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ПРОГРАМА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

результатів навчання З ГЕОГРАФІЇ,
> здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-9 класів закладів 
загальної середньої освіти (основна школа) та програми з географії, рівня стандарту для 10-11класів закладів загальної середньої освіти (старша 
школа). Обсяг знань географічних закономірностей, і термінів, географічної номенклатури визначається в межах діючої програми та чинних 
підручників.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії — оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання 
до навчання у закладах вищої освіти.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:
• визначити рівень набутих знань і умінь;
• оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, 

регіонального та планетарного підходів;
• перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних і суспільних явищ, процесів, подій;
• встановити ступінь сформованості географічних компетентностей, географічної культури.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно стандартного та 
академічного рівнів. Окремі теми розділу «Загальна географія», а саме «Географічні дослідження» включає розширене питання дослідження 
території України. Тема «Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8, 10 і 11 класів. Теми 
«Літосфера», «Гідросфера», «Атмосфера і клімат» включають питання, які за змістом є логічним продовження вивчення цих тем у географічних 
курсах «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Географічний простір» Питання екологічних проблем окремих материків 
слід розглядати в темі «Глобальні проблеми людства» в складі переліку екологічних проблем. Особливої уваги в програмі заслуговує розділ 
«Загальні положення економічної та соціальної географії» в який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. В 
наступних розділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економічна географія світу» головна увага акцентована на 
просторовому характері розміщення економічних і соціальних мяйіґр^Гя&їіін і наслідків їх формування і розвитку. По завданнях, що пов’язані з 
програмовими вимогами до знань номенклатури по всіх р о з ^ ^ ^ ^ о ір а ^ ^ ^ ^  випадках детальнішої конкретизації з окремих питань необхідно 
звертатись до чинних навчальних //П рограм х , ;.тач\\ діючих підручників. Бажаємо успіхів!
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Світовому океані. Вплив атмосферних процесів на 
Світовий океан. Роль Світового океану у 
формуванні повітряних потоків у тропосфері. 
Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового 
океану. . .. . .
Води суходолу, чинники їх нерівномірного 
розподілу. Взаємозв’язок клімату і вод суходолу. 
Річка: річкова система, басейн річки, річкова 
долина. Найдовші річки. Взаємозв’язок 
геологічної будови, рельєфу і; річкової мережі на 
території. Пороги і водоспади. Живлення  ̂водний 
режим і робота річок.
Озера, їх різноманітність за площею, походженням 
озерних улоговин, солоністюгНайбільші і • : л .
найглибші озера земної кулі. Болота, особливості 
їх утворення та поширення. Штучні водойми і 
водотоки. Льодовики, особливості їх .утворення й 
поширення. Утворення і поширення багаторічної
мерзлоти............... ;............   . . ■ .
Підземні води, умови їх утворення і залягання в 
земній корі. Термальні і мінеральні води. ■ ■ 
Ресурсний потенціал Світового океану::Прісна 
вода як ресурс:

долина річки і річище, заплава і тераса;
формулює залежність між тектонічною, геологічною будовою, 
рельєфом, кліматом і водами суходолу;
Діяльнісний компонент:
аналізує схему світового кругообігу води;
класифікує моря, річки, озера, болота, льодовики за різними
критеріями;
застосовує гідрографічні поняття для опису (характеристики)
гідрографічних об’єктів;
характеризує типи водних мас;
аналізує систему течій у Світовому океані; густоту і
конфігурацію річкової мережі території, режим річок;
установлює напрямок і характер течії річки за рельєфом
місцевості; види живлення і режим річки за типом клімату;
використовує топографічні, фізичні, кліматичні карти для
характеристики гідрографічних об ’єктів;
визначає за картою падіння, похил річки.
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює ресурси Світового океану та прісних вод на суходолі; 
визначає рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, в 
районах поширення катастрофічних паводків, повеней, карсту; 
усвідомлює загрози забруднення вод Океану і суходолу; 
пропонує способи вирішення проблеми забруднення водойм.

