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Альфою та омегою нашої дидактики 

 нехай буде:  пошук та відкриття способу,  

за якого учителі менше навчали,  

а учні більше б училися 

Я.А. Коменський 

Практична робота на сьогоднішній день – один з перспективних методів пізнавальної 
діяльності в навчанні. Відомо, що рівень професійної компетентності вимірюється та 
оцінюється здатністю людини набувати нових знань, використовувати їх у навчальній 
і практичній діяльності. 

За мету практичні роботи мають: покращити розуміння учнів практично-наслідкових 
зв’язків в економіці та соціумі, закріпити знання теоретичного курсу й надати навички 
практичного аналізу. 

Практична робота дає учням першого курсу досвід дослідницької роботи, вчить 
обструктивному логічному мисленню, основам проектування різних моделей, 
знайомить з методами організації планування і обробки результатів виконання 
практичних робіт. 

У роботі використано три види практичних робіт: 

- Робота із підручником і спеціальною літературою 
- Робота із географічними картами 
- Робота із наочними посібниками 

Також у роботі представлені різні види завдань організації самоосвітньої 
навчально-пізнавальної діяльності учнів на різних етапах уроку , які 
використовуються при виконанні практичної роботи №3. 

Дотримано взаємозв’язок різних видів самостійної роботи із таблицями, 
підручником, довідником, словником термінів, опорним конспектом, картами 
атлас,контурними картами. Визначено їх методичну доцільність для підвищення 
якості знань учнів. Особлива увага звернена на організацію практичної діяльності 
учнів з метою розширення уявлень учнів про явища оточуючого світу, глибокого 
проникнення у їх сутність, формування в них умінь виявляти об’єктивні зв’язки та 
взаємообумовленість явищ, озброєння учнів спеціальними навичками. 

Використано інтерактивні технології кооперативного та ситуативного навчання, які 
сприяють інтенсифікації навчального процесу, заощаджують час, розвивають навички 
самоосвіти та творчого потенціалу учня. 

У методичній розробці впроваджено використання ІКТ, які створюють атмосферу 
зацікавленості учнів у навчанні, пожвавлюють процес запам’ятовування, засвоєння 
нових знань, їх узагальнення та закріплення. Підвищують продуктивність праці і 
педагога, і учнів, зручно і ефективно візуалізують  інформацію, допомагають 
отримувати швидкий зворотній зв’язок. 
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 Характеристика й  навчально- виховна тема уроку 

 

        Практичну роботу першокурсників як форму навчально - виховної діяльності 
характеризує: зв'язок з усіма формами планового навчального процесу; специфіка за 
змістом і різноманітністю різноманітних прийомів. Саме на практичному навчанні 
розвивається пізнавальна діяльність учнів, здатність набувати нових знань, 
використовувати їх у навчальній і практичній діяльності. 

   Вивчення цієї теми сприяє: 

 

- Вмінню складати порівняльну характеристику промисловості країн 
- Прагненню до особистого розвитку і майстерності 
- Розвитку самостійності учнів 
- Забезпеченню сучасним матеріалом 

 

 Опанувавши тему учні повинні: 

 

1. Вибирати необхідну інформацію з інших джерел 
2. Виявляти спільні й відмінні риси в галузевій і територіальній структурі країн 
3. Описувати характеристику країн 
4. Знаходити необхідну інформацію у текстах, презентаціях та інших джерелах 
5. Самостійно мислити, творчо використовувати отриманні знання та реалізувати 

їх у практичній діяльності 
6. Розуміти зміст і інформацію, яку вони використовували 
7.  Вміти проводити дослідницько – пошукову роботу, узагальнювати та робити 

висновки. 
 
 
 
 
 



Практична робота - це форма організації навчальної 

діяльності учнів, спрямована за застосування, поглиблення і закріплення 

теоретичних знань, на здобуття нових у поєднані з формуванням, розвитком і 

закріпленням необхідних для цього вмінь і навичок, а також засіб формування 

вмінь і навичок учнів у технології виконання завдань з картками атласів і 

контурними картками,  статичними матеріалами, довідниками. 

Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок передбачає застосування 

в учнів навчальних умінь і навичок, їх удосконалення і закріплення на основі 

виконання практичної роботи. 

