
Урок № 1 

Тема. Що вивчає «Географія: регіонів і країн» 

Мета 

 навчальна: сформувати в учнів розуміння про суть курсу «Географія: регіонів і країн», 

вивчити регіони світу (за класифікацією ООН),  навчити розрізняти поняття «регіон світу», «територія», 

«акваторія», «держава», «країна», «залежна територія»; розкрити зміст джерел географічних знань про 

регіони та країни світу, пізнавальну та конструктивну роль країнознавства у сучасному світі; 

розвивальна: продовжити розвивати уміння читати політичні карти світу та регіонів, робити 

висновки про причини формування історико-географічних регіонів світу; 

виховна: виховувати самостійність, уважність, відповідальність. 

                                                                            

                                                                     ХІД УРОКУ 

Пригадайте: 

 Що є предметом сучасної фізичної  та економічної географії? 

 Які методи вивчення використовує сучасна географічна наука? 

 Якими джерелами географічних знань ви вмієте користуватися? Які з них для вас 

найцікавіші та найважливіші?                             

 Пригадайте регіони світу, які ви вивчали в курсі «Географія: материки та океани». У 

якому з них розташована Україна? 

 

Сьогодні ми починаємо вивчати  курс «Географія: регіони та країни», де познайомимося з 

різноманіттям держав світу. Саме держави формують образ сучасного людства, що представляють 

собою живий багатобарвний світ окремих народів, які перебувають у безперервному русі. Будь-яка 

країна, будь-який народ вносить свій внесок в світову економіку, науку, культуру. Так, стародавній 

густонаселений Китай вступив в епоху небаченого економічного підйому. Маленькі Нідерланди 

стали сільськогосподарської державою першого «рангу», великим експортером продуктів 

харчування. Японія створила дуже ефективну систему освіти та наукових досліджень, що багато в 

чому пояснює її вихід на передові рубежі в економіці світу. Особливу увагу ми приділимо 

розвиненим або великим країнам і регіонам, таким як США, країни Західної Європи, Японія, Китай, 

Індія, регіони Африки, Латинської Америки і т. д. 

 

План 

1. Що вивчає курс «Географія: регіони і країни».  

2. Регіони світу (за класифікацією ООН).  

3. Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу.  

4. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства у сучасному світі. 

 

1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ І КРАЇНИ».  

Як зрозуміло з назви курсу, в його основу покладено регіональний та країнознавчий принципи.  

Метою курсу є формування єдиної географічної картини світу на прикладі вивчення 

населення та просторової організації економіки як у регіонах, так і в окремих країнах з урахуванням 

сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Перед вами постануть: 

 Європа, яка зробила величезний внесок у розвиток світової цивілізації; 

 Азія та Америка, які вражають своїми контрастами: існуючими водночас успіхами та 

проблемами економічного розвитку; 

 далека, неповторна й самобутня Океанія; 

 Африка з її найбіднішими в світі країнами, в яких проблеми все більше загострюються.  

    Ви також ознайомитеся з окремими країнами з різних регіонів світу: 

 США та Японією – лідерами світової економіки за багатьма показниками; 

 Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією, які становлять основу 

європейської економічної системи; 

 переселенськими країнами Канадою та Австралією, що за порівняно короткий час досягли 

високих економічних показників; 

 Китаєм, Індією та Бразилією, відомими значним економічним зростанням в останні 

десятиліття; 

 екзотичними країнами африканського регіону – Єгиптом та ПАР; 



 деякими сусідніми країнами України та їх економічним та політичним впливом на нашу 

державу – Польщею, Білоруссю, Росією. 

  Таким чином, курс «Географія: регіони і країни» надасть уявлення про особливості 

населення й просторової організації економіки в регіонах світу та деяких країнах, сформує вміння 

орієнтуватися в світових та регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних та 

екологічних процесах. 
 

Комплексним вивченням регіонів і країн займається наука «країнознавство», яка є складником 

економічної і соціальної географії світу.  

Країнознавство –  наука, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й 

узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності.  

Розрізняють різні види країнознавства (мал. 1), кожний з яких має свій об’єкт та предмет 

дослідження. 

 
Мал. 1. Основні види країнознавства 
Об’єктом вивчення країнознавства є країни як основні одиниці сучасної організації світу, а 

також їхні великі частини (регіони та провідні міста) і різні міждержавні регіональні та 

глобальні угруповання. 

Предметом країнознавства є країни й регіони світу, що складаються з різнорідних, але 

взаємопов’язаних елементів, і які діють на світовій політичній арені.. 