1.7

Поняття «біосфера», її межі. Складові біосфери, 
особливості їх поширення на земній кулі. 
Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ 

цолу і океану. Природні чинники 
Еіання ареалів поширення рослин і тварин. 
к[ірності поширення живих організмів на 

і в океанах. Біологічні ресурси.
|ну -  Идзеркало» ландшафту. Грунтотвірні 

ч. Типи ґрунтів. Карта грунтів. 
осподарської діяльності людини на_____

Знаннєвий компонент:
знає межі та складові біосфери;
дає визначення понять «біосфера», «ґрунт», «рослинність», 
тваринний світ;
розуміє особливості взаємодії біосфери з літосферою, 
атмосферою, гідросферою.
Діяльнісний компонент: 
читає карти ґрунтів; 

розрізняє типи ґрунтів за основними характеристиками; 
визначає̂  типи ґрунтів за типовими рослинами і тваринами;



ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ 
суходолу та океану

встановлює сукупність чинників, які формують ґрунти 
рослинний і тваринний світ певної місцевості; 
характеризує типи грунтів.
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює ресурсні властивості біосфери;
визначає рівень безпеки проживання в районах поширення
отруйних рослин, окремих видів хижих та отруйних тварин;
пропонує способи збереження родючості ґрунтів, площі ареалів,
видового складу рослинного і тваринного світу.

1.8
Природні
комплекси

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків 
між компонентами природи. Географічна оболонка 
-  найбільший природний комплекс Землі, її межі 
та властивості. Загальні закономірності 
географічної оболонки. Сучасний етап розвитку 
географічної оболонки. Антропосфера.
Природні зони Землі, їх особливості.
Карта природних зон. Чинники порушення 
широтної зональності на планеті. Азональні 
природні комплекси.
Зміна природних комплексів під впливом 
господарської діяльності людини.

Знаннєвий компонент:
дає визначення понять «природний комплекс», «географічна
оболонка», «природна зона», «антропосфера»;
називає компоненти природного комплексу;
пояснює процеси взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери,
біосфери.
Діяльнісний компонент:
розрізняє природні зони й висотні пояси; позитивні й негативні 
наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси; 
порівнює основні природні зони Землі;
аналізує взаємодію компонентів природи у природному
комплексі на суходолі та океані,
вирізняє наслідки взаємодії оболонок Землі.
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює вплив людини на природні комплекси та значення 
знань про природні комплекси для її життєдіяльності.

І 2. Географія материків і океанів

2.1

Океани:і /л  ,су г>океан,
Атлантичним £ 
океан, (1 ы ^ (доху« 
Індійський \ 
океан,

Особливості фізико-географічного положення 
океанй^і 7|еторичні відомості про освоєння та 

Р’зних частин Світового океану, 
обходження і океанічних западин унаслідок руху 
літо$(|^5?ціч/ плит. Геологічна будова та рельєф 
дна^еаїйвУХарактерні риси клімату. Властивості

Знаннєвий компонент:
називає і знаходить на карті великі водні об ’єкти в кожному 
океані -  моря, затоки, протоки; різні за походженням острови; 
теплі й холодні течії;
знає основні етапи освоєння та дослідження океанів; 
Діяльнісний компонент:

З оригіналом 
згідно



Північний
Льодовитий
океан

водних мас та океанічні течії. Своєрідність 
органічного світу океанів. Природні ресурси 
океанів та їх використання. Проблема забруднення 
океанічних вод

характеризує географічне положення Тихого, Атлантичного, 
Індійського та Північного Льодовитого океанів; 
пояснює виникнення форм рельєфу дна океанів, островів; 
порівнює властивості водних мас різних частин у кожному 
океані; органічний світ різних частин Світового океану; 
обґрунтовує вплив клімату на температуру й солоність водних 
мас в океанах
аналізує рухи води в океані та схему течій в океанах; льодовий 
режим Північного льодовитого океану.
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює природні ресурси океанів, наслідки господарської 
діяльності в океанах.