Цей тип уроку спрямований на закріплення та осмислення вивченого у формі 

відповідних умінь і навичок, використання знань у різних ситуаціях. 

Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів може проводитися у 

вигляді практичної роботи та поєднувати індивідуальні,фронтальні і групові методи 

роботи. Важливий момент-створення ситуації проблемного навчання, щоб учні 

«зробили власне відкриття»; спрямування їх процесу мислення на самостійне 

розв’язання завдання, регламентування складності завдань, їх диференціація. 

У своїй роботі я пропоную дослідницько - пошуковий, діяльнісний підхід до 

виконання практичної роботи, який відображає багаторівневу структуру розумової 

діяльності учнів. Завдання практичної роботи спрямовані так, що їх виконання 

відбувається за схемою: 

«Знання        Розуміння       Використання          Аналіз         Оцінювання» 

За структурою практична робота складається з п’яти основних етапів, для яких 

характерні логічна послідовність і взаємопов’язаність.  

Етапи практичної роботи наступні:  

1. Перевірка вчителем готовності учня до виконання роботи.  

2. Підготовка до практичної роботи. 

3. Виконання практичної роботи.  

4. Оформлення практичної роботи. 

5. Захист практичної роботи з обов’язковим оцінюванням. 

 

     Організовувати практичну роботу прагну так, щоб учні постійно перебували в 

процесі творення. Під час організації практичної роботи передбачаю цілий ряд 

аспектів, логічно продумані завдання, щоб був зв'язок між початком практичної 

роботи та її завершенням. 

       Мета уроку конкретизується завданнями практичної роботи. Вони 

розкривають зміст теми є чітко і зрозуміло сформульованими, побудовані так, що 

кожне наступне завдання логічно випливає з попереднього і наближає до 

формулювання основного висновку практичної роботи. 

            За структурою практична робота складається з трьох основних етапів, для 

яких характерні логічна послідовність і взаємопов’язаність. 

      На першому етапі -  початковому відтворюються знання і уміння необхідні для 

подальшого виконання роботи. Використовую наступні види самостійної роботи: 

«Сенкан». Методична доцільність: ставлю собі за мету розвивати критичне 

Методичні рекомендації 

щодо проведення уроку 

 



мислення учня, здатність розкривати складні ідеї і почуття у декілька словах. Учні 

при цьому навчаються помірковано використовувати поняття і висловлювати своє 

ставлення до поставленої проблеми;  «Географічний диктант» сприяє розвитку 

логічного мислення, дає змогу проаналізувати наведені факти.  

       Другий етап – тренувальні завдання типу: «Цифровий диктант» сприяє 

розвитку логічного мислення учнів, формує пам'ять, увагу; «Географічний 

ланцюжок» розвиває рівень ерудиції учнів, кмітливості, сприяє повторенню та 

зміцненню знань з теми; «Тестовий диктант» формує уміння виділяти головне, 

закріплює та узагальнює знання, уміння та навички. 

Третій етап – вимагає від  учнів максимум творчості, здійснення пошуково – 

дослідницької роботи за різними джерелами географічних знань. На цьому етапі 

проводимо     спостереження, складаємо таблицю, описуємо, робимо порівняльну 

характеристику країн Західної Європи (ФРН та Франція). У практичній роботі усі 

завдання подаються з очікуваним результатом. 

 

ПЛАН УРОКУ  

Тема уроку. Практична робота №3 «Порівняльна характеристика 

 промисловості ФРН і Франції»                                                             

Мета уроку: 

навчальна: повторити та систематизувати знання про країни Західної Європи; 

вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузевий склад 

промисловості головних країн Західної Європи, зокрема Німеччини та Франції;скласти 

порівняльну характеристику промисловості двох розвинених країн Європи, виявити 

спільні та відміни риси в їхній галузевій територіальній структурі. 

розвиваюча: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, працювати над 

розвитком індивідуальних творчих здібностей;розвивати вміння працювати з картами 

атласу, підручником, таблицями, діаграмами, уміння систематизувати навчальний 

матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних картах;сприяти 

розвитку навичок в команді;вчити працювати в парі; розвивати критичне мислення; 

сприяти розвитку пам’яті, уваги, уяви, ерудиції, пізнавальних інтересів учнів; 

вдосконалювати знання, уміння, навички учнів робити висновки і узагальнення. 