 

2. РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН).  

 З попередніх років вивчення географії вам уже відомий поділ світу на материки 

(континенти), що  має фізико-географічне підґрунтя, та частини світу, в основу виокремлення 

яких покладено історичний чинник. Окрім того, в географічній науці існує поняття «регіон світу». 

Регіон світу (лат. regio – область) – група країн і територій, що мають спільне географічне 

положення й вирізняються спільними рисами: природними, історичними, політичними, 

економічними, соціальними, культурними, етнічними, демографічними, рекреаційними.  

Кожна частина світу — особливий історико-географічний регіон з характерними 

природними умовами й ресурсами, спільним історичним минулим і тісними господарськими 

зв’язками. Він може змінюватися із часом, відображаючи особливості історичного розвитку 

суспільства. 

Субрегіон - це частина регіону світу, що відрізняється схожими географічними умовами, 

населенням, господарством, а часто й історичним розвитком. 

Найбільш широко вживаний поділ території світу 
Регіони Субрегіони Основні субрегіони 

Європи Скандинавія Данія, Норвегія, Швеція, Ісландія 
Європа Західна 

Північна 
Південна 
Центральна 
Східна 

Прибалтика Латвія, Литва, Естонія 

Закавказзя Грузія, Вірменія, Азербайджан 

Азія Центральна, 
Південно-Західна 
Південна 
Південно-Східна 
Східна  

Азії Близький 
Схід 

Єгипет, Судан, Ізраїль, Сирія, Ліван, 
Туреччина, Ірак, Кіпр, країни 
Аравійського півострова і держави 
Перської затоки) 

Середній Схід Іран, Афганістан 



Північна Середня Азія  Туркменістан, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизія 

Далекий Схід схід Росії, Китай, Північна Корея, 
Південна Корея, Японія, Монголія, 
Тайвань 

Африка Північна,  
Південна, 
Західна, 
Східна,  
Центральна 

Африки Сахель Мавританія, Сенегал, Малі, Буркіна-
Фасо, Нігер, Чад, Судан, Ефіопія, 
Сомалі 

Магриб Туніс, Алжир, Марокко 
Великий  
Магриб 

Туніс, Алжир, Марокко, Лівія, 
Мавританія, Західна Сахара 

Левант Сирія, Ліван, Ізраїль, Палестина 
Америка Північна,  

Центральна, 
Південна 

 

Австралія 
Океанія 

Австралія 
Океанія 

ООН розроблено схему, за якою країни світу утворюють регіони та субрегіони (мал. 2). 

Виділяють такі макрорегіони світу: Європа, Азія, Океанія, Америка, Африка. (Покажіть їх на карті.) 

 
 

3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ. 

Внаслідок інтеграційних процесів у регіонах та країнах відбувається процес глобалізації, 

який перетворює сучасний світ на єдину систему.   

Термін «глобалізація» пов’язаний з виникненням великої кількості різноманітних 

міжнародних відносин й організацій, які відіграють дедалі більшу роль у світовій економіці та 

політиці. 

У наш час життя більшості людей визначається процесами, що відбуваються поза межами 

країни їхнього проживання. У світовому масштабі глобалізація виражається в зростаючих 

взаємозв’язках і взаємозалежності населення Землі в різних сферах діяльності. Цей процес 

об’єднує економіку, політику, культуру, інформаційну сферу, технології та управління. 

Дізнайтеся більше 

Державні кордони щодоби «перетинають» кілька трильйонів доларів США. У часи 

глобалізації гроші «мандрують світом» частіше в електронному, ніж у готівковому вигляді. 

Вплив на регіональні й навіть світові процеси мають транснаціональні компанії (ТНК). На 

них припадає майже 50 % світового промислового виробництва. Вони забезпечують більше 70 % 



світової торгівлі. Серед 100 провідних економічних структур сучасного світу 52 — ТНК, інші — 

країни. 

Одним з найважливіших наслідків глобалізації є формування глобального громадянського 

суспільства — організоване у світовому масштабі об’єднання людей, які, незалежно від 

національної приналежності або громадянства, поділяють загальнолюдські цінності.  

Глобалізацієя – процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, 

послуг, капіталу, робочої сили та технологій. 

Розрізняють три основні форми глобалізації: економічну, політичну, культурну. 

Світ у результаті обміну товарами і продуктами, інформацією, знаннями та культурними 

цінностями стає взаємозалежним. Важлива роль у цьому процесі належить міжнародним 

економічним організаціям, які сприяють вільному переміщенню товарів, послуг і капіталів. 