2.2 Материки

2.2.1

Африка

План географічної характеристики материка.
Географічне положення Африки/ Дослідження 
материка. '
Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. 
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи 
клімату. Води суходолу: головні річкові системи, 
озера, басейни підземних вод.Використання 
водних ресурсів.
Природні зони, закономірності їх розміщення. 
Стихійнйїбипш^Ййнорди. Екологічні проблеми.■ж , 1 * ЛД. 1
Н ай^ам ш і іОб&кїнаднесені до Світової 
пм^^^^па^инИ р'ІїіП ЕСКО.

І ( ^ х (  В'ДД!Л
^о^^ентообггуу

Знаннєвий компонент:
знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, 
рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, 
природних зон на материку;
називає і знаходить на карті Середземне, Червоне моря;
Гвінейську, Аденську затоки; Мозамбіцьку, Гібралтарську, Баб- 
ель-Мандебську протоки; острів Мадагаскар; півострів Сомалі; 
гори Атлас, Драконові, Капські; Ефіопське нагір’я; 
Східноафриканське плоскогір’я; вулкан Кіліманджаро; річки 
Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева; водоспад Вікторія; 
озера Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад; пустелі Сахара, Наміб; 
Діяльнісний компонент:
характеризує географічне положення материка; 
визначає за градусною сіткою протяжність материка з півночі на 
південь та із заходу на схід; типи клімату за кліматичною 
картою та кліматичними діаграмами; зональні типи ґрунтів за 
картою природних зон;
встановлює за тематичними картами зв’язок між тектонічними 
структурами, рельєфом, корисними копалинами ; 
пояснює розміщення кліматичних поясів, вплив на кліматЭГТ~*2



рельєфу, пасатів, течій;
аналізує вплив рельєфу й клімату на формування річкових 
басейнів, озер; меж природних зон; 
порівнює природні зони материка;
описує природу найвідоміших національних парків Африки; 
визначає основні напрями господарського використання 
природних комплексів материка;
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює вплив діяльності людини на екологічний стан материка; 
обгрунтовує вплив природних чинників на виникнення 
природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

Австралія

2.2.2

Своєрідність географічного положення Австралії. 
Історія відкриття і дослідження. Тектонічна . 
будова, рельєф, корисні копалини. .
Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та 
типи клімату Австралії;. Води суходолу; 
Своєрідність і унікальність органічного світу 
материка. Природні зони. Зміна природи материка, 
людиною. Найвідоміші об ’єкти Австралії^ 
віднесені до Світової природної спадщини . 
ЮНЕСКО.

\>^\\ 
Відділ \%7:\\

і/у кУме"тоо6ігу)~*]І

Знаннєвий компонент:
знає: дослідників материка, особливості тектонічної будови, 
рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, 
природних зон на материку;
називає і знаходить на карті Коралове і Тасманове моря, затоки 
Карпентарія і Велика Австралійська, Великий Бар’ єрний риф, 
острів Тасманія,, півострів Кейп-Йорк, Західно-Австралійське 
плоскогір’я, Центральну низовину, Великий Вододільний 
хребет(г. Коєцюшко); річки Муррей і Дарлінг, озеро Ейр,
Велику Піщану пустелю, Велику пустелю Вікторія; 
Діяльнісний компонент:
характеризує фізико-географічне положення, рельєф, клімат і 
внутрішні води материка
розрізняє кліматичні умови в різних кліматичних поясах, 
природні зони
пояснює розміщення гір та рівнин, кліматичних поясів та 
областей, унікальність видового складу органічного світу; 
аналізує вплив рельєфу й клімату на формування річкових 
басейнів, озер; меж природних зон; 
визначає основні напрями господарського використання 
природних комплексів материка;
Оцінно-ціннісний компонент: __________________________ _







• ....... ■ .