виховна: підвищувати загальну культуру учнів;збагачувати духовних світ особистості 

заохочувати до самостійного пошуку потрібної інформації; розширяти кругозір; 

виховувати любов до знань та бажання дізнаватися більше нового; формувати 

позитивне ставлення до географії; виховувати пізнавальний інтерес до предмета. 

Тип уроку: Урок комплексного застосування знань, умінь та навичок. 

Форма проведення: дослідницько-пошукова,  діяльнісна робота за схемою: 

«Знання    Розуміння    Використання      Аналіз      Оцінювання» 

Методи навчання: 

  словесний-розповідь, бесіда; 

 наочний-дидактичний, матеріал, таблиці; 

      карти атласу, презентація учнів; 

 практичний-практичні завдання; 

 



 частково -пошуковий-додаткова література 

 Інтерактивні методи навчання:  

 тестовий диктант; 

 географічний диктант; 

 географічний ланцюжок; 

 робота в міні – групах (по три чоловіки); 

 робота в парах; 

 презентація; 

 практична робота; 

 сенкан 

Форми, методи та прийоми роботи: 

 фронтальна;     

 колективна; 

 індивідуальна; 

 робота в парах; 

 робота в групах; 

 робота з мультимедійною дошкою 

Очікувані результати: 

На кінець уроку учні повинні: 

 вміти характеризувати країни; 

 порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи; 

 виконувати завдання в контурних картах. 

Обладнання уроку: мультимедійний проектор, дидактичні матеріали різного 

спрямування, карти атласу, статистичні дані, контурні карти «Німеччина»; 

«Франція», надруковані завдання для практичної роботи. 

Міжпредметні зв’язки: 

 історія, література. 

Опорні поняття: 

 промисловість, галузь промисловості; 

 галузева структура промисловості; 

 територіальна структура промисловості. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент  

Перевірка наявності учнів, вітання з дітьми, 

створення умов для зовнішньої та внутрішньої 

(психологічної) готовності учнів до уроку 

налаштування їх на співробітництво та партнерство. 

 

2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (підготовка до сприйняття 

матеріалу) 

1.Вступне слово вчителя, який акцентує увагу учнів на важливості виконання 

практичної роботи, бо саме практичні роботи збільшують пізнавальний процес учнів 

 

 



,який виражається в тому, що учні починають цікавитися науково-популярною 

літературою,статистичними матеріалами іншими джерелами знань. 

  Проблемне завдання уроку: 
Дослідити чи є спільне та відмінне у промисловості двох високорозвинених країн 

Німеччин та Франції 

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів 

    Порівняти промисловість двох розвинених країн Європи: ФРН та Франції; 

визначити спільні й відмінні риси в їхній галузевій і територіальній структурі, 

зробити висновки про роль даних країн у розвитку економіки – задача сьогоднішнього 

уроку, яку ви будете  досліджувати під час виконання практичної роботи. 

Завдання: скласти сенкан до слова «країна»,  використовуючи всього п’ять рядків. 

 

 

 

    

 

2.Географічний диктант «Франція» 

Завдання: вставте пропущені слова: 

(завдання подається із очікуваним результатом) 

1. Французька Республіка – одна із найбільш високорозвинених країн світу. 

2. Морські кордони країни мають більшу протяжність, ніж сухопутні. 

3. Франція є сусідом таких високорозвинених  країн Європи, як Німеччина,Італія, 

Іспанія,Швеція,Бельгія,Великобританія. 

4. Населення Франції становить 60 млн. осіб. 

5. Головна особливість розміщення населення у країні – велика концентрація в 

містах. 

6. Незабутні символи Парижа-Версаль,Ейфелева вежа, Тріумфальна арка,Лувр. 

7. Паливні ресурси країни – Обмежені ( природній газ, кам’яне вугілля). 

8. Тип клімату-помірний,морський. 

9. За обсягом ВНП Франція посідає 4 місце у світі. 

10.  Головні райони розвитку чорної металургії – Лотарингія,  Дюнкерк,  Фос,     

поблизу  Марселя. 

11. Провідна галузь машинобудування - автомобілебудування( 4 місце у світі) 

12. За кількістю іноземних туристів Франція посідає  1 місце у світі. 

