачання 

електроенергії 

оцінює переваги використання альтернативних 

відновлюваних джерел енергії для потреб 

родини/громади 

 

Уроки з підприємницьким тлом  
 

Зелений пакет  

9 Тема 2. 

Металургійне 

виробництво 

 

оцінює наслідки впливу металургійного 

виробництва на довкілля та здоров’я населення 

оцінює вплив приватного капіталу на розвиток 

металургійного виробництва в Україні 

Зелений пакет  
 

9 Тема 3. Хімічне 

виробництво. 

Виробництво 

деревини, паперу. 

Виробництво  

будівельних  

матеріалів 

оцінює вплив виробництва хімічної продукції й 

паперу на довкілля та здоров’я населення  

оцінює  вплив  хімічного  виробництва  на  рівень  

соціально - економічного  розвитку  країни 

Зелений пакет  
 

Зелений пакет  

 

9 Тема 4. 

Виробництво 

машин та 

оцінює роль машинобудування в розвитку світового 

господарства та господарства України 
 

Ділова активність 2. 

http://www.greenpack.in.ua/upload/iblock/703/703efef2b2412e6bfb996c4520bd2084.pdf
http://www.greenpack.in.ua/upload/iblock/7e7/7e7c74751624bdd559f06cfc638cac6c.pdf
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http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf


устаткування 

9 Тема 5. Виробництво 

тканин, одягу, взуття 

оцінює  перспективи розвитку виробництва тканин, 

одягу та  взуття в України 

Основи споживчих знань 5-6 кл. - C.15 – 20. 

9 Тема 6. Виробництво 

харчових продуктів, 

напоїв 

 

оцінює місце України на світовому та 

європейському ринках продовольства  

надає перевагу продуктам  харчування українського 

виробництва над іншими під час планування 

покупок для родини 

Ділова активність 3. - С. 87 - 92. 

 

Основи споживчих знань 7 кл. C. 12 – 18. C. 44 -50. 

9 Розділ ІV. 

Третинний сектор 

господарства 

Тема 1. Транспорт 

 

оцінює транзитне значення транспортних 

магістралей в Україні 

оцінює вплив різних видів транспорту на довкілля 

та здоров’я населення 

уміє раціонально використовувати різні види 

транспорту під час планування поїздок 

Ділова активність 3. С. 157. 

 

Основи споживчих знань 11 кл. C. 92 - 95. 

 

Уроки з підприємницьким тлом  
 

Транспорт  

9 Тема 2. Торгівля 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  

Ділова активність 3. С. 98-102. 

 

Основи споживчих знань 11 кл. С. 4-57. 

 

Основи споживчих знань 10 кл. C.58 - 59.  

9 Тема 4. Наукова 

діяльність. Освіта. 

Охорона здоров’я 

 

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 

Ділова активність 3. С. 103. 

 

Основи споживчих знань 12 кл. C. 6 – 16, С. 34-53. 

 

Основи споживчих знань 11 кл. C. 83-91. 

 

Основи споживчих знань 5-6 кл. C.29– 30. 

9 Тема 5. Фінансові 

послуги. 

Комп’ютерне 

програмування 

 

обґрунтовує особливості розміщення аутсорсингу в 

світі, прискорений розвиток аутсорсингу 

інформаційних технологій в Україні 

Ділова активність 3. С. 110-120. 

 

Основи споживчих знань 12 кл. С. - 63-83. 

 

Основи споживчих знань 10 кл. C.69 -70.  
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Основи споживчих знань 7 кл. C.37 – 40. 

 

Основи споживчих знань 5-6 кл. C.24 – 25. 

 

9 Тема 6. Туризм  Ділова активність 4. - С.148; С. 155. 

 

Основи споживчих знань 11 кл. C. 95 - 100. 

 

Основи споживчих знань 5-6 кл. C.32– 33.  

 

Зелений пакет  
 

9 Розділ V. Глобальні 

проблеми людства 

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 

Ділова активність 2. С.72-73. 

 

Основи споживчих знань 10 кл. C.53 -58.  

 

Уроки з підприємницьким тлом   

 

Зелений пакет  - http://www.greenpack.in.ua/school/high/components/detail.php?id 

Уроки з підприємницьким тлом - http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom 

Основи споживчих знань - http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/education/7442/ 

  Ділова активність   
http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._1.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._2.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._3.pdf 

http://loippo.lviv.ua/files/dil._aktyvnist._4.pdf 
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