пояснює розподіл температури й опадів на материку, механізм 
утворення стихійних атмосферних явищ (торнадо) та їх вплив 
на життя людей;
аналізує вплив рельєфу й клімату на формування річкових 
басейнів; озер; прояви широтної зональності на рівнинах і 
вертикальної поясності в гора;
визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами 
типи клімату;
характеризує природні зони материка;
Ціннісний компонент:
оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси 
материка

2.2.6

Євразія

І

Географічне положення Євразії. Поділ материка на 
дві частини світу. Дослідження материка, -і ,.- •••,.. ~ 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і 
зовнішніх сил у його формуванні. Вплив давнього 
материкового зледеніння на форми рельєфу. 
материка. Корисні копалини. :,
Загальні риси клімату: Кліматичні пояси і типи - -
клімату. ...... . . .  . . .
Води суходолу. . - 
Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни 
природи материка людиною. Найвідоміші об ’єкти, 

д^ДтеС^гй&іСвітової природної спадщини

*/  \
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Знаннєвий компонент:
знає.. дослідників: .материка, особливості тектонічної будови, 

рельєфу, .розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, 
природних зон на материку;
називає і-знаходить на карті моря: Північне, Балтійське, 
Середземне,. Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, 
Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське; 
затоки;. Біскайська, Бенгальська, Перська; протоки Босфор і Ла- 
Маніщострови: 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: пустелі: Каракуми, Г обі,
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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;
Діяльнісний компонент: 
характеризує географічне положення материка; 
встановлює за тематичними картами зв'язок між тектонічними 

структурами, рельєфом, корисними копалинами; 
пояснює розподіл температури й опадів на материку, механізм 
утворення стихійних атмосферних явищ (торнадо) та їх вплив 
на життя людей;
аналізує вплив рельєфу й клімату на формування річкових 
басейнів, басейну внутрішнього стоку, озер; прояви широтної 
зональності на рівнинах і вертикальної поясності в гора; 
визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами 
кліматичні пояси та типи клімату в межах помірного 
кліматичного поясу Євразії;
порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні 
пояси в різних гірських системах; 
характеризує природні зони материка; 
порівнює природні зони Євразії та Північної Америки; 

установлює причини різноманітності природи Євразії. 
Ціннісний компонент:
оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності 
людини на природу материка; поширення стихійних явищ та їх 
вплив на життя людей.

ь у '  \Ь, III. Фізична географія України
II \«2.>.\\ 3.1 Україна на карті світу

3.1
Географічне
положення,
формування
території

І^ рл ^ аЙ ^ /^ тер и '^ й ік  розміри, кордони, 
Ч ̂ *4Іщ^трдггив^‘т'(фії^ріальний поділ. .
: ̂ %раф!чне ^ и (л 8у^ н я  (фізико-, економіко-, 
поЯ ^кй-геогра^в»)^ України. Розташування 
території МІ:^У!ий^"стосовно годинних поясів.

Знаннєвий компонент:
знає розміри держави, країни з якими Україна має кордони, 
сучасний адміністративно-територіальний устрій; 
розрізняє фізико-, економіко-, політико-географічне положення 
держави;





геоморфологічних процесів та шляхи 
запобігання їм.
Корисні копалини , їх класифікація за * 
використанням, закономірності: поширення на 
території України. Паливні.корисні копалини. 
Діючі та перспективні басейни й райони 
видобування вугілля, нафти,, природного газу, 
торфу. Рудні та нерудні корисні копалини: 
басейни, райони залягання та видобування. 
Мінеральні води та грязі. ..
Проблеми раціонального використання 
мінеральних ресурсів

Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський 
буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний 
нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, 
Кременчуцький залізорудний район, Придніпровський 
:марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, 
Артемівське, Слов’янське родовища кам’яної солі, Завалівське 
родовище графіту;
знає закономірності поширення форм рельєфу, родовищ 
корисних копалин магматичного й осадового походження 
Діяльнісний компонент: 
читає профіль місцевості;
встановлює за тематичними картами зв’язки між тектонічною,

. геологічною, будовою, рельєфом та корисними копалинами на 
території України;
пояснює вплив неотектонічних рухів, зовнішніх чинників на 

формування рельєфу;
прогнозує поширення на території України негативних 
процесів (зсуви, землетруси, карст, обвали)
Ціннісний компонент:
оцінює:ьалаь діяльності людини на рельєф, наслідки 
видобування корисних копалин;
обґрунтовує заходи щодо раціонального використання та 
охорони надр в різних регіонах України

Клімат і
кліматичні
ресурси

3.2.2

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, 
циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх 
взаємодія. Розподіл сонячної енергії на. території 

