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Učebné osnovy z geografie pre 6. – 9. ročník pripravila v roku 2012 pracovná skupina v zložení:Áno, B. Oliynyk,
dekan Fakulty geografie Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka, doktor ekonómie, profesor (vedúci skupiny);RV
Gladkovský, hlavný odborník odboru všeobecnej strednej a predškolskej výchovy Ministerstva školstva a vedy mládeže a
športu;LM Datsenko, docent na Geografickej fakulte, Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, doktor ekonómie,
profesor;NI Zabuga, vedúci odboru prírodovednej a matematickej výchovy Ústavu inovatívnych technológií a obsahu
vzdelávania;VI Kudirko, prorektor Dnepropetrovského regionálneho inštitútu postgraduálneho pedagogického
vzdelávania;L. O. Cook, zástupca riaditeľa pre výskum Gymnázia № 191 Kyjev, ctený učiteľ Ukrajiny; NV Mníchov, predseda
Asociácie učiteľov geografie Ukrajiny;GE Uvarov, docent Ústavu medzinárodných vzťahov Národnej leteckej univerzity,
kandidát pedagogických vied.
V roku 2015 vykonala zmeny v programe pracovná skupina v zložení:Áno, B. Oliynyk(vodca skupiny), dekan
Fakulty geografie Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka, doktor ekonómie, profesor (vedúci skupiny); IM Vitenko,
docentka Katedry metód vyučovania predmetov a výchovného manažmentu Krajského mestského inštitútu
postgraduálneho pedagogického vzdelávania Ternopil, kandidátka geografických vied; VG Gavrilyuk, učiteľ Ľvovského
fyzikálno-matematického internátneho lýcea na Národnej univerzite Ivana Franka vo Ľvove;T.G..Hilberg, vedúci oddelenia
Chmelnického regionálneho inštitútu postgraduálneho pedagogického vzdelávania, kandidát geografických vied;LM
Datsenko, docent na Geografickej fakulte, Kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, doktor ekonómie, profesor;GD
Dovgan, učiteľ geografie na strednej škole v Charkove I-III stupeň № 5 v mestskej rade Charkov v regióne Charkov, učiteľmetodológ;NI Zabuga, vedúci odboru prírodovednej a matematickej výchovy Ústavu inovatívnych technológií a obsahu
vzdelávania;SG Koberník, vedúci katedry Národnej pedagogickej univerzity pomenovanej po Michailovi Drahomanovovi,
profesorovi, doktorovi pedagogických vied;RR Kovalenko, učiteľ-metodológ školy № 260 v Kyjeve, učiteľ medzinárodného
lýcea "Grand" v Kyjeve;VI Kudirko, prorektor Dnepropetrovského regionálneho inštitútu postgraduálneho pedagogického
vzdelávania;TD Magaletska, učiteľ strednej školy I.-III. stupňa № 28 v Žitomire;NV Mníchov, predseda Asociácie učiteľov
geografie Ukrajiny;TG Nazarenko, hlavný vedecký pracovník Ústavu pedagogiky Národnej akadémie pedagogických vied
Ukrajiny, doktor pedagogických vied;O. F. Prepad, Ekonomika Ústavu pedagogiky Národnej
akadémie
pedagogických
vied
vedúci oddelenia
vyučovanie
geografie
a
Ukrajiny, kandidát
pedagogické vedy, st
Výskumník;OM Priymak, učiteľ KZO "Pismechivská stredná škola I-III stupňa okresnej rady Solonjansk regiónu
Dnepropetrovsk";TI Rykhlyk, učiteľ Vyšhorodskej strednej školy № 1 I-III stupeň Kyjevskej oblasti, vyznamenaný učiteľ
Ukrajiny;OI Zámočník, metodička Nikolaevského regionálneho inštitútu postgraduálneho štúdia
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pedagogické vzdelanie;VV Sovenko, metodička vzdelávacieho a metodického úradu prírodných vied a regionálnej
miestnej tradície Mestskej vysokej školy Regionálnej rady Kyjeva „Akadémia ďalšieho vzdelávania“;OG Stadnik, docent
geografie, Charkovská národná pedagogická univerzita pomenovaná po GS Skovorodovi, kandidátovi pedagogických vied;
GE Uvarov, docent Ústavu medzinárodných vzťahov Národnej leteckej univerzity, kandidát pedagogických vied
Veda.

Zloženie pracovnej skupiny pre aktualizáciu učiva z geografie pre žiakov 6. – 9. ročníka (2017):IM Vitenko, zástupca
riaditeľa pre vedecko-metodickú prácu a medzinárodnú spoluprácu Krajského mestského inštitútu postgraduálneho
pedagogického vzdelávania Ternopil, kandidát geografických vied (vodca skupiny);LM Bulava, Profesor Katedry geografie a
miestnej tradície Poltavskej národnej pedagogickej univerzity pomenovanej po VG Korolenkovi, kandidátovi pedagogických
vied;RV Gladkovský, hlavný odborník odboru všeobecného stredoškolského a predškolského vzdelávania Ministerstva školstva
a vedy Ukrajiny;T.G..Hilberg, vedúci katedry Chmelnického regionálneho inštitútu postgraduálneho pedagogického
vzdelávania, kandidát geografických vied, docent;MV Bobrovského, zástupca riaditeľa pre vedeckú a metodickú prácu lýcea
Universum, okres Ševčenkivskij, Kyjev;GI Karpyuk, učiteľ geografie na finančnom a právnom lýceu v Kyjeve;IN. I. Kudyrko,
docent Národnej univerzity Oles Honchar Dnipro, kandidát pedagogických vied;T.V. Uman,metodička Vinnyckej akadémie
ďalšieho vzdelávania;OI Zámočník, metodička Nikolaevského regionálneho inštitútu postgraduálneho pedagogického
vzdelávania;TK Sokol, učiteľ geografie na Rivne Humanitary Gymnasium;IV Fastov, učiteľ geografie vzdelávacieho komplexu
"Garant" mesta Lysychansk, Luhanská oblasť;OO Kozachuk, učiteľ geografie Kremeneckého lýcea pomenovaného po Ulasovi
Samčukovi, región Ternopil;IM Ilnytsky, učiteľ geografie Veľkoslobidskej strednej školy I-II ročníkov. Kamianets-Podilskyi okres
Chmelnytsky kraj.

3

VYSVETLIVKA
Účel základného všeobecného stredoškolského vzdelania

Program je vypracovaný na základe štátneho štandardu základného a úplného všeobecného stredoškolského vzdelávania (uznesenie
kabinetu ministrov Ukrajiny z 23.11.2011 č. 1392) s prihliadnutím na štátny štandard základného všeobecného vzdelávania (uznesenie vlády z
23.11.2011 č. Ministri Ukrajiny z 20.04.2011 № 462) av súlade s ustanoveniami „Koncepcie novej ukrajinskej školy“ (2016).

Program poskytuje prechod od zamerania sa na predmet k zameraniu na dieťa, takže „téza učiť študenta, nie učiť predmet“ sa
stala efektívnou a nezostala sloganom. Na základe kompetenčného prístupu by sa vedomosti nemali stať „pre každý prípad“
batožinou, ale kľúčom k riešeniu problémov, zabezpečeniu úspešnej sebarealizácie v spoločnosti, usporiadaniu života. Dnes
nie je
osobné
možné naučiť dieťa všetko, oveľa dôležitejšie je v ňom formovať potrebu nepretržitosti
vzdelanie. Pred

obsah učebného materiálu z geografie je určený jeho užitočnosťou a potrebou mimo školy.
Účelom základného všeobecného stredoškolského vzdelania je rozvoj a socializácia žiaka, formovanie jeho národnej
identity, všeobecnej kultúry, svetonázoru, ekologického štýlu myslenia a správania, tvorivosti, bádateľských a životných
zručností, schopnosti sebarozvoja a sebarozvoja. -učenie sa v globálnych zmenách a výzvach.
Hlavnou úlohou modernej strednej školy je starostlivo vybrať vzdelávací materiál na princípe životnej účelnosti a
funkčnosti, zintenzívniť úlohu samostatného učenia. Za zmienku tiež stojí, že pre úspešnú skutočnú činnosť dnes chýbajú
vedomosti a zručnosti, potrebujete viac viery v seba, svoju silu, schopnosť rozhodovať sa, žiť a pracovať v tíme a sústrediť
sa na konkrétne úlohy, identifikovať problémy, viesť samostatné alebo spoločné hľadanie spôsobov jeho riešenia, prevziať
zodpovednosť za výsledky konania a skutkov.
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Kompetenčný potenciál predmetu
1. Komunikácia v štátnom (av
prípade odlišnosti rodnom)
jazykoch

Zručnosti:

vykladať geografické pojmy, fakty, javy, zákony, teórie ústne a písomne; opísať
(ústne alebo písomne) geografické objekty, procesy, javy s využitím bohatého
arzenálu jazykových nástrojov - termínov, pojmov atď.;
diskutovať o otázkach geografického obsahu na globálnej a regionálnej úrovni.
Postoj:
uvedomovať si dôležitosť úspechov geografickej vedy, najmä oceňovania úspechov
ukrajinských vedcov;
túžba rozvíjať ukrajinskú terminologickú slovnú zásobu v systéme geografických vied.
Školiace zdroje:
vzdelávacie, populárno-náučné, umelecké texty o prírode, výskumné projekty v oblasti
geografie, ústne / písomné prezentácie ich výsledkov.

