
9 клас листопад, грудень 

1 01/09 
Об'єкт вивчення економічної географії. Взаємодія 
господарства і природи в географічному середовищі Опрацювати пар. 1., пит. висн. с. 8.  

2 06/09 Національна  економіка Опр. пар. 2 пит. висн. с. 15   

3 08/09 Національне господарство 
Повт. визначеннгя з пар. 2, 
 робота з мал.4, 5, 6, 7, 8. 

4 13/09 Секторна модель економіки країни 
Опр. с. 16 - 17., скласти схему 
 "Структура національної економіки" 

5 15/09 Форми просторової організаії національної економіки 
Опр. с. 17 - 19., пит. висн. с.19., 
 дати письмову відповідь на пит. 

6 20/09 
Практична робота. "Аналіз секторної моделі економіки 
України" 

Виконати практичну роботу № 1.с. 20, 
 та використати матеріал за посиланням 
 https://youtu.be/cjNus4HwEBU 

7 22/09 Світове господарство, світовий ринок 
Опр. пар. 5., пит. висн. с. 28, 
 пит. письмово 

8 27/09 Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку Опр. пар. 6., пит. с. 32., 1 - 4 письмово.  

9 29/09 

Практична робота №2."Типізація країн світу за рівнем 
економічного розвитку. Позначення на контурній карті країн 
великої двадціятки" 

Закінчити табл. написати висновок 
 практичної роботи 

10 04/10 Просторова структура світового господарства 

Опр. пар. 7., виконати тестування 
 за посиланням 
  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6074641   

11 06/10 Сучасні тенденції розвитку світового господарства Опр. пар. 8., пит. с. 40 письмово  

12 11/10 
Транснаціональні корпорації. Міжнародні економічні 
оранізації 

Опр пар. 9., пит. 1 - 4 с. 44. 
 Підготуватись до к. р. з теми 
 "Світове господарство" 

13 13/10 
Урок узагальнення за темою "Національна економіка та 
світове господарство" 

Пройти тестування за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8314971 

14 18/10 Сільське господарство та його складові 

Опр. пар. 10., с. 48 -  51., 
 пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4488849 

15 20/10 
Складники сільського господарства. Роль природних чинників 
у розвитку і розміщенні аграраного виробництва 

Опр. пар. 10.,  с. 51 - 53., пит. с. 53 
 письмово. Виконати тести за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2626268 

16 25/10 Сільське господарство України. Рослинництво. 

Опр. пар. 11., пит. висн. с. 59.  
пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2832175 

17 27/10 
Структура розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація 
сільського господарства. 

Опр. пар. 12., пит. висн. с. 63., 
 пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7288961 

18 08/11 Сільське господарство світу. Рослинництво. 
Опр. пар. 13, заповнити табл. с. 68.,  
пит. 1 - 4., висн. письмово с. 67 - 68. 

19 10/11 
Тваринництво світу.Зональна спеціалізація світового 
сільського господарства 

Опр. пар. 14., заповнити табл. 6 с. 72, 
 написати практичну роботу № 3., с. 72. 

20 15/11 Лісове господарство 

Опр. пар. 15., пит. висн. с. 77. 
 виконати тести за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/lisove-gospodarstvo-18689.html 

21 17/11 Поширення мінеральних ресурсів у світі Опр. пар. 16., пит. висн. с. 81., письмово. 

22 22/11 Видобування вугілля, нафти та природного газу Опр. пар. 17., пит. висн. с. 87., письмово. 

23 24/11 Добувна промисловість України 

Опр. пар. 18., пит. висн. с. 90., письмово. 
 Виконати тести за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/dobuvna-promislovist-23362.html 



24 29/11 Видобування металічних руд 

Опр. пар. 19., виконати практичну роботу 
 с. 97, в кого немає контурної карти 
 пит. с. 96 письмово. 

25 01/12 Урок узагальнення за темою "Первинний сектор економіки" 
Виконати тести за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-z-temi-pervinniy-sektor-761591.html 

26 06/12 Значення електроенергетики. 
Опр. пар. 20.,висн. пит. 1 - 4 с. 108., 
 письмово. 

27 08/12 Електроенергетика України 

Опр. пар. 21., пить. 1 - 3 с. 114.,  
письмово. Передивитись відеоурок  
https://youtu.be/k4H0Ic3umLs 

28 13/12 Електроенергетика світу 

Опр. пар. 22., висн. с. 121., письмово. 
 Пройти тестування за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/elektroenergetika-svitu-33135.html 

29 15/12 Практична робота № 5 "Електроенергетика світу та України" 

Виконати практичну роботу с. 122.  
Передивитись відео за посиланням 
 https://youtu.be/zMppMaTjYBo 

30 20/12 Значення металургійного виробництва в економіці Опр. пар. 23., пит. висн. с. 129. письмово. 

31 22/12 Кольорова металургія 

Опр. пар. 24.,висн. с. 134., 
 пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test-kolorova-metalurgiya-9-klas-213031.html 

32 27/12 Виробництво чавуну, сталі та кольорових металів в Україні 
Опр. пар. 25.,виконати практичну роботу  
№ 6., с. 140. 

33 29/12 Металургійне виробництво світу. Контрольне тестування 

Опр. пар 26., виконати  
 контрольне тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/elektroenergetika-ta-metalurgiya-svitu-ta-ukra-ni-751581.html 

        

        

        

        

        

        

        

        
 