^^ргцни^;::|їедітряні маси, що впливають на
Атмосферні фронти, циклони 

^^антициї&Йм^Кліматичні показники: 
/температурадбїщгі й, коефіцієнт зволоження та їх

на
\хЩ'клі і̂атич^их<п

рії Україні. Річний та сезонний 
Указників. Кліматична карта. 
ності клімату. Кліматичні______

Знаннєвий компонент:
називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, 
типи клімату; небезпечні погодні явища; 
пояснює дію кліматотвірних чинників; 
розрізняє кліматичні умови й кліматичні ресурси, види 
кліматичних ресурсів.
Діяльнісний компонент:
аналізує за картами розподіл сонячної енергії, напрямки руху 
атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, 
характеризує річний розподіл кліматичних показників у межах

З оригіналом 
згідно
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ресурси.
Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі 
погодно-кліматичні явища. Прогноз погоди.за 
даними синоптичної карти; народними
прикметами.:..---.- ..........г, •
Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і. 
господарську діяльність людини. Охорона . > 
атмосферного повітря:.

України;
визначає за кліматичною картою закономірності розподілу 
температури, повітря та опадів на території України; 
читає синоптичні карти;
Ціннісний компонент:
оцінює кліматичні умови, можливість використання 

кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності 
в Україні та у побуті.

Xе*» •••.

3.2.3

Води суходолу і 
водні ресурси

мII °//Ф  •©./
ІГ *(І и д
110- гіІА01̂  \\ уі

_ ж ч

Загальні гідрологічні особливості території 
України. Поверхневі води. Річки. Основні 
річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на 

;річки. Характер.течії. Падіння, похил річки. Вплив 
клімату на формування річкової системи:
Живлення і режим річок, густота річкової мережі. 
РІЧКОВИЙ СТІК, витрати ВОДИ.. «: •
Озера, їх типи. Болота, їх типи і поширення, 
причини заболочення. Водосховища та канали. 
Підземні води. Основні артезіанські басейни.
Несприятливі гідрологічні-явища і-заходи—..........

;запобігання їм..Водні ресурси України, шляхи їх 
раціонального використання та-охорони" - -

. • \5> <\1Відділ \с \\
ментообір/і“ ^ І . . ... : •

’ 7  я
-----.-чУуУ---------------------------------------------------------

Знаннсвий компонент:
формулює визначення понять «річковий стік», «витрата води», 
«водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил 
річки»;
називаєл знаходить на картах річкові системи: Дніпра, 
Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного 
Бугу; озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; 
лимани:-Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський; 
водосховища:. Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, 
Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке; 
^канали: Північнокримський, Дніпро -  Донбас, Каховський; 
Діяльнісний компонент:
встановлює взаємозв’язки між рельєфом, кліматом та густотою
річкової мережі, характером течії, режимом річок в Україні;
пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер в
різних регіонах України;
визначає падіння та похил річки;
порівнює гідрографічні особливості водних об ’єктів;
аналізує можливості використання водних ресурсів.
Ціннісний компонент: 
оцінює водні ресурси України;
пропонує шляхи раціонального використання водних ресурсів, 
заходи з охорони річок, озер, підземних вод.
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розробляють в Україні; основні центри видобування кам’яної 
солі в Україні;
Діяльнісний компонент: 
пояснюєлідерство окремих країн на світових ринках 

; мінеральної сировини за сукупністю природних і суспільних 
чинників;
аргументу є.зміщення добувної промисловості до районів зі 
складними природними умовами, на шельф Світового океану. 
Ціннісний компонент:
оцінює місце України на світових ринках нафти, природного 
газу, вугілля, рудної сировини.

5.3. Вторинний сектор господарства
5.3.1.

'

Виробництво 
та постачання 
електроенергії

і '

А//о $/І/ /

її ® з: 1

V ? ^

Значення електроенергетики.іГипи 
електростанцій,. Паливно-енергетичний баланс... ... 
Електроенергетика світу: Найбільші країни- , 
виробники такраїни-споживачгелектроенергії в 
світі. Відмінності в структурі.виробництва 
електроенергії на електростанціях різних типів у
країнах світу.:. .........  - - .• ••••■• . • • -
Електроенергетика України.. Найбільші-ТЕС, АЕС, 
ГЕС, ЛЕП; Використання відновлюваних джерел 
енергії. Експорт електроенергії з України.

