
УРОК № 33 

Тема уроку: США 

Мета:    

навчальна:  розкрити місце країни у світі та регіоні, визначити основні чинники, 

що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, систему розселення, 

особливості сучасного постіндустріального розвитку країни, домінуючі складові 

третинного сектору,  промислові виробництва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни та особливості аграрного сектору, характерні риси просторової 

організації господарства,. зовнішні економічні зв’язки, міжнародні зв’язки україни зі 

сша. 

розвивальна:  поповнити географічні знання учнів, продовжити розвивати 

навики самостійної роботи з джерелами географічної інформації. 

виховна: виховувати повагу до культури інших країн через 

фактичний,ілюстративний, інформаційний матеріал, використаний на уроці. 

Хід уроку 

1. Місце країни у світі та регіоні 

 

США – наймогутніша в економічному та політичному сенсі країна.  

 Нині це єдина наддержава у світі. Це держава з найбільшим за 

сукупною потужністю ядерним потенціалом на Землі. 



 Нині США є «чемпіоном» за продуктивністю праці, освоєнням Світового 

океану та космосу. 

 США очолює рейтинг країн за ВВП, який становить майже 25% від світового 

показника. 

 За ВВП на душу населення США посідає 7-ме місце у світі та 1-ше в 

Америці. 

 Американський долар є головним розрахунковим засобом у світовій 

валютно-фінансовій системі. 

 У доларах відбувається 3/4 операцій міжнародного банківського 

кредитування. 

 За ініціативою США було укладено Північноамериканську угоду про вільну 

торгівлю (НАФТА). 30% світового ВВП. 

2. Економіко-географічне положення 

 Територія країни складається з трьох частин:  

 Континентальні («суміжні») штати (48 штатів, 83% площі, 99,3% населення 

країни),  

 Штати Аляска та Гаваї.  

 Країна межує на півночі з Канадою, на півдні – з Мексикою. Має вихід до 

трьох океанів. Тісні зв’язки з країнами світу. 

Держава наближена до важливих мінерально-сировинних баз Американського 

регіону, що їх активно використовує у своєму господарстві. 

 США має низку володінь, де розміщуються військові бази країни: 

 острови у Карибському морі (Пуерто-Рико, Американські Віргінські 

Острови) та Океанії (Північні Маріанські Острови, острів Гуам, Американське 

Самоа). 

3. Природно-ресурсний потенціал 

Природні умови США сприяють господарському освоєнню території.  

На заході розташовані високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході – 

давні низькі Аппалачі. 

Сприятливі кліматичні умови зумовили розвиток економіки країни. Оскільки 

територія має значну протяжність із півночі на південь, на ній представлено різні 

типи клімату:  

 від арктичного у штаті Аляска до  

 тропічного на півдні штату Флорида та на Гаваях.  

Проте більша частина території лежить у межах: 

- помірного,  

- субтропічного кліматичних поясів. 

 

Мінеральні ресурси 

США багаті на мінеральні ресурси, що є основою для розвитку добувної та 

обробної промисловості.  



 У країні відомо понад 100 видів корисних копалин. 

 США забезпечені власними покладами мінеральних енергоносіїв.  

Є нафта і газ (Техаський, Аляскинський, Мексиканської затоки та 

Каліфорнійський басейни).  

 США є світовим лідером за покладами кам’яного вугілля (Аппалацький та 

Іллінойський басейни). 

 Із рудної сировини є:  

 залізна руда (у Кордильєрах, Приозерний басейн); 

 золото (на Алясці); 

 мідні, поліметалічні, уранові руди, срібло (у Кордильєрах).  

 Нерудна хімічна сировина:  

 фосфорити – Флорида; 

 самородна сірка – Примексиканська низовина;  

 калійна сіль – штат Нью-Мексико. 

! Частина власних мінеральних ресурсів консервується з метою створення та 

підтримки рівня стратегічних запасів. 

Водні ресурси розміщено нерівномірно: 60% їх припадає на східну частину 

(Міссісіпі з притоками, Великі озера).  

Використовуються для судноплавства, зрошення, водопостачання 

промисловості.  

Земельні ресурси – чорноземи на Центральних та Великих рівнинах. 

На південному сході – родючі червоно- та жовтоземи 

На північному сході – бурі лісові ґрунти. 

4. Система розселення. Населення 

Чисельність американців стабільно збільшується.  

 

 

 

 

 І тип відтворення. Коефіцієнт народжуваності  12,5 осіб/тис., коефіцієнт 

смертності – 8,2 осіб/тис.  

Природний приріст невисокий: 4,3 осіб/тис. На кожну жінку припадає  1,87 

дитини. Середній вік населення менший, ніж у Європі – 37,9 року.  

Середньою тривалістю життя 79,68 року. США поступається лише Канаді. 

Відбувається «старіння населення».  

! США – член Міжнародної організації з міграції (МОМ). Завдяки мігрантам 

США поповнюють свої ресурси дешевою робочою силою, а також спеціалістами 

високої кваліфікації.  

 Лише 11% американців мають освіту, нижчу за середню. Більшість зайнятих 

працює у третинному секторі. 

 США – багатонаціональна країна.  

Велика кількість  

населення 

 

споживчий  

потенціал 
 

забезпечує значний 



Це нація, яка сформувалася завдяки консолідації іммігрантів із різних частин 

світу.  

Корінні жителі Америки – індіанці, ескімоси та алеути – становлять разом 

близько 1% населення країни. 

Система розселення 

 США має невисокий показник густоти населення – 34,8 осіб/км
2
: 

 найбільш густо заселені східні частини країни (100-400 осіб/км
2
), 

тихоокеанське узбережжя, південні штати; 

 заселені слабо (0,3-11 осіб/км
2
) гірські західні штати та Аляска  

 США – надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізації становить 81,4%. 

У країні є 10 міст-мільйонерів:  

 Нью-Йорк (8,5 млн. осіб),  

 Лос-Анджелес (3,9 млн. осіб),  

 Чикаго (2,7 млн. осіб). 

3. Українська діаспора 

Велика українська імміграція (І хвиля) з економічних причин із Галичини, 

Буковини та Закарпаття до США - друга половина ХІХ ст.  

ІІ хвиля - післявоєнний період (Перша світова війна). 

ІІІ хвиля - після Другої світової війни в США переїхало 100 тис. біженців із 

України.  

ІV хвиля - 90-ті рр. ХХ ст. й триває донині. 

 США – третя за чисельністю української діаспори країна світу (після Росії та 

Канади) - 1 млн. осіб українського походження.  

Розселені компактно – 90% у містах (Нью-Йорку, Філадельфії,Чикаго, 

Піттсбурзі, Детройті, Клівленді. 

   

Завдання виконати в зошит. Охарактеризуйте природно-ресурсний 

потенціал США.  

 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Уважно прочитайте поданий матеріал. 

2. Запишіть візитну картку США та виконайте завдання. 

3. Опрацювати параграф підручника Безуглий В.В. Географія (рівень 

стандарту): підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: Генеза, 2018. 

– 192 с. § 25.  

 

 


