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Пояснювальна записка 
 

Географічний природний комплекс рідного краю є тим зрозумілим 

підґрунтям, до якого вчитель з успіхом може звертатись для пояснень, 

порівнянь та ілюстрацій під час навчання географії, а робота учнів з вивчення 

свого краю – засіб для безпосереднього пізнання географічних, економічних і 

суспільних явищ. 

Великий педагог К.Д. Ушинський рекомендував навчати географії «колом, 

що розширюється»: від знайомого – до загального, від близького (свого краю) 

до далекого (всієї країни). У кожному районі зосереджена маса відомостей – 

історичних, географічних, етнографічних, статистичних та інших, які вчитель 

має змогу використовувати при реалізації програми даного курсу.  

Мета курсу: сформувати цілісне уявлення про природно-господарський 

комплекс Київської області, розширити та поглибити навчально-пізнавальну, 

інформаційну, комунікативну, ціннісно-смислову компетенції. 

Основні завдання курсу: 

- розширити та поглибити географічні уявлення про рідний край; 

- допомогти зрозуміти співвідношення і взаємозв’язки між окремими 

компонентами географічного та соціально-економічного середовища; 

- сприяти формуванню економічного мислення як основи для 

побудови суспільства сталого розвитку; 

- здійснювати профорієнтаційне виховання з метою вибору професій, 

потрібних у своєму краї. 

Зміст програми складається зі Вступу та 4-х розділів, які тісно пов’язані між 

собою: 

І. Київщина на карті України. 

ІІ. Населення та трудові ресурси Київської області. 

ІІІ. Господарський комплекс Київської області. 

ІV. Господарство свого адміністративного району. 

Програма передбачає виконання 9-ти практичних робіт, 2-х міні-проектів та 

здійснення екскурсії на місцеве промислове чи сільськогосподарське 

підприємство. 

Особливістю даного курсу є широке використання статистичних джерел – це 

насамперед обласні збірники і довідники, в яких узагальнено матеріал за багато 

років. Важливі дані про окремі населені пункти, підприємства району можна 

взяти в обласних та районних статистичних управліннях. 

Постійне джерело даних – періодична преса, картографічні та 

енциклопедичні джерела, а також інтернет-ресурси, наприклад,  

http://geographer.com.ua/, де є сторінки, які присвячені географії Київської 

області. 

 

 

 

http://geographer.com.ua/
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Програма курсу  

(17 годин) 

   

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні досягнення учнів 

1 1 Вступ 

1          Предмет економічної і 

соціальної географії Київської 

області. Місце курсу в системі 

географічних знань. Джерела 

відомостей про свою 

місцевість.  

   Учень: 

називає, що є предметом вивчення 

курсу економічної і соціальної 

географії Київщини; 

знає основні джерела інформації 

про свою місцевість; 

розуміє взаємозв’язки курсу з при-

родничими та суспільно-гуманітар-

ними науками. 

2 2 Розділ І. Київщина на карті України 

1     Тема1.Економіко-

географічне та геополітичне 

положення Київської 

області, його позитивні і 

негативні риси. 

Практична робота №1. 

Позначення на контурній 

карті України меж Київської 

області та сусідніх з нею 

областей, підписування їх 

географічних назв. 

    Учень: 

називає сусідні області та країни, 

розміри області; 

показує на карті України межі 

області; 

характеризує позитивні та 

негативні риси ЕГП та ГПП області; 

порівнює географічне положення 

Київської області з іншими 

областями України. 

1      Тема 2. Історія утворення 

та сучасний адміністра-

тивно-територіальний поділ 

Київської області. 

Практична робота №2. 

Нанесення на контурну карту 

Київської області адміністра-

тивних одиниць.  

Міні-проект: 
«Адміністративно-територі-

альна реформа області». 

    Учень: 

називає одиниці адміністративного 

поділу області, дату утворення 

області; 

показує адміністративні райони, 

міста обласного значення та 

райцентри; 

пояснює доцільність змін та 

економічну вигоду від адміністра-

тивно-територіальної реформи. 

3 2 Розділ ІІ. Населення та трудові ресурси Київської області 

1       Тема 1. Кількість, 

розміщення і густота 

населення, вікова та статева 

      Учень:  

називає демографічні показники 

області; 
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структура, природний та 

механічний рух населення 

області. Причини погіршення 

демографічної ситуації. 