: . .................’. . !

2 # .................

Знаннєвий компонент:
знає типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів та 
основні чинники їх розміщення, країн з найбільшим обсягом 
виробництва електроенергії;
називає і знаходить на картах каскад ГЕС на Дніпрі, 
Дністровську й Ташлицьку ГЕС; Запорізьку,
Південноукраїнську, Рівненську, Хмельницьку АЕС; найбільші 
ТЕС (Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, 
Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська);
Діяльнісний компонент:
пояснює розміщення ТЕС, АЕС, ГЕС в країнах світу та в 
Україні;
обґрунтовує домінування виробництва електроенергії на ТЕС, 
ГЕС або АЕС в країнах світу;
порівнює структуру виробництва електроенергії в Україні та 
провідних державах світу.
Ціннісний компонент:
оцінює перспективи використання відновлюваних джерел 
енергії різних видів у світі, Україні;
визначає шляхи енергозбереження, напрями оптимізації 
структури виробництва електроенергії в різних регіонах 
України.

 *



5.3.2. Металургійне
виробництво

Значення металургійного виробництва в 
господарстві. Сучасні технології виробництва 
чавуну, сталі. Комбінування в чорній металургії. 
Сучасні чинники розміщення підприємств чорної 
металургії. Кольоровагметалургія. Особливості . 
технології виробництва та чинники розміщення 
підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану. 
Металургійне виробництво світу. Найбільші 
країни-виробники та країни-споживачі чорних 
металів. Сучасні тенденції.розміщення виробництв 
чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни- і. 
виробники та країни-споживачі кольорових 
металів у світі. . . ...... ..
Виробництво чавуну, сталі, прокату в-Україні:- - 
домінуючі технології, сукупність ЧИННИКІВ: ц- . 
розміщення підприємств,^ОСНОВНІ центри, місце 1 
України на світовому ринку чорних металів. 
Основні центри виробництва кольорових металів в 
Україні. .

Знаннєвий компонент:
знає основні види чорних і кольорових металів; 

називає і знаходить на картах країни з найбільшим обсягом 
виробництва чавуну й сталі, алюмінію, титану, міді; найбільші 
;центри чорної металургії в Україні (Кривий Ріг, Дніпро, 
Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, 
Алчевськ); центри кольорової металургії в Україні ( Миколаїв, 
Запоріжжя, Іршанськ, Київ, Побузьке, Бахмут, Кам’янське); 
'розуміє вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, 
транспортного, споживчого, екологічного чинників на 
розміщення металургійних комбінатів,
Діяльнісний компонент:
■ аналізує статистичні дані щодо обсягів виробництва та 
експорту металургійної продукції в Україні та світі. 
обгрунтовує рівень розвитку металургії в країнах, які 
забезпечені сировиною або мають значні обсяги споживання; 
країн, що виплавляють найбільше в світі та Європі алюмінію, 
титану, міді;
пояснює, розміщення підприємств чорної і кольорової металургії 
в Україні
аргументує місце України у світовому виробництві сталі, 
алюмінію, титану та інших кольорових металів.
Ціннісний компонент:
оцінює наслідки концентрації металургійного виробництва в 

окремих районах і центрах.

5.3.3 Хімічне
виробництво^О
Виробництві
деревини,
паперу.
Виробництв'^
будівельних
матеріалів

З ^ ч ен н ^ аб^ бл и вості технологій хімічного 
виробництва: цінники розміщення основних 
'виробвицтй\ХІмі*и^их речовин і хімічної продукції, 
фафйацевтйЧнйРг^юдукції, гумових і 
пластмасовцк виробів.
ілмічн  ̂виробництво в Україні. Основні центри 

виробництва хім’Ічної продукції та чинники їх 
фОрмуваиН^йайбільші країни-виробники