2. Komunikácia

cudzie

jazykoch

Zručnosti:

využívať zdroje výučby cudzích jazykov na získavanie informácií geografického obsahu;
opisovať v cudzích jazykoch, analyzovať a hodnotiť úlohu prírodných javov v modernom
svete, používať geografické pojmy a najčastejšie používané pojmy v ústnom alebo
písomnom prejave, čítať a interpretovať geografickú terminológiu v cudzom jazyku.
Postoj:
záujem o informácie geografického obsahu v cudzom jazyku;
pochopenie globálnych problémov ľudstva a túžba podieľať sa na ich riešení, a to aj
prostredníctvom cudzích jazykov.
Školiace zdroje:
referenčné knihy, online prekladače, cudzojazyčné stránky, články z cudzojazyčných
wikipédií, zahraničné učebnice a príručky.
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3. Matematické

Zručnosti:

4. Základné kompetencie v
prírodných vedách a

Zručnosti:

kompetencie

technológie

aplikovať matematické metódy na riešenie geografických problémov a problémov,
pochopiť a používať matematické modely prírodných a spoločenských javov a
procesov.
Postoj:
uvedomenie si variability a významu matematických metód pri riešení geografických
problémov a problémov.
Školiace zdroje:
úlohy na výpočty, analýzu a spracovanie štatistických informácií prezentovaných v
rôznych formách (kartografická, tabuľková, grafická).
vysvetliť javy vo voľnej prírode pomocou vedeckého myslenia; študovať voľne žijúce živočíchy,
analyzovať a identifikovať environmentálne problémy individuálne alebo v skupine;

posúdiť význam geografie pre trvalo udržateľný rozvoj a riešenie globálnych problémov.
Postoj:
zodpovednosť za hospodárne využívanie prírodných zdrojov, ekologickú situáciu v
miestnej komunite, na Ukrajine a vo svete;
pripravenosť riešiť problémy súvisiace so stavom životného
prostredia. Školiace zdroje:

geografické úlohy, situačné cvičenia na riešenie problémov životného prostredia,
biodiverzity, hospodárneho využívania prírodných zdrojov a pod.
5. Informácie a digitálna
kompetencia

Zručnosti:

využívať moderné digitálne technológie a zariadenia na monitorovanie prostredia, javov
a procesov v spoločnosti a voľnej prírode;
vytvárať informačné produkty (multimediálna prezentácia, blog a pod.) prírodnogeografického a sociogeografického zamerania;
vyhľadávať, spracovávať a uchovávať informácie geografického charakteru, kriticky ich
vyhodnocovať. Postoj:
dodržiavanie autorských práv, etických zásad nakladania s informáciami; uvedomenie si
potreby environmentálnych metód a nástrojov na likvidáciu digitálnych zariadení. Školiace
zdroje:
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elektronické kartografické zdroje, elektronické manuály, zbierky úloh, testy a pod.
6. Schopnosť učiť sa po celý
život

7. Iniciatíva a
podnikanie

Zručnosti:

organizovať a hodnotiť svoje vzdelávacie a poznávacie aktivity, najmä samostatne alebo v
skupine plánovať a vykonávať pozorovania alebo experimenty, realizovať projekty,
stanovovať ciele a dosahovať ich, budovať si vlastnú trajektóriu celoživotného rozvoja.

Postoj:
zvedavosť a pozorovanie, ochota inovovať. Školiace
zdroje:
systém softvérovej pomoci.
Zručnosti:

vytvárať nápady a iniciatívy pre dizajnové a invenčné činnosti, efektívne využívanie
prírodných zdrojov;
predpovedať vplyv geografických procesov a vzorov na rozvoj technológií, nové
oblasti podnikania;
eliminovať riziká a využívať príležitosti na vytváranie hodnôt pre seba a ostatných v
prostredí;
viesť skupinu (inšpirovať, presviedčať a zapájať sa do aktivít, vrátane
environmentálnych alebo vedeckých).
Postoj:
zodpovednosť za prijímanie informovaných rozhodnutí o aktivitách v životnom prostredí,
pri realizácii projektov a výskumných úloh.

Školiace zdroje:

stránky podnikov, inštitúcií, organizácií, exkurzie do moderných podnikov, stretnutia s
úspešnými obchodnými zástupcami.

8. Sociálna a občianska
kompetencia

Zručnosti:

efektívne spolupracovať s ostatnými na realizácii geografických projektov, riešiť
environmentálne problémy, zapájať miestnu komunitu.

Postoj:

obhájiť vlastný postoj k rozhodovaniu v oblasti zachovania a ochrany životného prostredia,
pripravenosť podieľať sa na environmentálnych aktivitách;
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občianska zodpovednosť za stav životného prostredia, rešpektovanie rôznorodosti názorov a pohľadov;
hodnotenie prínosu ukrajinských a zahraničných vedcov a vynálezcov k spoločenskému rozvoju.
Školiace zdroje:

geografické úlohy, internetové zdroje, príručky.
9. Informovanosť a

sebavyjadrenie v teréne

kultúra

Zručnosti:

zachytiť jedinečné predmety, javy a krajiny Zeme, ich estetický význam, využívať
prírodné materiály a nástroje na stelesnenie umeleckých predstáv, vysvetliť
geografický základ pre odraz prírody v umeleckých dielach.
Postoj:

uvedomenie si angažovanosti v národnej a svetovej kultúre prostredníctvom štúdia geografie a
umenia; pochopenie harmonickej interakcie človeka a prírody.

Školiace zdroje:
literárne, hudobné a umelecké diela.
10. Environmentálna gramotnosť a
zdravý životný štýl

Zručnosti:

pracovať v tíme pri realizácii geografických projektov, aplikovať nadobudnuté
skúsenosti na zachovanie vlastného zdravia a zdravia iných, posúdiť význam
geografickej vedy pre zabezpečenie blaha ľudstva.
Postoj:
starostlivosť o zdravie seba a iných, hodnoty životného prostredia ako potenciálneho
zdroja zdravia, blaha a bezpečnosti človeka a komunity, uvedomenie si dôležitosti
ochrany, rešpektovanie prínosu každého / každého k dosahovaniu tím.
Školiace zdroje:

kooperatívne učenie, partnerské technológie, projekty.
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Hlavné úlohy školskej geografie
Školské geografické vzdelávanie je nielen zdrojom nových informácií o Zemi, ale aj základom pre formovanie
svetonázoru, výchovu starostlivých majiteľov, lásku k rodnej krajine, získavanie zručností a schopností prispôsobiť sa okoliu,
primerané správanie v to.
Geografické vzdelávanie na základnej škole je zamerané na dosiahnutie takéhoto zameraniaúlohy:

•
osvojenie si znalostí základných geografických pojmov, zákonitostí vývoja, vzťahu medzi prírodnými zložkami,
obyvateľstvo a hospodárstvo rôznych území, formovanie kontinentov, oceánov a ich častí v súlade s prírodnými a
sociálno-ekonomickými faktormi; príroda, obyvateľstvo a hospodárstvo Ukrajiny; ekonomická a sociálna geografia sveta;
manažment prírody a životného prostredia;

• osvojenie si schopnosti využívať rôzne zdroje geografických informácií – kartografické, štatistické, geografické informačné zdroje –
vyhľadávať, interpretovať a demonštrovať rôznorodé geografické údaje a formovať na tomto základe žiakov kľúčové kompetencie;
vykonávať úkony získané na základe uplatnenia geografických vedomostí a predchádzajúcich skúseností;
• aplikácia geografických poznatkov na vysvetlenie a hodnotenie geografických procesov a javov;

• rozvoj kognitívneho záujmu, intelektuálnych a tvorivých schopností žiakov v procese geografického pozorovania,
riešenia problémov, samostatného získavania nových poznatkov z geografie;

• formovanie schopnosti a pripravenosti využívať geografické vedomosti a zručnosti v každodennom živote na spoločensky
zodpovedné správanie sa v životnom prostredí, jeho zachovanie, prispôsobenie sa životným podmienkam v konkrétnom území;
nezávislé hodnotenie miery vplyvu človeka na prírodu, environmentálnu bezpečnosť ako sféru ľudského života; riešenie
konkrétnych praktických úloh;
• výchova k ekologickej kultúre, národnému povedomiu a zmyslu pre vlastenectvo, tolerantný vzťah k iným národom, rešpekt k
prírodným a kultúrnym hodnotám rôznych regiónov a krajín sveta.

Štruktúra a obsah učiva
Štruktúra a obsah programu geografie vychádzajú z princípov nadväznosti a kontinuity školského geografického vzdelávania, jeho
integrácie na základe vnútropredmetových a interdisciplinárnych väzieb, humanizácie s prihliadnutím na vekové možnosti žiakov,
praktickej orientácie.
Program odzrkadľoval prierezové obsahové línie školskej geografie uvedené v Štátnom štandarde základného a úplného
všeobecného stredoškolského vzdelávania a prierezové témy, ktoré poskytuje Koncepcia novej ukrajinskej školy.
V ľavej časti programu pri každom kurze sú uvedené očakávané výsledky výchovno-vzdelávacej a poznávacej činnosti žiakov – vedomosti, resp.
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zručnosti a hodnoty. Okrem toho je uvedené základné minimum geografického názvoslovia.
Hodnotenie študijných výsledkov študentov v geografii sa uskutočňuje s prihliadnutím na ich individuálne charakteristiky a
poskytuje diferencovaný prístup k jej organizácii. Kritériom hodnotenia práce študentov nie je ani tak množstvo vzdelávacieho materiálu,
ktorý zostane v pamäti, ako schopnosť analyzovať, sumarizovať, nadväzovať vzťahy medzi príčinami a následkami, používať v situáciách
skutočného života, samostatne získavať vedomosti.

Niektoré prvky geografických vedomostí žiaci získavajú na základnej škole v rámci predmetu „Príroda“. Prehlbovanie
týchto vedomostí prebieha v 5. ročníku v rámci pokračovania propedeutického kurzu „Prírodoveda“, v ktorom si žiaci na
prístupnej úrovni vytvárajú prvotné predstavy o vesmíre, Zemi ako planéte slnečnej sústavy, geosfére a životnom
prostredí človeka. .
Geografia v6. trieda(Všeobecná geografia) Je prvým systematickým kurzom nového školského predmetu. Program
kurzu je koncipovaný na 70 hodín (2 hodiny týždenne), z toho plánovaná časová rezerva je 6 hodín. Počas štúdia
všeobecnej geografie si študenti vytvárajú predstavu o Zemi ako prírodnom komplexe, vlastnostiach zemskej kôry a ich
vzťahoch. Úvodný kurz geografie obsahuje aj informácie o geografických cestách a výskume našej planéty, vlastnostiach
zemegule a mapy, počte a polohe jej obyvateľstva, ľudských rasách, postavení Ukrajiny a jednotlivých krajín na politickej
mape sveta. V 6. ročníku sa teda začína formovanie všeobecnej geografickej kultúry školákov a postupné osvojovanie si
kartografického jazyka. Žiaci ovládajú základné geografické pojmy a pojmy
Na dosiahnutie vytýčeného cieľa učiteľa je potrebné takéto výchovné a metodické riešiťúloha:
rozvíjať kognitívny záujem žiakov o predmety a procesy okolitého sveta;

•
•
naučiť sa vytvárať prepojenia v systéme geografických vedomostí a na tomto základe formovať kľúčové kompetencie: zručnosti
študijný, občiansky, spoločenský, obchodný, všeobecný kultúrny, zdravotnícky, informačný;

• zapájať žiakov do praktických činností o aplikácii získaných geografických vedomostí a zručností v bežnom živote. Program
zabezpečuje implementáciuosem praktických prác, z ktorých štyri musia byť posúdené, zvyšok - podľa výberu učiteľa.
Okrem toho niektoré témy zahŕňajú výskumné témy.
Geografia v7. trieda(Kontinenty a oceány) je logickým pokračovaním kurzu geografie, ktorý sa študoval v 6. ročníku a vo veľkej

miere vychádza z jeho učiva. Rovnako ako v 6. ročníku, štúdium geografie kontinentov a oceánov poskytuje 70 hodín (2 hodiny týždenne),
z toho 6 je časová rezerva. Hlavná vecúčelŠtúdium geografie v 7. ročníku je formovanie geografických poznatkov o povahe kontinentov a
oceánov, ich celistvosti a diferenciácii, o obyvateľstve a jeho aktivitách v rôznych prírodných podmienkach. Zároveň sa rozširujú poznatky
o geografickom obale a jeho komponentoch. Obsah predmetu poskytuje študentom nevyhnutný základ pre pochopenie úlohy
geografického obalu v živote ľudí a vplyvu spoločnosti na prírodné podmienky.
Na dosiahnutie tohto cieľa je štúdium geografie v 7. ročníku načrtnuté nasledovneúloha:

•

pokračovať v rozvíjaní vedomostí žiakov o geografickej diferenciácii prírody Zeme od globálnej až
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regionálna úroveň;
• vytvárať geografické predstavy o veľkých častiach zemského povrchu – prírodných komplexoch kontinentov a oceánov, ich
priestorovej heterogenite;

• poskytnúť základné pojmy o politickej mape, obyvateľstve a typoch jeho ekonomických aktivít, environmentálnych výzvach ľudstva;

• rozvíjať kartografickú gramotnosť žiakov, formovať praktické zručnosti pri vyhľadávaní, systematizácii a prezentovaní
rôznych geografických informácií.
Program zabezpečuje implementáciu12 praktických prác, z ktorých štyri sú povinné na vyhodnotenie. Väčšina
praktických prác sa vykonáva pomocou rôznych tematických atlasových máp a vrstevnicových máp. Schopnosť pracovať s
mapami rôzneho obsahu je jedným z najdôležitejších ukazovateľov kvality prípravy študentov pri štúdiu geografie kontinentov
a oceánov. Program tiež poskytuje rôzne druhy štúdia.
Štúdium geografie v8. trieda(Ukrajina vo svete: príroda, obyvateľstvo) zameraný na vytvorenie vedeckého a
geografického obrazu svojej krajiny ako súčasti svetového spoločenstva štátov na základe jej komplexného štúdia. Tento
kurz pomáha študentovi uvedomiť si, že je občanom Ukrajiny, formovať vedomosti o prírode a obyvateľstve krajiny, jeho
regiónu, pestovať úctu k ukrajinskému ľudu, jeho kultúre, cítiť sa skutočným vlastencom svojej krajiny. Program kurzu je
koncipovaný na 70 hodín (2 hodiny týždenne), z toho 3 hodiny sú časová rezerva. Dôležitým princípom budovania obsahu
predmetu je integrácia, ktorá sa v kombinácii fyzických a sociogeografických zložiek realizuje pri štúdiu prírodných
komplexov a obyvateľstva Ukrajiny a jej regiónu s prihliadnutím na už nadobudnuté poznatky z 7. stupňa. najmä štúdium
obyvateľstva Ukrajiny sa realizuje na základe tém o obyvateľstve sveta v kurzoch geografie v 6. a 7. ročníku a z dôvodu
prehĺbenia ich obsahu. Osobitná úloha geografie v 8. ročníku spočíva v jej výraznom ideovom potenciáli a úzkych
obsahových vzťahoch s modernosťou a osobnou skúsenosťou žiakov.
Na dosiahnutie vytýčeného cieľa je štúdium geografie v 8. ročníku zamerané na riešenie takýchúlohy:
•
formovať vedomosti a predstavy študentov o Ukrajine ako o celej krajine, kde sa nachádzajú rôzne svetové a
regionálne prírodné, sociogeografické a ekologické procesy;
• odhaľovať nové pojmy a zákonitosti a prehlbovať a zovšeobecňovať už vytvorené teoretické poznatky z fyzickej a
sociálnej geografie;
• vytvoriť si predstavu o určitých konceptoch sociogeografického obsahu;
• pokračovať v rozvíjaní praktických zručností a schopností samostatnej práce, ktorá bude podporovať aktívne spoločensky zodpovedné
správanie žiakov v geografickom priestore krajiny.

Program zabezpečuje implementáciu11 praktických prác, z ktorých štyri sú potrebné na vyhodnotenie. Sú zamerané na rozvoj
zručností a schopností pracovať s mapami a inými zdrojmi geografických informácií; identifikovanie väzieb medzi prírodou a
spoločnosťou v rámci Ukrajiny, ich vzájomné ovplyvňovanie, ktoré prispeje k ďalšiemu rozvoju vzdelávacej a kognitívnej
kompetencie žiakov a formovaniu hodnotovo-sémantických a sociálno-profesijných kompetencií. V ponuke sú aj tvorivé úlohy

11
charakter (výskum), ktorý možno rovnako ako v predchádzajúcich kurzoch posudzovať selektívne.

Štúdium geografie v9. ročníka(Ukrajina a svetová ekonomika) ukončuje geografické vzdelávanie žiakov základnej
školy na základnej škole. Tento kurz má 52 hodín (1,5 hodiny týždenne), z toho 3 hodiny sú časová rezerva. Hlavným
cieľom predmetu je získať poznatky o trendoch národného a svetového hospodárstva a určiť miesto Ukrajiny v modernom
svete. Tento cieľ zahŕňa realizáciu nasledujúcich úloh:
• formovať nové pojmy a základné poznatky o sociálnej geografii a črtách vývoja modernej ekonomiky na Ukrajine a vo
svete;
• zoznámiť sa so štruktúrou svetovej ekonomiky a jej odrazom v ekonomike Ukrajiny, najdôležitejšími globálnymi
problémami ľudstva;
• naučiť sa identifikovať a analyzovať ekonomické, sociálne a environmentálne procesy a javy na globálnej, regionálnej a
miestnej úrovni;
• ukázať úlohu medzinárodnej spolupráce pri riešení globálnych problémov ľudstva;
• rozvíjať kognitívny záujem žiakov, intelektuálne a tvorivé schopnosti, samostatné učebné činnosti vyhľadávaním a
spracovaním geografických a štatistických informácií z rôznych zdrojov.
Dôležitým princípom budovania obsahu geografie v 9. ročníku je integrácia, ktorá sa realizuje kombináciou
sociogeografických komponentov pri štúdiu osobitostí vývoja a polohy ekonomiky vo svete, na Ukrajine a v jej regióne.
Kurz má jasne definované praktické zameranie, ktoré sa realizuje v priebehu praktickej práce, analytických úloh a
výskumu. Program zabezpečuje implementáciusedem praktických prác, z ktorých štyri sú potrebné na vyhodnotenie. Sú
zamerané na rozvoj zručností a schopností pracovať s mapami a inými zdrojmi informácií.
Program poskytujevykonávanie výskumu, ktorých témy môže učiteľ pri štúdiu príslušnej témy meniť. Pri výbere
výskumnej témy sa odporúča zohľadňovať regionálne danosti, vzdelávaciu a metodickú podporu a materiálno-technické
vybavenie vzdelávacích aktivít. Z navrhnutých výskumných tém si študent vyberá 1-2 štúdiá (v priebehu roka) a vykonáva
ho samostatne alebo v skupinách. Výsledky štúdia prezentuje a hodnotí učiteľ.
Navrhované rozloženie hodín podľa sekcií a tém v programoch kurzov geografie je orientačné a môže byť zmenené zo strany
vyučujúceho do výšky 20 % času poskytnutého programom. Rezervnú časť vyučovacieho času môže učiteľ podľa svojho uváženia
použiť na hlbšie štúdium alebo zopakovanie určitého vzdelávacieho materiálu s prihliadnutím na schopnosti a učebné schopnosti
žiakov konkrétnej triedy alebo na tematické hodnotenie (hodiny systematizácie a zovšeobecňovania).

Cez sémantické línie
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Účel štúdia prierezovej obsahovej línie«Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj»je formovanie študentov soc činnosti,
zodpovednosti a environmentálneho povedomia, aby zachovávali a chránili životné prostredie a uvedomovali si trvalo udržateľný rozvoj, sú pripravení
podieľať sa na riešení environmentálnych problémov a rozvoja spoločnosti.

Žiaci 6. ročníka sú zameraní na formáciu:

- pripravenosť posudzovať vplyv ľudskej činnosti na prírodné prostredie; aplikácia poznatkov v oblasti ochrany príroda;
hodnotenie významu a vplyvu prírodných zložiek pre život a činnosť človeka;
- bezpečné správanie v podmienkach nepriaznivých fyzikálnych a geografických javov a procesov;

- rôzne formy environmentálnych aktivít: príprava správ o antropogénnej krajine a ochrane objekty regiónu,
informovanie o nich obyvateľov územia (tvorba letákov, ekologických značiek, brožúr, umiestňovanie informácií na
stránke vzdelávacej inštitúcie a pod.), účasť na environmentálnych aktivitách konaných v škole, meste a regióne,
krajine .
Žiaci 7 tried sú zameraní na formovanie:

- pochopenie vzťahov zložiek prírody; vplyv človeka a jeho aktivít na komplexy planetárnej prírody; dodržiavanie
environmentálnej etiky týkajúcej sa ľudského správania v prírode; význam chránených území pre zachovanie
jedinečnej krajiny Zeme; dôležitosť Červenej knihy;
- znalosť nebezpečných prírodných objektov a javov v rôznych častiach sveta a pravidlá bezpečného správania.

Žiaci 8 tried sú zameraní na formovanie:

- uvedomenie si vplyvu ľudského života na povahu komplexov Ukrajiny; dodržiavanie pravidiel ľudského správania v
príroda; význam chránených území pre zachovanie jedinečnej krajiny Ukrajiny; význam Červenej a Zelenej knihy
Ukrajiny;
- štýl správania v oblastiach extrémnych prírodných javov, ekologických katastrof, znečistenia spôsobeného človekom, ako aj
územia objektov ochrany prírody.

Žiaci 9. ročníka sú zameraní na formáciu:

- holistický vedecký obraz sveta, primerané pochopenie zvláštností moderného sveta;
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- pochopenie jednoty a harmónie medzi prírodným prostredím, rozvojom materiálnej produkcie a úrovňou rastu sociálne štandardy
obyvateľstva v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja;

- schopnosť aplikovať poznatky pri predpovedaní vplyvov človeka na prírodu, určovaní vlastných pravidiel správanie v
moderných podmienkach prostredia a oblastiach znečistenia spôsobeného človekom;
- schopnosť vyvodzovať závery o mieste Ukrajiny pri riešení globálnych problémov ľudstva.