13. Основний чинник розташування хімічних виробництв-розміщення у портах . 

14. У Франції тваринництво перевагає над рослинництвом. 

15. На півдні, в районі Ніцци, величезні площі земель зайнято під квітами, з яких 

виготовляють есенції для парфумерної галузі. 

16. Головна зернова культура Франції - пшениця,технологічна-цукровий буряк. 

17. Транспортна мережа Франції має чітко виражену радіальну будову з центром у 

Парижі. 

18. Найбільші порти країни – Марсель, Гавр,  Дюнкерк, Булонь. 

19. За обсягом експорту капіталу Франція входить до першої десятки світових 

лідерів. 

20. Найбільші торговельні партнери Франції – Країни ЄС. 

2.  Цифровий диктант (робота виконується в міні - групах) «Німеччина. 

Франція» 

Країна 

«Великої сімки», високорозвинена;  

Високотехнологічна, потужна; 

Видобуває, виробляє, експортує; 

Мають провідні місця у світі; 

Могутня держава. 



Завдання: якої країни стосується наведена характеристика? 

Заповніть таблицю 

Очікувані результати: 
Назва країни Німеччина Франція Велика Британія 

№ характеристики 3, 6, 11, 13, 15, 19, 20. 1, 5, 7, 9, 14, 18. 2, 4, 10, 12, 16, 17. 

 

1. Найбільша за площею країна Західної Європи; 

2. Країна очолює Британську Співдружність Націй; 

3. У країні немає чітко вираженого політичного центру; 

4. Це острівна держава; 

5. Основні запаси залізних руд зосереджені в Лотарингії; 

6. У країні дуже велике економічне значення має система каналів; 

7. Країна добре забезпечена прісними водами; 

8. Головне промислове ядро країни-Рурська агломерація; 

9. Країна значною мірою залежить від імпорту кольорових металів, нафти і 

газу; 

10. Відносно значними є запаси нафти і газу, що видобуваються  шельфі 

Північного моря; 

11. Об’єднання країн відбулося у 1990 році; 

12. 80% населення цієї країни проживають у містах; 

13. За промисловим потенціалом поступається лише США та Японії; 

14. У столиці країни зосереджено 1/6 всього населення країни; 

15.  Перша в Європі і третя у світі суднобудівна країна; 

16. Найбільш індустріальний район країни-Столичний; 

17. Тваринницька продукція складає 70% продукції сільського господарства 

країни; 

18. Це класична країна туризму; 

19. Країна разом із Японією є найбільшим у світі імпортером 

сільськогосподарської продукції; 

20. Рівень урбанізації цієї країни-87%; 

3. Тестовий диктант 

Завдання: виберіть одну правильну відповідь. 

(завдання подається із очікуваним результатом.) 

1. Площа Німеччини: 

а)357 тис. ;  б)367 тис. ;  в)377 тис.  

2. Столиця Німеччини: 

а) Бонн;    в) Гамбург; 

3. Основна індустріальна потужність країни спрямована: 

а) у Саарському басейні;  

 

              в) на Північнонімецькій низовині; 

           4.  За кількістю населення Німеччина посідає в Європі місце: 

а)357тис.   

б) Берлін; 

б) Рурському басейні; 

а) перше 



 

 

 

 

 б) друге;  в) трете; 

4. Найбільший міський, портовий і промисловий центр північної країни: 

 

а) Емден;                                 в) Росток; 

5. За величино. ВВП Німеччина посідає у світі місце: 

а) друге;                                 в) четверте;  

          7. У структурі господарства країни переважають галузі: 

а) гірничодобувні;                   б) новітні наукоємні;       в) традиційні; 

         8. У структурі сільського господарства провідне місце належить: 

а) рослинництву;                    б) тваринництву;  

               9. У пасажирських перевезеннях важливу роль відіграє транспорт:  

            а) залізничний;                     б) морський;      в) автомобільний;  

       10. За обсягом експерту країна посідає у світі місце:  

            а) перше;                               б) друге;                             в) третє; 

 «Географічний ланцюжок»  

Завдання: Назвіть поняття, які стосуються нижченаведених географічних 

об’єктів. ( завдання подається з очікуваним результатом) 

1. Руський та Саарський – кам’яновугільні басейни. 

