
Урок № 15 

Практична робота № 2. 

Тема. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з 

європейських країн «Великої сімки» (за вибором) 

Мета: проаналізувати та систематизувати необхідну для характеристики країни 

статистичну інформацію, пояснити особливості розміщення основних промислових 

центрів та регіонів країни. 

Хід роботи 

  е и ка  і мка», або G7 – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн 

світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада). 

Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія – найпотужніші за економічним 

потенціалом країни Європи. Кожна з чотирьох країн має властиві їм природно-географічні 

та соціально-економічні передумови економічного розвитку. Водночас у секторальній 

структурі та міжнародній спеціалізації цих країн є багато спільного, що відображає їх 

сутність як високорозвинених постіндустріальних країн. 

Хід роботи 

Завдання 1 (3 бали). Заповніть па порт на кожну з порівнюва ьних країн, 

зобразіть їхні державні прапори, вкажіть їхні  пі ьні (+) та відмінні (-) ри и. 

Паспортні дані 

ФРН  

або Італія  

 

 

 

Державний прапор 

Велика Британія або 

Франція 

 

 

 

Державний прапор 

+/- 

Столиця    

Площа, тис. км кв.    

Кількість населення (млн. чол.)    

Державна(і) мова(и)    

Основна(і) національність(і)    

Основна(і) релігія(ї)    

Форма правління    

Форма державного устрою    

 

Завдання 2 (3 бали). Порівняйте економіко-географічне по оження (ЕГП) двох 

країн. 

 ФРН або Іта ія   е ика Британія або 

Франція 

Країни-сусіди, з якими має кордони   

Моря (океани), що омивають їх територію   

Країни, куди експортує   

Країни, звідки імпортує   

 и новок 1  Назвіть країну, що має більш вигідне ЕГП. Обґрунтуйте свою точку 

зору. 

 

Завдання 3  (4 балів) Порівняйте ре ур ні передумови розвитку проми  ово ті 

порівнюва ьних країн: 

а) проаналізуйте попередньо вивчений матеріал та заповніть таблицю 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Країна 

Чисельність 

працездатного 

населення у 

млн. осіб 

Рівень 

безробіття 

у % 

Зайнятість у 

промисловості 

у % 

Зайнятість у 

сільському 

господарстві 

у % 

Зайнятість в 

обслуговуванні 

у % 

      

      

б) проаналізуйте економічні карти обох країн та заповніть таблицю 

Структура промислового 

виробництва 

Країна 

  

Добувна промисловість   

Електроенергетика   

Металургія   

Хімічна промисловість   

Машинобудування та 

металообробка 

  

Легка промисловість   

 

Завдання 4 (2 балів). Зробіть ви новки, назвіть ознаки  хожо ті та розбіжно ті 

в  труктурах зайнято ті,   П та про торової організації двох країн. Поя ніть, які 

причини, на вашу думку, обумови и вияв ені розбіжно ті. 

  



НА ДОПОМОГУ 

Структура зайнято ті на е ення в країнах   е икої Сімки» (2018 р.) 

Країна Проми  ові ть 
Сі ь ьке 

го подар тво 
Сфера по  уг 

Велика Британія 15,2 1,3 83,5 

Італія 28,3 3,9 67,8 

Франція 18,3 2,4 79,3 

Німеччина 24,2 1,4 74,4 

 

Структура   П країн   е икої Сімки» 

Країна Проми  ові ть 
Сі ь ьке 

го подар тво 
Сфера по  уг 

Велика Британія 19,3 0,6 80,1 

Італія 28,3 3,9 67,8 

Франція 19,6 1,6 78,8 

Німеччина 30,3 0,8 61,9 

Економічні карти: 

Німеччини - https://images.app.goo.gl/xd7xwRQEgQGdAYY76 

 е икої Британії - https://images.app.goo.gl/vAUpspagqkHhGmob8 

Іта ії - https://images.app.goo.gl/4HRWmrFGn4ToY8M28 

Франції - https://images.app.goo.gl/JQzmXCttkTAcvtoC8  

 

 

https://images.app.goo.gl/xd7xwRQEgQGdAYY76
https://images.app.goo.gl/vAUpspagqkHhGmob8
https://images.app.goo.gl/4HRWmrFGn4ToY8M28
https://images.app.goo.gl/JQzmXCttkTAcvtoC8