Účel štúdia prierezovej obsahovej línie«Občianskoprávna zodpovednosť»je vytvorenie zodpovedného člena
komunita a spoločnosť, ktorá chápe princípy a mechanizmy spoločnosti, ako aj význam národnej iniciatívy; sa vo svojej
činnosti opiera o kultúrne tradície a vektory rozvoja štátu.
Žiaci 6 tried sa zameriavajú na:

- výchova k postoju žiaka ako občana k prírode; schopnosť chrániť prírodu;
- schopnosť pracovať v skupine na geografickom výskume a projektoch na báze spolupráce;
- používanie metód a vzorcov správania, ktoré uspokojujú ich vlastné záujmy a neporušujú práva iných občania;
- účasť na aktívnej environmentálnej práci svojej lokality.
Žiaci 7. ročníka sa zameriavajú na:

- získavanie a analýza informácií o svetových javoch a procesoch, vzťahoch Ukrajiny s inými krajinami zo širokého spektra zdrojov;
- schopnosť formulovať rozumný názor na sociálne problémy, kriticky myslieť;
- pracovať v skupine na geografickom výskume a projektoch na základe spolupráce;
- tolerantný postoj ku kultúrnemu dedičstvu a tradíciám národov sveta.
Žiaci 8. ročníka sa zameriavajú na:

- vytvorenie modelu multikultúrneho správania, ktorý zodpovedá zásadám morálky a platnej legislatíve Ukrajiny,
občiansky postoj k ochrane prírody Ukrajiny;
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- schopnosť pracovať v skupine na geografickom výskume a projektoch na báze spolupráce, pochopiť význam úloha,
budovať argumenty;
- výchova k úcte k národným dejinám, kultúre, jazyku, tradíciám, hrdosti na rozvoj národnogeografického veda.
Žiaci 9. ročníka sa zameriavajú na:

- prijímanie individuálnych a kolektívnych rozhodnutí s prihliadnutím na záujmy a potreby občanov, predstaviteľov konkr
spoločenstvá, spoločnosti a štáty;

- pripravenosť zúčastniť sa na verejných environmentálnych aktivitách a zodpovedať za svoje činy a činy;
- formovanie spotrebiteľského správania zameraného na národného výrobcu; racionálna spotreba zdrojov na domáca,
regionálna, národná a globálna úroveň;
- uvedomenie si globálnej vzájomnej závislosti a osobnej zodpovednosti pri štúdiu svetovej ekonomiky a národného
hospodárstva.
Štúdiom prierezovej obsahovej línie«Zdravie a bezpečnosť»snažiť sa formovať žiaka duchovne, emocionálne,
sociálne a fyzicky plnohodnotný člen spoločnosti, ktorý je schopný viesť zdravý životný štýl, pomáhať vytvárať bezpečné a
zdravé životné prostredie.
Žiaci 6 tried sa zameriavajú na:

- aplikácia poznatkov o liečivých rastlinách, jedovatých rastlinách a živočíchoch na príklade ich prírodných komplexov
terén;
- formovanie postojov k používaniu zdravých a bezpečných potravín a bezpečnému správaniu počas výcviku exkurzie a
terénny výskum;
- identifikácia a pochopenie vplyvu meteorologických faktorov na ľudské zdravie;
- pochopenie významu minerálnych liečivých a stolových vôd pre zdravie človeka.
Žiaci 7. ročníka sa zameriavajú na:
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- uvedomenie si dôležitosti sanitárnych a hygienických životných podmienok a výživy pre zachovanie života a zdravia
človeka (v r. vrátane príkladu rozvojových krajín);
- pochopenie dôležitosti preventívnych opatrení pri cestách do zahraničia do krajín s vysokou pravdepodobnosťou epidémií;
- formovanie vedomostí o nebezpečných prírodných objektoch a javoch a ich vplyve na život človeka.
Žiaci 8. ročníka sa zameriavajú na:

- pochopenie, že zdravie je najvyššou hodnotou pre každého a spoločenskou hodnotou, vedomou motiváciou pre viesť
zdravý životný štýl, zodpovednosť za vlastný život a zdravie;
- formovanie bezpečného správania v prostredí a v extrémnych (núdzových) situáciách (počas študijné cesty a terénny
výskum);
- organizovanie úspešnej výchovnej práce na vytváraní podmienok na zachovanie zdravia.
Žiaci 9. ročníka sa zameriavajú na:

- vytváranie vedomostí o bezpečnosti tovarov a služieb, ktorých spotrebiteľmi sú študenti;
- aplikácia poznatkov na posúdenie možných pozitívnych a negatívnych dôsledkov modernej biotechnológie vo vidieckych oblastiach
hospodárstvo;

Účel štúdia prierezového obsahu "Podnikateľská a finančná gramotnosť„Je poskytnúť mladej generácii Ukrajincov
lepšie pochopenie praktických aspektov finančných otázok (úspory, investície, pôžičky, poistenie, pôžičky atď.); rozvoj
iniciatív vedenia, schopnosť úspešne fungovať v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí.
Žiaci 6 tried sa zameriavajú na:

- schopnosť prezentovať seba a svoje úspechy; robiť výpočty, robiť rozhodnutia;
- vypracovanie opatrení na využitie domového odpadu vo vašej lokalite.
Žiaci 7. ročníka sa zameriavajú na:

- formovanie zručností na riešenie základných environmentálnych problémov;
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- tímový štýl práce pri realizácii vzdelávacích projektov a výskumu.
Žiaci 8. ročníka sa zameriavajú na:

- využívanie zdrojov (výchovných, prírodných a iných) na vytváranie hodnôt;
- vypracovanie akčného plánu, ktorý identifikuje priority a míľniky, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie ich cieľov (napríklad štúdium prírody,
obyvateľstvo vo svojom regióne);

- schopnosť posúdiť výhody a riziká alternatív a urobiť rozhodnutia, ktoré vyjadria svoje preferencie na príklade výskum
problémov súvisiacich s environmentálnou situáciou vo vašej oblasti.
Žiaci 9. ročníka sa zameriavajú na:

- schopnosť vytvárať nápady a iniciatívy pre projektové aktivity, efektívne využívanie prírodných zdrojov;
- predpovedanie vplyvu geografie na rozvoj technológií, nové oblasti podnikania;
- posúdenie príležitostí pre podnikanie vo vašej oblasti;
- plánovanie svojich aktivít a skupín pre prípadné nové podniky v regióne.

Obsah vzdelávacieho materiálu a požiadavky na jeho zvládnutie
6. trieda

GEOGRAFIA
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"Všeobecná geografia"

(70 hodín, 2 hodiny týždenne)
číslo
hodiny

2

Očakávané výsledky vzdelávania kognitívna činnosť žiakov

ÚVOD
Geografia ako veda o Zemi, jej prírode,
obyvateľstve a ekonomických aktivitách,
interakcii prírody a ľudstva.
Hodnota geografických vedomostí a
zručností pre život človeka.
Hlavné tlačené a elektronické zdroje
geografických informácií, ich význam. Metódy
Zložka aktivity:
vyberiegeografické informácie z rôznych geografického výskumu. Vlastnosti organizácie
zdroje aurčujejeho užitočnosť pre seba; vlastných geografických pozorovaní.
vystupujesledovanie zmien v príroda;
Výskum
jezoznam geografických zdrojov
Pozorovanie zmien v prírode.
Vedomostná zložka:
hovorypredmety štúdia geografie,
zložky geografickej vedy, hlavné zdroje
geografického poznania a metódy
geografického výskumu.

informácie, ktoré sú doma.

Komponent hodnoty:
používavlastné výsledky pozorovania
pri každodenných činnostiach;
zdôvodňujena konkrétnych príkladoch
význam geografie pre život človeka.

Cez sémantické línie

Obsah vzdelávacieho materiálu

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Vedomý si starostlivosti o
prírodu, dodržiava pravidlá bezpečného
správania sa v prírode. Zameriava sa na
formovanie environmentálnych žiakov
vedomia zachovania a ochrany životného
prostredia.
Zdravie a bezpečnosť

Podporuje záujem o
zemepisné vedy.
Občianskoprávna zodpovednosť Na
konkrétnych príkladoch vysvetľuje význam
geografie pre život človeka, pričom vyberá
informácie z rôznych zdrojov.

Podporuje pozitívny vzťah k učeniu,
rozvíja schopnosť spoločného
chápania problému a tolerantný a
nezaujatý postoj k iným myšlienkam
a názorom.
Dokáže diskutovať na tému "Čo a prečo
študovať moderných geografov, keď je
všetko na Zemi otvorené?"

4

Vedomostná zložka:
hovoryrysy obrazu zeme na mapy v
staroveku.

ODDIEL I. Rozvoj geografických poznatkov o Zemi
Téma 1. Myšlienka Zeme v staroveku Znázornenie Občianskoprávna zodpovednosť
tvaru Zeme. Obrázky Zeme na mapách
Vytvára potrebné morálne vlastnosti,
Eratosthenes, Ptolemaios.
obhajuje svoje postavenie v diskusii,
konštruktívne komunikuje.
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Zložka aktivity:
vyberiez rôznych doplnkových zdrojov
informácie o poznaní a štúdiu Zeme v
staroveku;
porovnávamapy Eratosthena a Ptolemaia s

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

Učí sa spoločne dosahovať ciele.

moderná mapa;
jekrátke správy o poznaní Pozemky v
staroveku (so zapojením rodinných
príslušníkov).

Komponent hodnoty:

hodnotípríspevok starovekých vedcov
v formovanie geografie ako vedy.

Vedomostná zložka:
hovoryslávnych námorníkov a cestovatelia
(Marco Polo, Krištof Kolumbus, Fernand
Magellan), ktorí urobili vynikajúce
geografické objavy v rôznych obdobiach.

Zložka aktivity:
vyberiez rôznych doplnkových zdrojov
informácie o poznaní a výskume Zeme;

Téma 2. Objavovanie nových krajín
a cestovanie po svete

Vikingské plávanie. Cesty Marca Pola. Vyhľadajte
námornú cestu do Indie. Objav Ameriky
Krištofom Kolumbom. Prvý oboplávanie pod
vedením Fernanda Magellana. Objav Austrálie a
Antarktídy

stopyna mapových trasách
cestovatelia a prieskumníci.
Komponent hodnoty:
vyvodzuje záveryo zmysle cestovať po
svete, aby si rozšíril vedomosti o Zemi.

Vedomostná zložka:
hovorymoderný geografický výskum.
Zložka aktivity:
vyberiez rôznych doplnkových zdrojov
informácie o poznaní a štúdiu Zeme v
súčasnej fáze;

Téma 3. Moderný výskum Výskum Zeme v XX a
na začiatku XXI storočia.

Občianskoprávna zodpovednosť
Kriticky hodnotí informácie
geografického obsahu, určuje úlohu
moderného výskumu pri zlepšovaní
blahobytu ľudstva.
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analýzygeografické informácie výskum v XX
a na začiatku XXI storočia; porovnáva
štúdium Zeme v modernej dobe s tými,
ktoré sa odohrali v skorších epochách; jes
pomocou rodinných príslušníkov krátke
reportáže o vlastných cestách, ktoré
ilustruje kresbami, fotografiami,
miniprezentáciami.
Komponent hodnoty:
určujeúloha moderného výskumu v
zlepšenie blahobytu ľudstva.