Практична робота №3. 
Порівняльний аналіз демогра-

фічних показників Київської 

області та інших областей 

України. 

порівнює демографічні показники 

різних областей; 

аналізує статистичні дані; 

пояснює причини депопуляції, 

внутрішніх і зовнішніх міграцій; 

прогнозує демографічну ситуацію в 

області. 

1      Тема 2. Національний 

склад населення області. 

Сільське та міське населення. 

Міста обласного та районного 

значення. Трудові ресурси, 

зайнятість населення області, 

порівняння з іншими 

областями. 

     Учень: 

характеризує національний склад 

населення області, забезпеченість 

трудовими ресурсами, їхній якісний 

склад; 

пояснює причини змін в структурі 

та якості трудових ресурсів; 

показує на карті області міста 

обласного значення. 

4 9 Розділ ІІІ. Господарський комплекс Київської області 

1      Тема 1. Загальна 

характеристика госпо-

дарства Київської області. 

Галузева структура 

господарства. Сучасні зміни в 

структурі та організації 

виробництва. Типи 

підприємств за формами влас-

ності. Економічний потенціал 

області. 

     Учень:  

називає галузі спеціалізації 

області; 

характеризує особливості 

галузевої та територіальної 

структури господарства області; 

порівнює її зі структурою 

господарства України; 

аналізує основні показники 

соціально-економічного розвитку; 

пояснює саме таку спеціалізацію 

господарства.  

1      Тема 2. Паливно-

енергетичний комплекс 

Київської області. Сировинна 

база. Типи електростанцій та 

їх розміщення в межах 

області. Екологічні проблеми 

електроенергетики. 

Можливості використання 

нетрадиційних способів 

одержання енергії.  

Практична робота №4. 

Позначення на контурній 

     Учень:  

визначає особливості сировинної 

бази ПЕК області; 

оцінює значення галузей ПЕК в 

господарстві області; 

аналізує вплив електроенергетики 

на екологію області; 

показує на карті області родовища 

торфу, бурого вугілля, ТЕС, ТЕЦ, 

ГЕС, ГАЕС, ЛЕП; 

прогнозує розвиток нетрадиційної 

енергетики в області. 
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карті області основних 

електростанцій.  

Міні-проект: «Альтернативні 

джерела енергії Київської 

області» 

1     Тема 3. Чорна металургія, 

машинобудування, хімічна 

промисловість Київської 

області. Чинники розміщення 

та географія галузей. 

Проблеми і перспективи 

розвитку галузей. 

Практична робота №5. 

Позначення на контурній 

карті області центрів 

металургії, машинобудування, 

хімічної промисловості. 

    Учень:  

називає основні центри  металургії, 

машинобудування, хімічної 

промисловості в області та їх 

продукцію; 

пояснює чинники розміщення галу-

зей; 

показує на карті області центри 

розвитку галузей; 

обґрунтовує доцільність встановле-

ння кооперативних зв’язків з 

іншими галузями. 

1       Тема 4. Лісова та 

деревообробна промисло-

вість, промисловість 

будівельних матеріалів.  

Галузева структура, 

сировинна база, чинники 

розміщення та основна 

продукція цих галузей, що 

виробляється в області. 

Проблеми лісозаготівлі та  

лісовідтворення. 

Практична робота №6. 

Позначення на контурній 

карті області центрів 

деревообробної, целюлозно-

паперової, найбільших 

центрів будівельної 

промисловості. 

     Учень: 

називає основні галузі лісової, 

деревообробної промисловості та 

промисловості будівельних матеріа-

лів, наявні в області, та їх 

продукцію; 

характеризує сировинну базу; 

пояснює чинники розміщення галу-

зей; 

показує на карті райони сировини, 

найбільші центри виробництва 

продукції деревообробної промис-

ловості і промисловості 

будівельних матеріалів. 

1       Тема5. Легка 

промисловість. Харчова 

промисловість.  

Галузева та територіальна 

структура. Виробництва на 

базі художніх промислів. 

Чинники розміщення. 