Знаннєвий компонент:
називає види мінеральних добрив, види хімічної продукції, види 
будівельних матеріалів;
називає і знаходить на карті найбільші у світі країни- 
виробники мінеральних добрив та полімерів, деревини та 
паперу; найбільші центри виробництва мінеральних добрив, 
виробів з гуми, побутової хімії, ліків в Україні (Костянтинівка, 
СєвероДонецьк, Кам’янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса,





28

світі та в Україні

Виробництво 
тканин, одягу, 
взуття, 
харчових 
продуктів; -

Особливості виробничого процесу та чинники 
розміщення підприємств, що виробляють тканини 
різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. 
Найбільші на світовому ринку країни-виробники 
та країни-експортери тканин,юдягу тавзуття:-. 
Чинники та центри.розміщення текстильного, 
швейного, шкіряного, взуттєвого^ виробництва в 
Україні. Народні промисли.в Україні. .
Чинники розміщення підприємств, що виробляють 
харчові продукти. Виробництво продуктів 
харчування в світі: .сунаісньтенденцїї, вплив 
глобалізації та національних:традицій, >.
взаємозв’язок з агробізнесом; Традиційні т 
виробництва харчових продуктів окремих:країн; -ч-.
світу.   . —
Харчова промисловість.в Україні. Особливості . 
технологій та чинники розміщення підприємств 
буряко-цукрового,-олійного; маслосироробного, 
плодоовочеконсервного, рибного;- хлібопекарного;- 
макаронного; борошномельного, круп’яного, 
кондитерського виробництв, розливу 
безалкогольних напоїв, мінеральних вод.

Знаннєвий компонент:
називає і знаходить на картах найбільші у світі та Європі 
.країни-виробники та експортери тканин, одягу, взуття, цукру, 
олій; найбільші в Україні центри текстильного, швейного, 
взуттєвого;виробництва, райони концентрації виробництва 
цукру, соняшникової олії;
розуміє вплив спеціалізації сільського господарства, ТНК, 
працересурсного та споживчого чинників на розвиток у регіоні, 
країні виробництва тканин, одягу, взуття, окремих видів 
харчових продуктів;
Діяльнісний компонент:
аначізує карти просторової організації виробництва тканин, 
одягу,, взуття, харчових продуктів, статистичні матеріали щодо 
динаміки легкої та харчової промисловості у світі та в Україні. 
пояснює розміщення в Україні підприємств харчової 
промисловості у малих містах, селищах міського типу і великих 
селах;
Ціннісний компонент:
оцінює проблеми та перспективи розвитку виробництва тканин, 
одягу та взуття, харчових продуктів в Україні, місце України на 
світовому та європейському ринках продовольства

5.4. Третинний сектор господарства
5.4.1 Транспорт Транспорт, його роль у національній економіці та 

формуванні світового господарства. Види 
т р ^ р с^ ^ с їх н і переваги й недоліки, 

’̂ анвидрі^одгу. Країни, що вирізняються високим 
"Тшіем р о^ и їА  мережі залізниць й автомобільних 

іям#, Наибтздіі морські порти, їхній вплив на 
Зміщення |й5£||исловості. Найбільші

: світу. Найбільші аеропорти

Знаннєвий компонент:
знає види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний 
вузол», «транспортна магістраль», «міжнародний транспортний 
коридор», «обсяг перевезень», «вантажообіг»; 
називає і знаходить на карті найбільші за вантажообігом 
морські порти Східної Азії, Європи; морські судноплавні канали 
-  Панамський, Суецький, Кільський; найбільші за 
пасажирообігом аеропорти світу; країни з надшвидкісними______

з оригіналом 
згідно





Наукова 
діяльність. 
Освіта. Охорона 
здоров’я

Торгівля в Україні: структура.експорту й імпорту 
товарів та послуг; чинники концентрації 
роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.; 
Фінансові послуги. Світові'центри банківсько- . V- 
фінансової діяльності. Вплив:глобалізації на: л т: п 
розміщення фінансових установ. Країни-офшори. 
Особливості-розміщення фінансових установ в 
Україні.
Роль науки й освіти в суспільстві. Форми 
просторової організації наукових досліджень та 
освіти: технополіси, технопаркилНайвідоміші ■ ..
наукові центри у світі та-Україні:............
Аутсорсинг. Країни-лідери на світовому ринку 

: комп’ютерного програмування;.-Аутсорсинг 
інформаційних технологій (іт^-аутсорсинг) В •!!•■!:; 
Україні. •• • • V :  -. ; -л і .  ц я -

Найвідоміші центри медичного обслуговування, 
лікувально-оздоровчого туризму в Україні та світі.