12

ODDIEL II. Pristátie na pláne a mape

Vedomostná zložka:
hovoryrôzne spôsoby zacielenia
terén;
vysvetľujespôsoby zacielenia
terén.
Zložka aktivity:
si užívakompas určiť strany horizontu
a azimut; určujeazimut a smery v
rôznych smeroch zariadenia v areáli
pri škole; jediagram dopravnej cesty;
porovnávainštrumentálne a vizuálne
spôsoby orientačného behu.
Komponent hodnoty:
hodnotípraktický význam zručnosti
orientovať sa v teréne; vyvodzuje
záveryo dôležitosti orientáciu na
záchranu vlastného života a
bezpečnosti pri cestovaní a výletoch.

Téma 1. Orientačný beh Spôsoby
orientačného behu. Určenie oblastí na zemi.
Kompas. Pojem azimutu.

Zdravie a bezpečnosť

Chápe dôležitosť schopnosti čítať mapu,
zmapovať oblasť a navigovať pre svoju
vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných
počas cestovania a výletov.

Vykonáva tréningové cvičenia s použitím
nákresov, máp, plánov terénu, ktoré
rozvíjajú zručnosti navigácie v oblasti pre
vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
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Vedomostná zložka:
hovoryspôsoby zobrazenia Zeme, typy
mierky, rozdiely medzi plánom a
polohopisným plánom a mapou,
absolútne a relatívne výšky terénu,
objekty terénu podľa plánu a jeho
symboly;
je schopnýčítať plán a mapu pomocou
symboly a legenda mapy; vysvetľuje
rozdiely rôznych typov mierok, znaky
orientácie územného plánu.

Téma 2. Spôsoby zobrazenia Zeme Vlastnosti
a rozdiely obrazu zemského povrchu na
zemeguli, letecké snímky, vesmírne snímky,
plány, mapy.
Stupnica a jej typy. Symboly plánu
Absolútna a relatívna výška terénu, ich
vymedzenie pomocou horizontál a mierky
výšok.
Plán, jeho hlavné črty. Definovanie smerov v
pláne. Čítanie plánu.
Geografické mapy, ich prvky. Legenda mapy.
Mierkové mapy.

Zemepisné atlasy. Praktická hodnota máp.
Zložka aktivity:
určujemierka a plán, absolútny a relatívnu
výšku terénu pomocou horizontál a na
Praktická práca
stupnici výšok;
1.Vyriešte problémy pomocou rôznych typy
Opatreniavzdialenosti na pláne a mape
stupnice
za sebou podľa mierky;

riešiproblémy s rôznymi typmi
stupnica;
porovnávaobraz oblasti na zemeguli,

letecká fotografia a vesmírna snímka, plán,
mapa.
Komponent hodnoty:
hodnotípraktický význam plánu a mapy
pre seba a svoju rodinu.

21

Vedomostná zložka:
hovoryčiary mriežky stupňov:
rovnobežky, poludníky, rovník, nultý
poludník, znaky pojmov "zemepisná
šírka", "zemepisná dĺžka", súradnice
osídlenia;
vysvetľujegeografické rozdiely
zemepisnú šírku a dĺžku.
Zložka aktivity:
si užívastupňovú mriežku pre určenie
zemepisných súradníc; určujezemepisné
súradnice objektov, osady;

Téma 3. Zemepisné súradnice Mriežka stupňov
na zemeguli a mape. Pojem zemepisných
súradníc. Referenčné pravidlá pre zemepisnú
šírku a dĺžku. Geografické súradnice vašej
lokality.
Praktická práca
2.Určenie zemepisných súradníc podľa
geografická mapa.

porovnávazemepisnej šírky a zemepisnej polohy
zemepisná dĺžka podľa stupňov.
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Komponent hodnoty:
hodnotípraktický význam vedomostí
o zemepisné súradnice.

Vedomostná zložka:
hovoryvnútorné vrstvy Zeme, zloženie
kontinentálna a oceánska kôra, základné
znaky pojmov „litosféra“, „kôra“,
„minerály“, „horniny“, „minerály“, „reliéf“,
„plány“, „hory“, tvary terénu ich oblasti;
uvádza príklady a zobrazuje ich na mape
litosférické dosky, seizmické pásy,
najväčšie sopky, rôzne, vrátane
jedinečných tvarov terénu;

ODDIEL III. zemská kôra
Téma 1. Litosféra

Zdravie a bezpečnosť

Štruktúra litosféry, jej vlastnosti. Litosférické
dosky, dôsledky ich pohybu.

Analyzuje príznaky blížiaceho sa zemetrasenia,
cunami, sopečnej erupcie pre vlastnú
bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

Vnútorná štruktúra Zeme.

Vnútorné procesy, ktoré spôsobujú zmeny v
zemskej kôre a na povrchu zemegule. Pohyby
zemskej kôry. Zemetrasenia. Vulkanizmus a sopky,
gejzíry. Seizmické pásy zemetrasení.

Vonkajšie procesy, ktoré spôsobujú zmeny na
zemskom povrchu. Zvetrávanie, vietor, prúdenie a
podzemná voda, ľadovce.

viepravidlá správania sa počas zemetrasenia; Minerály, horniny. Minerály a ich význam v
uvádza príkladymagmatické, sedimentárne a živote a činnosti človeka.
metamorfované horniny.
Hlavnými reliéfmi sú hory a roviny.
Rozmanitosť a formovanie rovín na

Občianskoprávna zodpovednosť
Charakterizuje systém varovaní a
algoritmus správania pri prejavoch
nepriaznivých prírodných javov.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Chápe výhody a nevýhody
ľudského manažmentu v
oblastiach vulkanizmu.
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Zložka aktivity:
určujeabsolútna a relatívna výška roviny
a hory na stupnici výšok; označujena
vrstevnicovej mape: sopky:
Klyuchevskaya Sopka, Etna, Krakatau;

pôda. Najväčšie pláne na svete. Rozmanitosť
a tvorba hôr na súši. Najvyššie a najdlhšie
hory sveta.

Reliéf dna oceánu. Stredooceánske chrbty sú
najvyšším a najdlhším pohorím vo svetových
oceánoch. Jedinečné tvary zemegule, ich ochrana.

Uznáva dôležitosť určitých druhov
nerastov pre rozvoj príslušných
priemyselných odvetví.
Podieľa sa na štúdii "Minerály v
usporiadaní bývania (prístavby) mojej
rodiny."

Téma 2. Atmosféra
Štruktúra atmosféry, vlastnosti vzduchu v
troposfére.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Uvažuje o zodpovednosti
ľudskej činnosti za stav atmosféry.

hory:Karpaty, Krym, Alpy, Ural, Kordillery,
Kaukaz, Himalájesvrchol Jomolungma,
Praktická práca
Andy; roviny:Východoeurópska, Západná 3.Označenie na vrstevnicovej mape plání,
hôr, sopky zeme.
Sibírska, Amazonská nížina, Lawrence
Upland,

Stredná Sibír, Brazílska plošina
;
rozlišujemagmatické, sedimentárne a
metamorfované horniny; porovnávaroviny a
hory vo výške, pôvod, umiestnenie na súši
alebo v oceánoch.

Komponent hodnoty:
hodnotíľudská činnosť a jej vplyv na
úľava;
vyjadruje úsudkypodľa potreby
ochrana jedinečných foriem krajiny;
vysvetľujevnútorný a vonkajší vplyv
procesy tvorby reliéfu zemského
povrchu;
analýzypríčiny a následky vonkajších a
interné procesy.
Vedomostná zložka:
hovoryzákladné črty pojmov „počasie“,
"Klíma", "mapa počasia", prvky počasia,
tepelné zóny Zeme, svetové centrá
pozorovania počasia;
uvádza príkladyoblaky rôznych tvarov,
predpovede počasia, hlavné typy podnebia;

Denný a ročný chod teploty vzduchu,
príčiny jej kolísania. Klimatická mapa.
Tepelné zóny Zeme. Praktická hodnota
merania teploty vzduchu.

Zdravie a bezpečnosť

Uvedomuje si vplyv ovzdušia na
ľudské zdravie.
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Atmosférický tlak: príčiny a dôsledky jeho zmeny Dodržiava pravidlá bezpečného správania
v troposfére. Meranie atmosférického tlaku.
počas búrok, krupobitia, poľadovice, orkánov a
Vietor: príčiny, smery, sila, rýchlosť, ich definícia iných nepriaznivých prírodných javov.
modernými prístrojmi a vizuálne. Tvorba vánku.
Zložka aktivity:
pozoruje a zachytávazmeny prvkov
Občianskoprávna zodpovednosť Uvádza
počasie: teplota vzduchu, atmosférický
Voda v atmosfére: vyparovanie, vlhkosť a
príklady prekonávania následkov prírodných
tlak, vietor, vlhkosť, oblačnosť, oblačnosť, jej zmeny.
atmosférických javov a procesov spoločným
zrážky;
Oblaky a hmla, rozdiely v ich tvorbe. Oblakové úsilím komunity (obyvateľov ulice, obce,
určujeindikátory teploty vzduchu a
tvary, oblaky.
mesta).
vysvetľujepríčin a následkov zmien počasia a
podnebie.

Zrážky z oblakov a vzduchu, ich druhy, merania.
atmosférický tlak a jeho zmeny s
nadmorskou výškou, rýchlosťou vetra, typmi Mapa distribúcie zrážok. Počasie, jeho živly,
premenlivosť. Charakteristické počasie podľa
počasia prevládajúcimi v ich oblasti;
staviateplotné grafy, tabuľky rozloženie ročných období vo vašej oblasti. Poveternostná
zrážok za určité obdobie, veterná ružica; služba, praktický význam predpovedí počasia. Klíma
a hlavné klimatické faktory. Mapa klimatických zón.
Zmena podnebia. Vplyv človeka na atmosféru.
vyberierelevantné geografické zdroje

informácie na zoznámenie sa s
atmosférickými procesmi; si užíva
teplomer, barometer, vlhkomer;

porovnávapočasie rôznych typov samo o sebe
oblasti v rôznych ročných obdobiach a ich vplyv na
ľudské zdravie;

analýzyzmeny teploty vzduchu, atmosférický
tlak počas dňa, ročného obdobia, roka a ich
rozloženie na Zemi podľa mapy; rieši problémy
na zmenu teploty vzduch, atmosférický tlak s
nadmorskou výškou.

Komponent hodnoty:
hodnotívplyv vzduchu na zdravie ľudské
bytosti;
vyvodzuje záveryo hodnote prognózy
počasie pre ľudský život a činnosť.
Vedomostná zložka:
hovoryzákladné črty pojmov „oceán“,
"More", "záliv", "prieliv", "ostrov",

Praktické práce
4.Riešenie problémov so zmenou teploty
vzduchu a atmosférického tlaku s výškou.
5.Zostavenie harmonogramu zmien teploty vzduchu,
zrážky, veterné ružice, ich rozbor.