Проблеми і перспективи 

     Учень: 

називає галузі легкої та харчової 

промисловості та продукцію, що 

виробляють підприємства області; 

пояснює чинники розміщення; 

характеризує виробничі зв’язки, 

значення галузей для задоволення 

потреб населення; 
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розвитку галузей. 

Практична робота №7. 
Позначення на контурній 

карті області найбільших 

центрів швейної, трикотажної 

галузей та центрів харчової 

промисловості. 

показує на карті найбільші центри 

та підприємства легкої і харчової 

галузей області. 

1      Тема 6. Сільське госпо-

дарство. Значення сільського 

господарства для області. 

Природно-географічні 

чинники розвитку сільського 

господарства. 

Сільськогосподарські угіддя, 

їх структура. Потреба в 

меліорації. Галузева структура 

рослинництва і тваринництва. 

Зональна спеціалізація сільсь-

кого господарства. Вплив 

аграрних реформ на сільсько-

господарське виробництво в 

області. 

Практична робота №8. 
Нанесення на контурну карту 

області зон спеціалізації 

сільського господарства.  

     Учень: 

називає галузеву структуру 

сільського господарства і структуру 

сільськогосподарських угідь; 

визначає природні особливості 

ведення сільського господарства в 

області та види необхідної 

меліорації; 

характеризує зони сільськогоспо-

дарської спеціалізації;  

пояснює значення сільського 

господарства в економіці області; 

аналізує зміни у виробництві 

сільськогосподарської продукції за 

останні роки; 

оцінює вплив реформ у сільському 

господарстві на галузеву структуру 

та виробництво основної продукції; 

показує на карті зони сільськогос-

подарської спеціалізації. 

1       Тема 7. Соціальна сфера 

області. Сфера послуг. 

Виробництво товарів 

народного споживання. 

Розвиток освіти, науки, 

культури, медицини, 

банківської системи. Сфера 

рекреації. Доходи і рівень 

життя. Проблеми і 

перспективи розвитку 

соціальної сфери. 

     Учень: 

називає складові соціальної сфери; 

характеризує рівень розвитку 

окремих галузей та їх проблеми; 

порівнює доходи і рівень життя 

населення своєї області з середніми 

по Україні; 

оцінює можливості області в сфері 

рекреації. 

1 Тема 8. Транспорт. 

Види транспорту: 

залізничний, автомобільний, 

річковий, повітряний, 

трубопровідний. Головні 

     Учень: 

називає види транспорту; 

показує на карті основні 

транспортні вузли і транспортні 

магістралі; 
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транспортні магістралі. 

Транспортні вузли. 

Міжнародні транспортні  

коридори, які проходять через 

територію області. Проблеми і 

перспективи розвитку. 

оцінює стан розвитку та значення 

для економіки транспортної 

системи; 

висловлює судження про проблеми 

і перспективи розвитку транспорту 

в області.  

1        Тема 9. Зовнішні 

економічні зв’язки, їх 

структура та обсяг. 
Інвестиційні потоки, приваб-

ливі напрями діяльності. 

Туристичні об’єкти. 

Практична робота №9. 

Складання маршрутів 

туристичних подорожей  

областю. 

      Учень: 

називає форми зовнішніх 

економічних зв’язків та 

співробітництва; 

визначає структуру та обсяг 

торгівлі; 

аналізує статистичні дані щодо 

обсягів інвестиційних потоків; 

показує на карті об’єкти туризму. 

5 1 Розділ ІV. Географія свого адміністративного району 

      Тема 1. Географічна 

характеристика свого 

адміністративного району. 

Особливості географічного 

положення та його вплив на 

господарську спеціалізацію. 

Природні умови і ресурси, їх 

оцінка.  

Населення і трудові ресурси. 

Демографічна ситуація. Най-

більші міські та сільські ради. 

Загальна характеристика 

господарства. Промисловість. 

Сільське господарство. 

Транспорт. 

Проблеми і перспективи 

розвитку. 

     Учень: 

порівнює географічне положення 

свого району з іншими; 

характеризує природні умови і 

ресурси, населення, господарство 

свого району; 

оцінює рівень розвитку 

господарства району; 

висловлює судження щодо шляхів 

розв’язання існуючих 

господарських і соціальних 

проблем. 

6 2 Екскурсія на місцеве підприємство 
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