
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

Урок № 15 

Дата: 23.01.2023 

Тема: Первинний сектор економіки України 

Мета: охарактеризувати первинний сектор економіки України; розвивати сформовані 

здібності, виховувати професійну компетентність. 
Хід уроку:  

 
     Сільське господарство України дає 95 % продовольчих ресурсів, за його рахунок формується 

понад 2/3 фонду споживання. Високою є частка України і в міжнародному поділі праці. На сьогодні 

Україна залишається одним з провідних виробників сільськогосподарської продукції у світі, що 

уможливлює забезпечити не лише потреби внутрішнього ринку, а й успішно експортувати 

продовольство та сільськогосподарську сировину. Спостерігається переорієнтація експорту 

продовольчої продукції, виробленої в Україні, до країн Азії із збереженням основних позицій у 

торгівлі з країнами ЄС та Африки. Одночасно відбувається розширення поставок до США та 

скорочення їх до країн СНД. 

     Другим важливим аграрним напрямом є багатогалузеве тваринництво, від рівня розвитку якого 

залежить насичення ринку високоякісними продуктами харчування тваринного походження - 

м’ясом, молоком, яйцями тощо. Фактично вітчизняне тваринництво - це птахівництво - 

вирощування птиці охоплює 94 % у структурі тваринництва України. Найвища концентрація 

поголів’я великої рогатої худоби характерна для Правобережного Лісостепу й заходу Поліської 

зони. Свинарство розміщене в усіх природно-економічних зонах, проте найбільше поголів’я свиней 

спостерігається на Поліссі та в Лісостепу, де воно має м’ясо-сальний напрям, а у Степу - сальний. 

У приміських зонах переважає м’ясний напрям. Важливим чинником розміщення птахівництва є 

орієнтація на споживача, тому найбільше поголів’я свійських птахів властиве для приміських зон, 

а також для Лісостепу та Степу. Сучасні птахофабрики є високотехнологічними підприємствами, 

які використовують нові технології виробництва м’яса і зазвичай входять до потужних 

агрохолдингів. Вівчарство має допоміжне значення, за винятком спеціалізованих господарств і 

господарств у гірських місцевостях. Найчисленніше поголів’я овець і кіз - у степових, передгірських 

і гірських районах. 

     Бджільництво розвинене в усіх природних зонах, а найбільше - на Поліссі та в Лісостепу. 

Ставкове рибництво також дуже поширене - розводять переважно карася, коропа, товстолобика, 

білого амура, ляща, а в гірських річках - форель. Кролівництво найпоширеніше на Поліссі та в 

Лісостепу. Особливим напрямом тваринництва є хутрове звірівництво, що спеціалізується на 

розведенні хутрових звірів (норок, песців, нутрій, сріблясто-чорних лисиць) на спеціальних фермах. 

    За запасами залізних руд  Україна посідає 4-те місце у світі. Більшість запасів сконцентровано в 

межах Криворізького, Керченського залізорудних басейнів, Кременчуцького і Білозерського  
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залізорудних районів. У Придніпров’ї розташований один з найбільших у світі Нікопольський 

марганцеворудний басейн у складі трьох родовищ: Нікопольського, Великотокмацького, 

Інгулецького. Видобуток марганцю ведеться відкритим і шахтним способами. 

   Питання для самоперевірки: 

1. Запишіть визначення понять «зернові культури» і «технічні культури».  

2. Запишіть про розвиток рибальства в Україні?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми.  

Рекомендована література: . Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу, закл. 

заг. серед. освіти / В. В  Безуглий, Г. О. Лисичарова. – Київ: Генеза,  2019. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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