Téma 3. Hydrosféra
Celkové množstvo vody na Zemi, jej rozdelenie medzi
časťami hydrosféry.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Uznáva dôležitosť ochrany
vôd ich oblasti a planéty ako celku.
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"Oceánsky prúd", "rieka", "jazero",
"močiar", "ľadovec", "permafrost",
"podzemná voda";
uvádza príkladymoria, zálivy, úžiny,
ostrovy, rieky, jazerá, umelé nádrže;
vysvetľujepríčiny a následky pohybov vody
v Svetový oceán, vlastnosti výživy a
vodného režimu pôdy;
pozná a rozumienegatívne následky povodní,
povodne a cunami.

Zložka aktivity:
určujevlastnosti distribúcie vody medzi
Svetové oceány a vnútrozemské vody
podľa príslušnej mapy, hĺbky oceánov a
morí podľa hĺbkovej stupnice, závislosť
smeru a charakteru toku riek od reliéfu,
druhy potravy a vodný režim pevniny od
klímy;

rozlišujespôsoby zobrazenia vnútrozemských
vôd na pláne a mape jazerá podľa pôvodu ich
povodí a odtoku, typy močiarov, príkrovové a
horské ľadovce, umelé nádrže, druhy
podzemných vôd;
označuje na vrstevnicovej mape názvy:
moria:Čierna, Stredomorská, Červená,
Baltská, Barentsova;

potrubie:Gibraltár, Magellan, Drake,
Bering;
záliv:Biskajská, bengálska, mexická,
guinejská; ostrovy:Veľká Británia,
Grónsko, Madagaskar, Nová Guinea;
polostrovy:Škandinávske, Krymské,
Arabské, Hindustanské, Somálske,
Labradorské; depresie:Marián;

rieky:Dneper, Dunaj, Jang-c'-ťiang, Níl, Amazonka,

Svetový oceán a jeho časti: oceány, moria,
zálivy, úžiny. Stupnica hĺbky, určujúca hĺbku
oceánov a morí. Ostrovy v oceáne. Vlastnosti
vôd oceánov.
Pohyby vody v oceánoch. Život v oceánoch a
moriach. Bohatstvo vôd oceánov. Oceán a
človek.

Zdravie a bezpečnosť

Chápe vplyv kvality vody na ľudský
život a zdravie.

Dodržiava pravidlá bezpečného správania pri
povodniach, katastrofálnych povodniach,
ľadových a ľadových závejoch, búrkach,
Vnútrozemské vody – povrchové a podzemné vody. cunami, zdržiavaní sa na brehoch vodnej
nádrže, jazdách v mokradiach.
Rieka: riečny systém, povodie, údolie rieky.

Najdlhšie, najväčšie povodia a najhlbšie rieky sveta.
Prahy a vodopády. Zásobovanie energiou, vodný
Občianskoprávna zodpovednosť
režim a prevádzka riek.
Uvedomte si varovný systém a
Jazerá, ich rozmanitosť v oblasti, pôvod
algoritmus správania pri povodniach,
jazerných panví, slanosť. Najväčšie a najhlbšie katastrofických povodniach, ľadových
závejoch, búrkach, cunami.
jazerá na svete. Mokrade, znaky ich vzniku a

rozšírenia. Umelé nádrže a toky: rybníky, nádrže,
kanály.
Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Ľadovce sú trvalé prírodné nahromadenia
Dodržiava základné pravidlá
hospodárneho využívania vody v
ľadu. Vlastnosti tvorby a distribúcie
domácnosti. Uvádza príklady
ľadovcov.
podnikateľskej činnosti založenej na
Permafrost – podzemné zaľadnenie. Vznik a
využívaní minerálnych, termálnych vôd
šírenie permafrostu. Podzemné vody,
svojho územia, prírodných a umelých
podmienky ich vzniku a výskytu v zemskej
nádrží na rekreáciu a zdravie.
kôre. Termálne a minerálne vody. Hodnota
vnútrozemských vôd pre prírodu a človeka.
Ochrana vôd oceánov a pevniny.
Praktická práca

6.Označenie názvov oceánov na obrysovej mape,
moria, úžiny, zálivy, ostrovy, rieky, jazerá.
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Mississippi;

jazerá:Kaspické more, Veľké jazerá, Bajkal,
Viktória.

Komponent hodnoty:
hodnotíúloha vody pre život človek a
využitie minerálnych a termálnych vôd v
hospodárskej činnosti, vplyv človeka na
rôzne časti hydrosféry; vyvodzuje záveryo
vplyve kvality pitia vody pre ľudské
zdravie.
Vedomostná zložka:
hovoryzložky biosféry, nevyhnutné
znaky pojmov "biosféra", "pôda",
"vegetácia", "fauna", druhy rastlín a
živočíchov, ktoré sú v ich oblasti
bežné;
vysvetľujevlastnosti rozloženia pôdy a
živé organizmy na zemeguli pomocou
máp, vplyv človeka na zložky biosféry.

Zložka aktivity:
porovnávadruhy rastlín a živočíchov, ktoré
distribuované v rôznych zemepisných šírkach zemegule.

Komponent hodnoty:
hodnotívýznam pôd, vegetácie a
zvierací svet pre ľudský život;

ponúkavlastné ochranné opatrenia
faunu a flóru ich lokality.

Téma 4. Biosféra a pôdy
Zložky biosféry, vlastnosti ich distribúcie na
zemeguli.
Vlastnosti pôdy. Pôdny kryt, pôdna mapa.
Vplyv ľudskej hospodárskej činnosti na pôdny
kryt, vegetáciu a faunu pevniny a oceánov

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj

Chápe dôležitosť ochrany pôdy a
rozmanitosti rastlín a živočíchov.
Zdravie a bezpečnosť

Posúdiť ohrozenie používania jedovatých
húb, rastlín v ich oblasti, kontaktu s
nebezpečnými zvieratami.

Občianskoprávna zodpovednosť
Uvádza príklady vlastných skúseností
so zachovaním fauny a flóry svojej
oblasti.
Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Uvádza príklady finančných príjmov do
rodinného rozpočtu z využívania
vlastnej pôdy, rastlín a živočíchov.
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Vedomostná zložka:
Téma 5. Prírodné komplexy
hovorypodstatné črty pojmov „prírodné
Prírodné komplexy ako dôsledok vzťahov
komplex "," geografická škrupina ","
medzi zložkami prírody. Geografický obal prírodná oblasť ", zložky prírodného
najväčší prírodný komplex Zeme, jeho hranice
komplexu;
a vlastnosti.
uvádza príkladyprírodné komplexy a
Prírodné oblasti Zeme, ich vlastnosti.
komplexy vytvorené človekom v ich
oblasti;
Praktická práca 7.Zostavenie popisu jedného z
vysvetľujena konkrétnych príkladoch dôsledky prírodné komplexy územia (podľa štandardného
interakcie litosféry, atmosféry, hydrosféry,
plánu).
biosféry.

Zložka aktivity:

porovnávavlastnosti základných prírodných
zóny Zeme;

dodržiavapravidlá bezpečnosti a
správania počas turné.
Komponent hodnoty:

hodnotívplyv človeka na prírodu komplexov v
jeho lokalite a význam vedomostí o prírodných
komplexoch pre jeho životne dôležitú činnosť.

5

ODDIEL IV. Planéta ľudí

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj

Rozlišuje pozitívne a negatívne vplyvy
ľudskej činnosti na prírodné komplexy
ich územia.
Detekuje narušenie prirodzenej rovnováhy a
navrhuje spôsoby, ako ich odstrániť.
Zdravie a bezpečnosť

Počas túry dodržiava pravidlá bezpečného
správania sa v prírode.
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Vedomostná zložka:
hovoryobyvateľov na Zemi a v Ukrajina,
ľudské rasy;
je schopnýčítať politickú mapu.

Zložka aktivity:
analýzymapy hustoty obyvateľstva a
ľudské rasy;
zobrazuje na maperozlohou najväčší a
obyvateľstvo sveta a ukrajinských
susedov;
charakterizujetypy
ekonomických činnosti a ich
dôsledky v ich lokalite;
porovnávaľudské rasy navonok
znaky, hustota obyvateľstva v rôznych
regiónoch zemegule.

Téma 1. Počet a umiestnenie obyvateľstva na
Zemi

Občianskoprávna zodpovednosť
Uznáva dôležitosť tolerancie voči iným
Počet obyvateľov Zeme. Osídlenie obyvateľstva rasám a národom sveta.
na Zemi, jeho hustota. Najľudnatejšie oblasti
sveta. Ľudské rasy. Výskum Mykolu MiklouhoMaclay. Najpočetnejšie národy sveta.
Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj
Téma 2. Štáty sveta
Najväčší z hľadiska rozlohy a počtu
obyvateľov sveta a susedia Ukrajiny na
politickej mape sveta.
Téma 3. Vplyv človeka na prírodu Zmeny zložiek
geografického obalu pod vplyvom ľudskej činnosti.
Zmeny v prírodných komplexoch Zeme. Znečistenie
životného prostredia a jeho ochrana.

Komponent hodnoty:
uvedomuje sitolerantný postoj k
Praktická práca
zástupcovia ľudských rás a národov sveta; 8.Označenie hraníc na vrstevnicovej mape
hodnotívplyv človeka na prírodu, úroveň najväčšie štáty v rôznych častiach sveta a ich
znečistenie životného prostredia v
hlavné mestá.
dôsledku rôznych ekonomických činností; Výskum

vyjadruje úsudkyo opatreniach
eliminovať negatívne dôsledky
hospodárskej činnosti vo svojej
lokalite;
6

Vypracovanie miniprojektu na likvidáciu domového
odpadu.

rozvíjas pomocou rodinných príslušníkov
miniprojekt o likvidácii domového odpadu.
ČASOVÁ REZERVA

Prezentácia miniprojektov o likvidácii
domového odpadu.
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7. trieda

GEOGRAFIA
"KONTINENTY A OCEÁNY"
(70 hodín, 2 hodiny týždenne)
číslo
hodiny

Očakávané výsledky vzdelávania

kognitívna činnosť žiakov

Cez sémantické línie

Obsah vzdelávacieho materiálu

2

ÚVOD
Vedomostná zložka:
hovorykontinenty, časti sveta, oceány,
rôzne typy kariet.

Zložka aktivity:
porovnávakontinenty a oceány podľa
oblasti, mapy podľa mierky a
priestorového pokrytia;
rozlišujev mapových atlasoch

Kontinenty a oceány ako predmety štúdia
regionálnej geografie.

Pomer kontinentov a oceánov na Zemi.
Kontinenty a časti sveta.
Zdroje geografických informácií o kontinentoch
a oceánoch. Mapy kontinentov a oceánov, ich
klasifikácia podľa mierky, priestorového
pokrytia, obsahu a účelu.