 —-  . "   ------
Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Сянган (Гонконг), Токіо,
Шанхай, Мумбаї, Франкфурт-на-Майні, Чикаго; країни-офшори,
країни-лідери на ринку програмного забезпечення; найвідоміші
центри освіти та науки у світі та в Україні;

: розуміє вплив чинників на розвиток торгівлі, системи
фінансових послуг, освіти й науки в країні.
Діяльнісний компонент:
обґрунтовує рівень розвитку торгівлі, системи фінансових та 
аутсорсингових послуг, освіти й науки, системи охорони 
здоров’я :в окремих регіонах світу, країнах, в Україні; 
аналізує умови для аутсорсингу інформаційних технологій, 
створення технопарків, технополісів в Україні та прогнозує їх 
розвиток;
Ціннісний компонент:
оцінюєвзаємозв’язок між рівнем розвитку економіки та обсягом 
наукових досліджень, освітніх, фінансових послуг у країні.

VI. Регіони та країни

6Д. Регіони світу:

Європа.- Азія. - Америка. - Океанія. Африка.
(економіко-географічна характеристика * країн за 
типовим планом).
Особливості" економіко.-географічного т положення 
регіону, склад. Сучасна політична карта регіону; форми 
державного правління і територіального устрою країн, 
типи країн за рівнем економічного розвитку. 
Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в регіоні.

ови і ресурси регіону.
АЙ&е^|н^^ЙМ’іону: демографічні процеси, природний 
та механУу*' ьух, демографічна політика, структура
населення\організація, субурбанізація, рурбанізація, 

Світові міста в регіоніі, міськід ^ ^ и ф і к к ^ ^ \  Свп 
агломерації Аліси.
Ш м  А  ̂  А  .  .  А  А  А ^ ( .  _ V  _ _ _  .  ■ .Особливості .Ьедноміки країн регіону. Первинний

Знаннєвий компонент:
називає і знаходить на карті регіону субрегіони, країни (за 
програмою 10 клас, стандарт); основні райони видобування 
мінеральних ресурсів, найбільші осередки промисловості й туризму, 
морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри, світові міста; 
розрізняє форми державного правління і територіального устрою 
країн; країни різних типів та підтипів за рівнем економічного 
розвитку; кількісні та якісні зміни на політичній карті регіону; 

Діяльнісний компонент: 
характеризує особливості демографічних та урбанізаційних процесів, 
розміщення населення в регіоні;
обґрунтовує розміщення основних осередків переробної 
промисловості, сфери послуг, особливості спеціалізації сільського 
господарства в регіоні;
здійснює необхідні обчислення для оцінювання забезпеченості

З оригіналом 
згідно
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причини їх виникнення. Проблема війни і миру. 
Проблема тероризму. Екологічна проблема. 
Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна 
й продовольча проблеми. Проблема подолання 
відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок 
глобальних проблем. Роль світової громадськості 
та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. 
Сталий розвиток —  стратегія людства на XXI 
століття.

Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної

1 > І »V

знає глобальні проблеми людства, основні положення концепції 
сталого розвитку;
розуміє сутність, причини виникнення сучасних глобальних 
проблем;
називає і знаходить на карті країни, що володіють ядерною 
зброєю, конфліктонебезпечні регіони Європи та світу; 
найбільші в світі райони екологічної катастрофи.
Діяльнісний компонент:
характеризує поширення глобальних проблем, особливості 
їхнього прояву на території України, складники концепції 
сталого розвитку;
визначає можливі шляхи подолання глобальних проблем 
Ціннісний компонент:
оцінює наслідки прояву глобальних проблем для окремих 
регіонів і країн світу та для України.  ______