2. Рейн, Ельби – найбільші річки країни. 

3. Рурська – найбільша агломерація, головний промисловий район. 

4. Франкфурт – на – Майні – діловий, головний фінансовий, культурний цент 

країни. 

5. Берлін, Лейпунг, Мюнхен, Франкфурт – на – Майні – транспортні центри. 

6. Земля Північний Рейн – Вестфалія, Галле – Лейпцизька зона, конурбації 

Франкфурта і Мангайма – основні райони хімічної промисловості. 

7. Рейн – Емс – Везер – канал, що забезпечує вихід Руру до Північного моря. 

8. Рейн – Майн – Дунай  - канал, що з’єднує Північне і Чорне море. 

9. Кіль – північне місце  - порт, з якого починається глибоководний канал. 

10.  Дуйсбург – місто, що розташоване на берегах Рейну «західні ворота» Руру. 

11.   Штургарт, Вольфсбург, Рюссельсхейм, Кельн, Мюнхен – центри 

автомобільних корпорацій. 

12. Фрідріх Шиллер – письменник. Олександр Гумбольдт – учений, 

природознавець, дослідник Південної Америки. Йоган Себастьян Бах - 

композитор, Мартін Бегайм – учений, що створив перший глобус, який 

зберігся до нашого часу (1492), Альфред Вегенер – учений, що висунув 

гіпотезу дрейфу материків. 

Міні – конкурс – «Ерудит» (робота виконується в парах) 

Завдання: Викресліть із запропонованих переліків усе, що не стосується 

Німеччини. ( завдання подається з очікуваним результатом) 

1. Бонн, Берлін, Мадрид (столиці) 

2. Білорусь, Австралія, Італія (Країни сусіди) 

3. Росток, Ерфурт, Роттердам (Порти) 

б)Гамбург; 

б) трете; 



4. «Пежо», «БМВ», «Рольксваген» (Марки автомобілів) 

5. Рейнсько-Рурська, Рейнсько - Майнська, Лондонська (Агломерації)   

6. Рейн, Вісла, Ельба (Річка) 

7. Шовківництво, пивоварство, виноробство (Традиційні галузі) 

8. Целюлозна – паперова промисловість, машинобудування, хімічна 

промисловість (Галузі міжнародної спеціалізації) 

9. Автомобілі, продукція сільського господарства, морські судна (Продукція 

експорту) 

10.  США, Нідерланди, Росія (Головні торговельні партнери) 

(чорний колір – правильні відповіді) 

4. Виконання практичної роботи 

( Робота виконується в парах) 

Завдання:  

1.Укажіть дві розвинені країни Європи,  порівняльну характеристику промисловості 

яких ви будете складати. 

Німеччина та Франція 

2.Добувна промисловість (рівень забезпеченості власними корисними копалинами, 

розташування основних районів їхнього видобутку, залежність від закордонних 

поставок паливних і рудних корисних копалин). 
Спільне 

Не належать до ключових галузей господарства, але відіграють істотну роль у 

 забезпеченні сировиною окремих галузей за останнє десятиліття обсяг 

 видобутку частини корисних копалин знизився (виснаження запасів 

 можливість імпортувати більш дешеву мінеральну сировину). Здійснюється 

 видобуток власної калійної солі й окремих видів будівельної сировини нафта і 

 залізна руда добуваються у невеликих обсягах країни залежать від імпорту 

 більшості видів корисних копалин. 

 

Відмінне 

Німеччина Франція 

Поклади кам’яного і бурого вугілля Кам’яне вугілля (Лотарингія), уранові 

 (Нижньорейнський  та Рурський  руди (Центральний масив), нафта, 

 басейн),  залізної руди, урану,  природний газ,  залізні руди, боксити, 

 магнію, нафти, природного газу, міді,  калійна та кам’яна солі, будівельні 

 калійної солі та кам’яної солей –  матеріали. Імпортує мінеральну 

 обмежені і виснажені імпортує  сировину і паливо. 

 кольорові метали.  

3.Електроенергетика (основні види електростанцій, їхня роль у виробництві 

електроенергії та особливості у розташуванні). 

