


Мета уроку: 

•  Навчальна: визначити особливості ЕГП, 
природи, населення Китаю. 

•    Розвивальна:  поповнити географічні 
знання, продовжити розвивати навики 
самостійної роботи з джерелами 
географічної інформації. 

•    Виховна: виховувати повагу до культури 
інших країн через фактичний, 
ілюстративний, інформаційний матеріал. 



Візитна картка Китаю 
Офіційна назва – Китайська Народна Республіка (КНР) 



Столиця - Пекін 
Площа країни - 9,6 млн. км² 
Населення - 1388 млн. осіб (2017) 
Форма правління - парламентська республіка 
Територіальний устрій - унітарна держава 
Склад території – 23 провінції; 5 автономних 
районів; 4 міста центрального підпорядкування: 
Пекін, Шанхай, Тяньцзінь, Чунцін; 2 спеціальні 
адміністративні райони: Сянган/Гонконг та Аоминь 
Член міжнародних організацій – ООН, АТЕС, БРІКС  
Офіційна мова – китайська 
Релігії – буддизм, конфуціанство, даосизм 
Місце країни за типізацією ООН - країна з 
плановою економікою 
Грошова  одиниця - юань 



9,6 млн км² 



 

Китай – це друга економіка світу,  країна, що 
розвивається. 
За типом економічної системи – країною з плановою 
економікою. 
Сучасний Китай – це ракетно-ядерна держава, яка 
є постійним членом Ради безпеки ООН, є третьою 
космічною наддержавою, яка має власну пілотовану 
космонавтику. 



Географічне положення 
Китай є величезною державою у Східній Азії 



 

Китай межує більш ніж з десятьма державами:  
• на півночі - з Монголією (4673 км),  
• на північному сході з Росією (3645 км), на заході - з Казахстаном (1533 км), 

Киргизстаном (585 км), Таджикистаном (414 км) та Афганістаном, 
•  на південному заході з Індією (3380 км), Непалом (1236 км), Бутаном (470 км), 
•  на півдні з М'янмою (сучасна назва Бірми) (2185 км), Лаосом (423 км), 

В'єтнамом (1281 км), на сході з Північною Кореєю (1416 км), має морську 
границю з Філіппінами і Японією, довжина якої приблизно дорівнює 11 тис. км  



 Найбільші річки  
• Хуанхе (Жовта річка), (4845 км)             Янцзи (Чан),  6 300 км  

 

На сході Китай має широкий вихід до морів Тихого океану  

Жовте море, Східно-китайське море,  Південнокитайське море, 
Філіпінське море  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


Адміністративний устрій КНР 
Склад 
території - 23 
провінції; 5 
автономних 
районів; 4 міста 
центрального 
підпорядкування: 
Пекін, Шанхай, 
Тяньцзінь, 
Чунцін; 2 
спеціальні 
адміністративні 
райони: 
Сянган/Гонконг 
та Аоминь 



ПЕРШЕ місце за чисельністю населення в світі 

1 339 млн. осіб  

22% населення планети Земля 



Населення 

Китай - багатонаціональна держава 

56 національностей 

ІІ тип відтворення 

Демографічна політика – «Нагорода за  

одну дитину»  

Середня густота населення – 131,5 чол.  

на км. кв.,  

Рівень урбанізації – 47%; 

Міське населення- 36,2%; 

Сільське населення - 63,78% 

 

 

 

 

 

 

 

чжуан, хуей, уйгури, мяо, 

маньчжури, тибетці, монголи,  

90% китайців  

10% – національні меншини: 



 

Природно-ресурсний потенціал 
Китай надзвичайно багатий на різноманітні мінеральні ресурси.  
На північному сході  поклади кам’яного вугілля (перше місце в світі). 
Основним районом видобутку нафти є Північно-Східний басейн 
• На північному сході знаходиться залізні та марганцеві руди.  
• південному сході та півдні країни сконцентровано 80 % світових 

запасів вольфрамових та 60% олов’яних руд, розробляються ртутні, 
мідні, поліметалічні, алюмінієві руди.  

• На півночі є графіт та калійні солі, на півдні азбест – та фосфорити 
• Лісові ресурси сконцентровані переважно на північному-сході 
• Земельні ресурси: Сх. – підзолисті, бурі, лісові, червоноземи і 

жовтоземи; Зх.  - сіро-бурі пустельні  
.  