Občianskoprávna zodpovednosť Vie
vysvetliť na konkrétnych príkladoch a
dokázať praktický význam štúdia
kontinentov a oceánov.

ukazuje (nájde)na rôznych mapách
mierka kontinentov, častí sveta,
oceánov.
Komponent hodnoty:
hodnotívýznam pre človeka
geografické znalosti kontinentov a
oceánov.

9

ODDIEL I. Vzorce formovania povahy kontinentov a oceánov

Vedomostná zložka:
vie apredstavuje tvar Zeme, dni
rovnodennosť a slnovrat; rozumie a
uvádza príkladydenne a ročné rytmy
ako dôsledok osovej rotácie a
orbitálneho pohybu Zeme.

Téma 1.Tvar a pohyby Zeme
Guľový tvar Zeme a jeho geografické dôsledky.
Pohyby Zeme, ich dôsledky.

Zdravie a bezpečnosť

Simuluje optimálny životný štýl
zodpovedajúci denným a ročným
cyklom (rytmom).
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Zložka aktivity:
nájde na maperovník, čiary
trópy a polárne kruhy;

vysvetľujevplyv tvaru Zeme a jej pohybov o
povahe kontinentov a oceánov.

Komponent hodnoty:
hodnotí a charakterizujedôsledky formy
Zem, denné a ročné pohyby Zeme pre
život človeka.
Vedomostná zložka:
pozná a rozumiehlavné fázy vývoja
geologická história Zeme, dôsledky
pohybu litosférických dosiek, najväčšie
plošiny a vrásy, hlavné a prechodné
klimatické pásma;
uvádza príkladyreliéfy na kontinenty a
oceány, plošiny a vrásnené oblasti,
odlišné vlastnosťami vzdušných a vodných
hmôt, typmi podnebia, teplými a
studenými prúdmi, prírodnými oblasťami
na kontinentoch;
pozná a rozumiedriftové hypotézy
kontinentov, všeobecná cirkulácia
atmosféry a ich vplyv na prírodné
podmienky Zeme.

Zložka aktivity:

nachádza a zobrazuje na mapách rôznych
mieroknajväčšie litosférické dosky, oblasti
pasátov, monzúnov, západných vetrov
miernych zemepisných šírok a východných
polárnych vetrov, klimatické pásma,
najväčšie teplé a studené povrchové prúdy,
prírodné oblasti; vysvetľujevplyv vzdušných
hmôt na poveternostné podmienky Zeme
lokality;

Téma 2. Kontinenty a oceány – veľké prírodné
komplexy geografického obalu Vznik
kontinentov a oceánskych panví v dôsledku
pohybu litosférických dosiek. Geologické epochy
a epochy horskej formácie.
Tektonické štruktúry: plošiny a vrásové
oblasti. Zákonitosti rozšírenia základných
foriem reliéfu na kontinentoch a v
oceánoch.

Klimatické faktory. Rozloženie slnečnej
energie na Zemi. Vplyv podkladového
povrchu na klímu. Vzorce zmien teploty
vzduchu a povrchových vôd oceánov.
Vzduchové hmoty, ich vlastnosti a posuny.
Všeobecná cirkulácia vzdušných hmôt.
Klimatické zóny a typy podnebia Zeme.
Zákonitosti distribúcie zrážok.
Vodné hmoty, ich vlastnosti. Oceánske prúdy.
Prírodné komplexy kontinentov a oceánov.
Zónovanie zemepisnej šírky a nadmorská
(vertikálna) jasnosť.

Praktická práca

1. Analýza tektonických a fyzikálnych máp sveta:
identifikácia väzieb medzi tektonickou štruktúrou a
tvarmi terénu.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Vysvetľuje vzťah medzi
prírodnými zložkami v geografickom
obale, vrátane - na príklade ich lokality.
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analýzypravidelnosti umiestnenia tvary
Výskum
terénu na kontinentoch a oceánoch, príčiny Interakcia oceánov, atmosféry a
oceánskych prúdov, umiestnenie prírodných pevniny, jej dôsledky.
komplexov na kontinentoch a v oceánoch,
vzájomné pôsobenie a vzájomné pôsobenie
oceánov a kontinentov; je schopnýprakticky
využiť informácie tematických máp:
tektonické, klimatické a geografické zóny
prírodných oblastí.

Komponent hodnoty:
hodnotívýznam geografických
znalostí vzory prírody kontinentov a
oceánov pre ľudský život;
vyšetrujedôsledky interakcie Sveta
oceán, atmosféra a zem.

21

ODDIEL II. Kontinenty tropických zemepisných šírok
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Vedomostná zložka:
viepevninskí výskumníci, rysy tektonická
stavba, základné tvary terénu,
geografická poloha klimatických typov,
vnútrozemské vody, prírodné oblasti na
pevnine;
rozumievlastnosti modernej úrovne
sociálno-ekonomický rozvoj krajín.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografická poloha
pevnina;
analýzypravidelnosti umiestnenia tvary

Téma 1. Afrika
Geografická poloha. Výskum a vývoj
kontinentu.

Tektonická stavba, reliéf, minerály. Všeobecné
vlastnosti podnebia. Klimatické zóny a typy
podnebia.
Pozemné vody. Využívanie vodných zdrojov.
Prírodné oblasti, vzory ich umiestnenia. Prirodzený
fenomén. Problémy životného prostredia.
Najznámejšie lokality zapísané v zozname svetového
prírodného dedičstva UNESCO.

Populácia. štátov. Vzťahy Ukrajiny s
krajinami afrického kontinentu.

terénu, klimatické zóny, vnútrozemské
vody, prírodné oblasti, zonálne typy pôdy; Praktické práce

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Predstavuje výber
materiálov na jednom z príkladov narušenia
prirodzenej rovnováhy na pevnine a spôsobov
jej obnovy.
Zdravie a bezpečnosť

Zdôvodňuje vplyv prírodných faktorov
na vznik prirodzených ohnísk chorôb a
šírenie epidémií.
Občianskoprávna zodpovednosť
Stanovuje vzťah medzi úrovňou
sociálneho rozvoja krajín a stavom
prírodných komplexov.

opisujepovaha najznámejších africké
národné parky; určujetypy podnebia
podľa podnebia mapy a klimatické
diagramy; určujehlavné smery
ekonomické využitie prírodných
komplexov kontinentu;

2. Určenie zemepisných súradníc krajných
Podnikateľská a finančná
bodov a dĺžky kontinentu od severu na juh a od gramotnosť
západu na východ.
Chápe dôležitosť vzťahov medzi
Ukrajinou a Afrikou.
3. Označenie názvov hlavných geografických
objektov Afriky na obrysovej mape.

nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
more:Stredomorská, červená; zálivy:
Guinea, Aden; úžiny:Mozambik,
Gibraltár, Bab el-Mandeb;

4. Určovanie typov podnebia v Afrike podľa
klimatických diagramov.

ostrovMadagaskar;
polostrovSomálsko;

hory:Atlas, Drak, Mys; sopka
Kilimandžáro;
vysočinyetiópsky;
plošinavýchodoafrický; rieky:
Níl, Kongo, Niger, Zambezi,
Oranžová;
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Jazerá:Viktória, Tanganika, Nyasa, Čad;
vodopádViktória;
púšť:Sahara, Namib;
štáty a ich hlavné mestá:Egypt,
Nigéria, južná Afrika.
Komponent hodnoty:

vyjadruje úsudkyo dopade prírodné
podmienky a zdroje pre hospodárstvo
krajín;
hodnotívplyv prírodných faktorov a
ľudské aktivity na ekologický stav
prírodných oblastí kontinentu;

vyvodzuje záverklimatická zmena a
prírodné oblasti o osobitostiach života
a hospodárskej činnosti ľudí;
zdôvodňujevplyv prírodných faktorov
o vzniku prirodzených ohnísk chorôb
a šírení epidémií.
Vedomostná zložka:
Téma 2. Južná Amerika Geografická
viepevninskí výskumníci, rysy
poloha. Výskum a vývoj kontinentu.
tektonická štruktúra, základné
formulárov Tektonické štruktúry, reliéf, minerály.
reliéf, zemepisný
umiestnenie typy
podnebie, vnútrozemské vody, prírodné oblasti Všeobecné vlastnosti podnebia. Klimatické zóny a typy
na pevnine.
podnebia.

Pozemné vody.
Prírodné oblasti. Vertikálne vysvetlenie Ánd.
Zložka aktivity:
charakterizuje
populácia
a
ho Zmeny povahy kontinentu človekom.
hospodárska činnosť v rôznych krajinách
Moderné environmentálne problémy.
Najznámejšie miesta Južnej Ameriky, zaradené
kontinentu;
analýzy
špecifiká
umiestnenie do zoznamu svetového prírodného dedičstva
užitočné pevninské minerály a ich vplyv UNESCO. Populácia. štátov. Vzťahy Ukrajiny so
o ľudskej hospodárskej činnosti; nájde aštátmi Južnej Ameriky.

zobrazí na mapách rôznych mierok:
moreKaribik;

Praktické práce
5. Označenie na vrstevnicovej mape mien

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Predstavuje výber
materiálov na jednom z príkladov narušenia
prirodzenej rovnováhy na pevnine a spôsobov
jej obnovy.
Zdravie a bezpečnosť

Zdôvodňuje mechanizmus vzniku prírodných
javov (sopka, zemetrasenie) a ich vplyv na
život človeka.

Občianskoprávna zodpovednosť
Stanovuje vzťah medzi úrovňou
sociálneho rozvoja krajín a stavom
prírodných komplexov.

Podnikanie a financie
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zátokaLa Plata;
geografické objekty kontinentu.
úžiny:Magellan, Drake; ostrovy:Ohňová
zem, Falklandské ostrovy, Galapágy;
6. Určovanie typov podnebia v Južnej Amerike
podľa klimatických diagramov.

roviny:Amazon, Orinoco, La- Platské
nížiny, Brazílska, Guyanská náhorná
Výskum
plošina; horyAndy(Aconcagua); sopky: Prírodné unikáty Južnej Ameriky.
Lullaia, Cotopaxi; rieky:Amazonka,
Paraná, Orinoko; vodopády: Anjel,
Iguazu; Jazerá:Maracaibo, Titicaca;
dezertAtacama;
štáty a ich hlavné mestá:Brazília,
Argentína, Čile;
porovnáva, porovnáva
špecifiká
prírodné podmienky Južnej Ameriky a
Afriky;
vysvetľujevzory distribúcie hlavné
formy reliéfu, znaky rozloženia teplôt
a zrážok na pevnine, prejavy
zemepisnej zonácie na rovinách a
vertikálnej zonácie v Andách;

určujena klimatických mapách a
klimatické diagramy - typy
podnebia.
Hodnotová zložka
hodnotídôsledky ľudského zásahu do
prírodné komplexy kontinentu; vyvodzuje
záveryo hlavných smeroch ekonomické
využitie prírodných komplexov
kontinentu, šírenie prírodných javov
(zemetrasenia, vulkanizmus) a ich vplyv
na život človeka.

gramotnosti
Chápe dôležitosť rôznych oblastí
vzťahov medzi Ukrajinou a Južnou
Amerikou.
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Vedomostná zložka:
viepevninskí výskumníci, rysy tektonická
stavba, základné tvary terénu,
geografická poloha klimatických typov,
vnútrozemské vody, prírodné oblasti na
pevnine.
Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
more:Koraly, Tasmánci;
zálivy:Carpentaria, Veľká
austrálsky;
ostrovy:Tasmánia, Veľká bariéra útes
;
polostrovCape York;
plošinaZápadná Austrália; nížina
Centrálne;
hory:Veľký deliaci rozsah(Mesto
Kosciuszko);
rieky:Murray, miláčik;
jazeroVzduch;

púšť:Veľký piesok, veľká púšť Viktória;
štátAustrálska úniaa jeho kapitál;

charakterizujegeografické rysy
ustanovenia, hlavné črty obyvateľstva a
jeho ekonomická aktivita; porovnáva
geografická poloha Austrália a Afrika.
Komponent hodnoty:
vysvetľujevplyv reliéfu a klímy na vznik
vnútrozemských vôd, jedinečnosť
organického sveta, osobitosti obyvateľstva
Austrálie;
hodnotídôsledky ľudského zásahu do
prírodné komplexy kontinentu;

Téma 3. Austrália.