Спільне 

Спираються на використання, як власної, так імпортної сировини. Ці країни 

 мають три види електростанцій: теплові, атомні, гідроелектростанції. Ці країни 

 - основні споживачі енергії. Основну роль відіграють в енергопостачанні 

 теплові електростанції, які працюють на вугіллі, нафті  чи газі. Для цих країн 

 електроенергетика найважливіша галузь світового господарства.  

Відмінне 

Німеччина Франція 

Головне значення мають імпортні За рівнем розвитку атомної енергетики 

 нафта та природний газ, частка вугілля  поступається лише США. АЕС -3/4 



 складає – 1/3. ТЕС -  64% виробництва  виробництва електроенергії. У 

 електроенергії, АЕС-32%, ГЕС-4%.  Трикастене зосереджений найбільший 

  у Західній Європі завод зі збагачення 

  урану, а на мисі Лаг-найбільший у 

  регіоні завод з відновлення стержнів 

  АЕС. 

4.Чорна й кольорова металургія (значення та особливості розташування комплексу, 

зміни в темпах розвитку й розміщенні найбільших підприємств за останні десятиліття 

найбільші центри). 

Спільне 

Є основа розвитку машинобудування і будівництва, необхідна умова технічного 

 оснащення всіх галузей господарства країн. Провідні галузі в господарстві 

 країн взаємопов’язані між собою обидві країни відшукують нові способи 

 виплавки сталі, що пов’язано із збільшенням значення  енергетичного чинника. 

5.Машинобудування (значення та рівень розвитку основних підгалузей, види 

продукції, особливості розташування найбільших центрів). 

Спільне 

Є головною галуззю промисловості, посідає провідне місце за вартістю продукції. 

 Виробляють всі види машинобудування (автомобілі, літаки, судна, електротехніку). 

 Ця галузь відбиває рівень науково технічного прогресу. Визначає розвиток різних 

 галузей. Підприємства тісно пов’язані між собою із підприємствами інших галузей/ 

Відмінне 

Німеччина Франція 

За експортом продукції машинобудування Є головною галуззю промисловості –  

 країна посідає перше місце у світі. 6.500 підприємств. Провідна галузь –  

 Промислові гіганти - корпорації: транспортне машинобудування.  

 «Даймлер - Крайслер» і «Фольксваген» Європейськими лідерами з виробництва  

 (автомобільні гіганти). Вольфсберг автомобілів є «Пежо» і «Рено»,  

 Штутгардт Кельн і Рюссельгейн. авіакосмічної – «Аероспасьяль».  

 Найбільші центри – Париж, Ліон, Тулуз. 

6.Укажіть чинників, які обумовили розташування найбільших центрів 

машинобудування двох країн, що порівнюються. 

Країни економічно розвинуті, входять у велику «вісімку», мають висококваліфіковані 

кадри, впроваджуються гнучкі автоматизовані  виробництва, підприємства важкого 

машинобудування розміщені у районах потужних баз конструкційних матеріалів  є 

сировина для машинобудування (вітчизняна та привозна). Заводи виникають там, де є 

робоча сила і попит.   

7.Хімічнапромисловість (значення, основні види продукції, особливості розташування 

найбільших центрів). 

 

Відмінне 

Німеччина Франція 

Основні центри чорної металургії - У металургії виділяється виробництво 

 Рурський промисловий район.  чорних металів і алюмінію. Але 

 Саарбрюкен, Бремен, Брандербург,  поклади залізної руди не значні. Тому 

 Франкфурт- на- Майні. Кольорова  руда імпортна. Найбільший 

 металургія працює переважно на  металургійний район північний. Має 

 імпортній сировині. Основні центри:  провідні місця за виробництвом 

 Галле, Гамбург, Райнфельден  чорних металів та виплавкою 

 Рурський промисловий район.  алюмінію. 



Спільне 

Ця галузь, яка розвивається найшвидше Сировиною для цієї дуже складної галузі є 

 апатити і фосфорити, солі,  самородна сірка. Провідні місця у світі з розвитку хімічної 

 промисловості посідає і Німеччина, і Франція. У розміщенні підприємств хімічної 

 промисловості провідну роль грає можливість комбінувати виробництва, а також 

 наявність водних ресурсів і енергетичної бази. 