 



ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

Індустріально-аграрна країна  
За загальною кількістю фабрик і заводів Китай посідає 1-
ше місце в світі. Китай є надпотужним виробником 
більшості видів промислової продукції у світі: коксу, 
чавуну, сталі та сталевих труб, алюмінію, цинку, олова, 
нікелю, автомобілів, телевізорів, радіоприймачів, 
мобільних телефонів, пральних і швейних машин, 
велосипедів, годинників, фотоапаратів, мінеральних 
добрив, цементу, бавовняних і шовкових тканин, взуття. 

javascript:;


Галузь 

промисловості 

Основні центри 

6. Легка 

промисловість 

Текстильна (Шанхай, Пекін, Тяньцзінь (вовняні 

і бавовняні тканини)) 

Шанхай (шовкові тканини) 

Галузь 

промисловості 

Основні центри 

1. Паливна 

промисловість 

Вугільна, нафтова   

Нафтопереробка – Шанхай, Тяньцзінь, Далянь, 

Пекін (на нафтопроводи та морський 

транспорт) 

2. Чорна металургія Чавун, сталь, прокат – пн.-сх. (Аньшань, 

Фушунь, Шеньян); пд.-сх. (Ухань) 

3. Кольорова 

металургія 

Вольфрам, цинк, мідь, олово та ін. (Схід, 

Південь (Куньмін, Гецзю) 

4. Машинобудування Важке (Шеньян), залізничне (Пекін, Далянь, 

Чанчунь, Шеньян), автомобільне (Чанчунь, Пекін), 

верстати (Шанхай, Пекін), трактори (Лоян), 

суднобудування (Шанхай, Далянь), електроніка 

(Шанхай, Пекін) 

5. Хімічна 

промисловість 

Добрива (3), сода (Далянь, Нанкін, Тяньцзінь), 

лаки  і фарби, ліки, СК, СВ, пластмаси (Шанхай, 

Пн.-Сх.) 



Промисловість Китаю – багатогалузева 
За кількістю виробленої електроенергії Китай займає 1-ше місце 

в світі,  
За рівнем розвитку чорної металургії вийшов на 1-ше місце в світі, 
виплавляє майже половину сталі у світі.  
З виробництва первинного алюмінію, цинку, свинцю, олова, сурми, 
вольфраму, країна вийшла на 1-ше місце в світі; молібдену, магнію, 
ванадію – на 2-ге; титану, золота, срібла – на 3-тє; міді та літію – на 
4-те місце.  
Машинобудування багатопрофільне. 
Лідер з виробництва велосипедів, річкових та  
морських суден (38 % цієї продукції світу). 
Китай став законодавцем моди на ринку  
смартфонів і комп’ютерів (Lenovo, Huawei,  
                                             ZTE, Meizu, Xiaomi.  
                                За сумарним виробництвом  
                                 усіх видів  тканин  
                                   посідає 1-ше місце в світі.  



 

Сільське господарство 
• Провідною галуззю є рослинництво.  

• За різноманітністю сільськогосподарської продукції КНР займає 1 місце у світі.  

• Перше  місце за врожаями пшениці, рису, тютюну, арахісу, 2-е місце - бавовни, 

3-є - цитрусових. 

• Рис - основна продовольча культура. 

• Пшениця - друга за значенням культура. 

•  Вирощують такі олійні культури, як арахіс та кунжут.  

   У Китаї вирощують зелений і чорний чай. КНР належить 1-е місце світі за 

виробництвом шовку. Вирощують також цукрову тростину, цукровий буряк, 

джут, тютюн, фрукти.  

• Найбільші поголів'я свиней і овець у світі, а за поголів'ям ВРХ займає 2-е місце. 

• Всі сільськогосподарські угіддя Китаю становлять 52 % площі країни, в т.ч. рілля - 

10%, пасовища - 41,7%. Більше третини орних земель потребують зрошення. 

• розводять переважно свиней, тяглову рогату худобу, птицю В західних районах 

поширене екстенсивне кочове чи напівкочове скотарство.  

• Близько 90 % виробництва м'яса припадає на свинарство.  

• КНР займає третє місце в світі за виловом риби й виробництвом рибопродуктів.  

 



 Офіційна назва країни   

1 Площа   

2 Столиця    

3 З якими країнами межує   

4 Форма правління    

5 Територіальний устрій    

6 Країна за економічним розвиток    

7 Кількість населення    

8 Національний склад   

9 Мова    

10 Релігія    

11 Грошова одиниця   

12 Річки, моря   

13 Гори    

14 Найбільші міста   

15 Природно-ресурсний потенціал 

16 Промислове виробництво 

17 Сільське господарство 

Домашнє завдання 

Створіть візитну катку Китаю за схемою: 

 