Глобалізація прискорює розвиток людства і є його наслідком.  

Навіть найрозвиненіші країни залежать від політичних та економічних процесів, які 

відбуваються у різних частинах планети. Наприклад, утворення світового фінансового ринку робить 

уразливими всі країни до глобальних фінансових криз. Формування загального міграційного 

простору сприяє поширенню міжнародного тероризму. 

Розвиток масової глобальної культури призводить до втрат 

традицій. 

Світове місто – місто, яке інтегроване у світове 

господарство та є його важливим елементом. 

Таке місто зазвичай має ключове значення для певного 

регіону світу, значний політичний, економічний, культурний 

вплив.  

Розрізняють три групи світових міст: альфа — провідні; 

бета — головні; гамма — другорядні (мал. 4.).  

У світі налічується більше 150 світових міст різних 

рангів. Географічно вони розташовані в усіх регіонах світу, але 

найбільша їхня кількість — у Європі, Північній Америці та 

Азії. 

 

Мал. 4. Географія провідних світових міст (альфа-міста) 

 



4. ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ КРАЇНОЗНАВСТВА У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ. 
Роль країнознавства в суспільстві визначається, передусім, його пізнавальним та 

світоглядним значенням. Пізнавальна роль країнознавства полягає в накопиченні та зберіганні 

всебічних знань про географічну своєрідність окремих країн та регіонів, створенні їх «візитівок», а 

також формуванні географічної картини світу. 

Зростає конструктивна роль країнознавства в пошуках раціонального устрою країн: 

створюються схеми територіальних структур і мереж, виробляються принципи територіальної 

організації продуктивних сил, розробляються напрями оптимізації середовища проживання 

людини.  

Країнознавство відіграє важливу роль у сфері зовнішніх економічних і політичних зв’язків, 

сприяючи підвищенню рівня їх ефективності шляхом формування географічної культури влади, 

підприємців, дипломатів. Це вкрай важливо у зв’язку з інтеграцією регіонів і країн у єдину систему 

світового господарства в процесі глобалізації. Рекреаційне країнознавство сприяє розвитку 

внутрішнього та міжнародного туризму на основі наукового обґрунтування туристично--

рекреаційного освоєння територій, створення повноцінних путівників, оптимізації туристичних 

маршрутів.   

Глобальні проблеми людства неможливо розв’язати без країнознавчого підходу. 

Розширюються світові економічні зв’язки (торгівля, туризм, інвестиції). Збільшуються потоки 

людей у міжнародному сполученні. 

Важливою функцією країнознавства є інформаційна. Вона полягає у збиранні, збереженні й 

наданні можливостей використання даних про країни та її регіони й міста. 

Комплексні характеристики країн і регіонів використовують в управлінні соціально-

економічним розвитком. Особливо актуальним є створення мережі автоматизованих географічних 

інформаційних систем як комплексу найрізноманітніших, але взаємопов’язаних джерел інформації 

про природні, економічні, соціальні, політичні, культурологічні явища і процеси країн. 

 

Закріплення вивченого матеріалу 

Знаю і вмію обґрунтувати 
1. Які нові й потрібні знання та навички ви отримаєте під час вивчення курсу «Географія: 

регіони і країни»? 

2. Яке значення мають географічні дослідження в житті нашої країни? 

3. Наведіть приклади світових міст. Схарактеризуйте їхнє значення для регіонів світу. 

4. Схарактеризуйте роль міжнародних фінансових організацій у процесі глобалізації. 

5. Назвіть позитивні й негативні наслідки глобалізації. Наведіть приклади-докази, 

використовуючи ЗМІ та інтернет-ресурси. 

 

ВПРАВА 
Заповнити пропуски: 

1. Північна Європа – Норвегія, продовжити …………. 

2. Південна Європа - : …….  

3. Які географічні регіони можемо відмітити в Латинській Америці? ……… 

Андські країни:……. 

Країни басейну Амазонки  та Ла-Платської низовини:………… 

4. Назвіть столиці Андських країн: …………… 

5. До Скандінавського регіону відносять країни:………. 

6. Визначте країни Азії які відносяться до Близького Сходу: ………………… 

7. Назвіть країни Північної Африки: ………. 
  

1. Уважно прочитати, зробити конспект вищерозміщеного матеріалу та виконати 

вправу «Заповнити пропуски». 
2. Опрацювати параграф підручника Безуглий В.В. Географія (рівень стандарту): підручн. для 10 

кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: Генеза, 2018. – 192 с. § 1.  