Відмінне 

Німеччина Франція 

Хімічна промисловість – найбільш   Виробляє мінеральні добрива, гуму,  

орієнтована до іноземних ринків галузь  пластмаси,  синтетичний каучук, волокна,  

німецької економіки, тому вона   миючі засоби і т.д.  Галузі базуються  

розвивається під впливом  попиту з – за  переважно  на місцевій сировині. У   

кордону. За обсягом випуску  продукції  Парижі виробляють парфумерію,  

хімічної промисловості  поступається  фармацевтичні вироби. 

тільки США.  

8.Легка промисловість  (значення, основні види продукції, особливості розташування 

найбільших центрів). 
Спільне 

Легка промисловість – галузь, що виробляє товари народного споживання. Вона 

 одержала розвиток у  розвинутих країнах. І Німеччина, і Франція є лідерами у 

 світовій легкій промисловості. Основні центри розміщення швейної промисловості 

 зосереджені у великих центрах. 

Відмінне 

Німеччина Франція 

Легка промисловість високо розвинута, У Франції є текстильна (на півночі), 

 хоча значно  скоротився ринок збуту,  трикотажна (Париж, Труа, Рубе), швейна 

  тому темпи зростання значно знизилися.   (Париж). У Франції легка промисловості 

 Але країна займає провідні позиції за  – це  традиційна галузь. Париж – центр 

 випуском взуття, хутрових виробів,  моди. 

 іграшок.  

9.Харчова промисловість (значення, основні види продукції, особливості 

розташування найбільших центрів). 
Спільне 

Це галузь, що виробляє продукти харчування. До її складу входять більше 40 

галузей. 
 Харчова промисловість у Німеччини і Франції працює на власній і привозній 

 сировині. Орієнтується, в основному, на споживача. Розвинуті всі галузі харчової 

 промисловості. 

Відмінне 

Німеччина Франція 

Харчова промисловість  виходить з Розвинуті  м’ясна, молочна, 

 продукції сільського господарства, тому  борошномельна, консервна, 

 й представлено такими галузями, як  хлібобулочна, сироробна, кондитерська, 

 пивоваріння, виробництво та інші -  виробництво вин і коньяків. Зосереджені 

 цукрова, молочна, м’ясна промисловості.  у  великих та середніх містах.  

10. Підпишіть на відповідних контурних картах найбільші промислові центри і 

промислові центри і помислові центри і помислові райони країн, що порівнюються. 

 

 



Підсумок уроку 

Висновки: 
Укажіть найхарактерніші риси  галузевої та територіальної структури 

промисловості великих розвинених країн Європи. 

Господарство Європейських країн  завжди вдосконалювалася  на власній основі, 

спиралося на власний інтелект. Економічними перевагами є стрімкий розвиток 

так званих локомотивних галузей господарства, які спрямовані на випуск 

високотехнологічної продукції. Країни Європи мають провідне місце у світі, 

частка країн Європи в промисловому виробництві становить близько 40%. 

Великі розвинені країни Європи мають всі галузі промисловості, всі можливості 

для розвитку цих галузей.  
 

Повідомлення домашнього завдання 

1. Скласти кросворд країни (Західної Європи) 

2. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготувати повідомлення  із 

використанням різних джерел інформації «Країни Азії» 

  



 

 

Опорні поняття. 

Промисловість – провідна галузь виробничої сфери, що виробляє знаряддя праці й 

товари народного вжитку.  

Галузь промисловості - це структурний підрозділ господарства, що складається з 

групи підприємств, що складається з групи підприємств, які випускають однорідну 

продукцію. 

Галузева структура промисловості - сукупність галузей, що характеризується певними 

співвідношеннями та взаємозв’язками. Вона включає галузі добувної та обробленої 

промисловості. 

Територіальна структура промисловості – поєднання та взаємозв’язки центрів, вузлів і 

районів. 

 

 

Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово «сенкан» походить від фран. 

слова п’ять. 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник). 

2. Другий рядок – це опис теми, які складаються з двох слів  (прикметник). 

3. Третій рядок – називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів 

(дієслово). 

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює 

ставлення до теми. 

5. Останній рядок складається із синоніма до першого слова, в ньому 

висловлюється сутність теми або робиться висновок. 

 

 

Презентація країни Німеччини. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Презентація країни Франції. 
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