Geografická poloha. Výskum a vývoj
kontinentu. Tektonická stavba, reliéf,
minerály.
Klíma. Pozemné vody.
Jedinečnosť vegetácie a fauny. Prírodné
oblasti. Zmena povahy kontinentu
človekom. Najznámejšie austrálske svetové
dedičstvo UNESCO. Obyvateľstvo, jeho
zloženie a poloha. Austrália je pevninská
krajina. Ukrajina a Austrália.
Praktické práce:
7. Označenie názvov geografických objektov
kontinentu na obrysovej mape.

8. Určenie austrálskych klimatických typov z
klimatických diagramov.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Predstavuje výber materiálov
na jednom z príkladov narušenia prirodzenej
rovnováhy na pevnine a spôsobov jej obnovy.
Zdravie a bezpečnosť

odôvodňuje
mechanizmus
tvorenie
prírodné javy (lesné požiare, suchá) a ich
vplyv na život človeka.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

Chápe dôležitosť rôznych oblastí
vzťahov medzi Ukrajinou a Austráliou.
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vyvodzuje záveryo hlavných smeroch
ekonomické využitie prírodných
komplexov kontinentu.
2

ODDIEL III. Polárny kontinent planéty

Vedomostná zložka:
viehistóriu výskumu a vývoja
kontinent, objavitelia kontinentu
Fadey Bellingshausen, Michail
Lazarev, Roald Amundsen, Robert
Scott, krajiny zapojené do
moderného výskumu;
uvádza príkladyo zmysle
medzinárodná spolupráca pri
štúdiu Antarktídy;
vysvetľujerozdiely medzi Antarktídou a
Arktída.

Téma 1. Všeobecné informácie o Antarktíde
Geografická poloha. Antarktída a Antarktída.
Výskum kontinentu. Ukrajinská výskumná stanica
"Akademik Vernadsky". Medzinárodné postavenie
kontinentu.

Zložka aktivity:
charakterizuje vlastnosti
geografická poloha pevniny;
známky a ukážkyna mape
Antarktický polostrov, Weddellovo
more, Ross.
Hodnotová zložka
hodnotíúloha Ukrajiny v štúdii
Antarktída.
Vedomostná zložka:
vie a vysvetľujezástupcovia rastlín a
zvieratá antarktického sveta, črty ich
adaptácie.
Zložka aktivity:

Téma 2. Povaha kontinentu

Tektonická stavba, reliéf, klíma, vegetácia a
fauna Antarktídy. Prírodné zdroje, ich využitie.
Environmentálne problémy kontinentu.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Pojednáva o
perspektívnych oblastiach rozvoja určitých
ľudských aktivít na pevnine.
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charakterizujevlastnosti prírody Antarktídy,
Antarktída;

charakterizujetektonické vlastnosti
štruktúry, klíma;
vysvetľujedôvody pre vznik súvislého
krycie zaľadnenie, jeho vplyv na
povahu kontinentu.

Hodnotová zložka
odôvodňuje rozsudoko dopade

Antarktída o prírodných vlastnostiach
planéty.
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ODDIEL IV. Kontinenty severnej pologule

Vedomostná zložka:
Téma 1. Severná Amerika Geografická
viepevninskí výskumníci, rysy tektonická poloha. História objavovania a vývoja.
stavba, základné tvary terénu,
Tektonické štruktúry, reliéf, minerály.
geografická poloha klimatických typov,
vnútrozemské vody, prírodné oblasti na Všeobecné vlastnosti podnebia. Klimatické zóny a typy
pevnine.
podnebia. Pozemné vody.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografická poloha
pevnina;
vysvetľuje vzory umiestnenia tvary

krajiny, podnebie, vnútrozemské vody,
typy pôdy, rastliny a živočíchy,

prírodné oblasti, vplyv ľudskej
hospodárskej činnosti na prírodu
kontinentu; analýzyvlastnosti
umiestnenia pevninské nerasty a ich
vplyv na ľudskú hospodársku činnosť;
nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
zálivy:Hudson, Mexičan,
Kalifornia, Aljaška;

Prírodné oblasti. Vysokohorská jasnosť na horách.
Zmeny povahy kontinentu človekom. Moderné
environmentálne problémy. Najznámejšie lokality
zapísané v zozname svetového prírodného dedičstva
UNESCO. Populácia. štátov. Ukrajina a štáty Severnej
Ameriky.

Praktická práca

9. Označenie na obrysovej mape názvov
geografických objektov Severnej Ameriky.

Výskum
Vývoj a opodstatnenie trasy
prechádzajúcej lokalitami Severnej
Ameriky, svetového prírodného dedičstva
UNESCO.

JEenvironmentálna bezpečnosť a trvalo
P udržateľný rozvoj predstavuje výber
amateriálov na jednom z príkladov narušenia
pprirodzenej rovnováhy na pevnine a spôsobov
vjej obnovy.
Szdravie a bezpečnosť
ATdokladá mechanizmus vzniku tichých
sjavov (tornáda, zemetrasenia) a ich vplyv
vna životy ľudí.
Pán.
občianska zodpovednosť je vzťah
INmedzi úrovňou sociálneho rozvoja
skrajín a stavom prírodných
nkomplexov.
P podnikania a finančnej
d integrity
Rchápe dôležitosť rôznych oblastí
vvzťahov medzi Ukrajinou a
kSevernou Amerikou.
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ostrovy:Grónsko, Newfoundland,
Veľké Antily(Kuba, Haiti, Jamajka),
Malé Antily, Kanada Arktické
súostrovie;
polostrovy:Labrador, Florida,
Kalifornia, Aljaška, Yucatán;
roviny:Centrálny, Veľký,
Lawrence Heights, Mexické
nížiny;

hory:Cordillera, Delaney(McKinley), Rocky,
Apalačské pohorie;
rieky:Mississippi, Mackenzie, Yukon,
Colorado;

vodopádNiagara;

Jazerá:skvelé(Horné, Michigan, Huron,
Erie, Ontário),Veľká soľ; štáty a ich hlavné
mestá:Spojené štáty, Kanada, Mexiko;

porovnávareliéf a podnebie severu
a Južná Amerika;
určujehlavné smery ekonomické
využitie prírodných komplexov
kontinentu;

vyšetrujeobjekty Severnej Ameriky, zapísaná
do zoznamu svetového prírodného dedičstva
UNESCO.

Komponent hodnoty:
zdôvodňujegeografický vplyv postavenie
kontinentu na jeho povahu, osobitosti
ľudského vývoja; hodnotívplyv
hospodárskej činnosti človek na
prírodných komplexoch kontinentu;

vyjadruje úsudkyo ekonomickom
rozvoj pevninských krajín; vyvodzuje
závero mechanizme
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vznik prírodných javov (tornádo,
zemetrasenie) a ich vplyv na život človeka.

Vedomostná zložka:
viepevninskí výskumníci, rysy tektonická
stavba, základné tvary terénu,
geografická poloha klimatických typov,
vnútrozemské vody, prírodné oblasti na
pevnine.

Téma 2. Eurázia

Zložka aktivity:
charakterizujegeografická poloha
pevnina;
vysvetľujezákonitosti foriem reliéfu,

Všeobecné vlastnosti podnebia. Klimatické zóny a typy

Geografická poloha. Rozdelenie Eurázie na
dve časti sveta. Výskum a vývoj kontinentu.
Tektonická štruktúra. Reliéf, úloha
vnútorných a vonkajších síl pri jeho
formovaní. Minerály.
podnebia.

Pozemné vody.
Prírodné oblasti. Vertikálna jasnosť. Zmeny
podnebie, rieky a jazerá, typy pôdy, typické povahy kontinentu človekom. Najznámejšie
rastliny a živočíchy, prírodné oblasti
lokality zapísané v zozname svetového prírodného
kontinentu;
dedičstva UNESCO.

analýzyvlastnosti umiestnenia
nerasty na pevnine a ich vplyv na
ľudskú hospodársku činnosť;

Populácia. Najväčšie krajiny Európy a Ázie.
Vzťahy Ukrajiny s Európou a Áziou.

nájde a zobrazí na mapách
rôznych mierok:
more:Severná, Baltská, Stredomorská,
Čierna, Azovská, Barentsova,
Východosibírska, Žltá, Japonská,
Beringova, Juhočínska, Arabská;

10. Označenie názvov geografických
objektov Eurázie na obrysovej mape.

zálivy:biskajská, bengálčina,
perzský;
úžiny:Bospor, Lamanšský prieliv,
ostrovy:Veľká Británia, Írsko, Nová
Zem, Sachalin, Japonsko, Veľká Sunda(
Kalimantan, Sumatra, Jáva), Filipínsky,
Srí Lanka,Taiwan; polostrovy:Balkán,
Apeniny, Iberský, Škandinávsky,
Taimyr, Čukotka, Kamčatka, Kórea,

Praktické práce

11. Určenie klimatických typov v rámci mierneho
klimatického pásma Eurázie pomocou klimatických
diagramov.

Výskum
Pomyselná cesta po 50. rovnobežke:
zostavenie mapy trasy s vyznačením
krajín, prírodných objektov a prírodných
komplexov.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Predstavuje výber
materiálov na jednom z príkladov narušenia
prirodzenej rovnováhy na pevnine a spôsobov
jej obnovy.
Zdravie a bezpečnosť

Zdôvodňuje mechanizmus vzniku prírodných
javov (tsunami, zemetrasenie) a ich vplyv na
život človeka.

Občianskoprávna zodpovednosť
Stanovuje vzťah medzi úrovňou
sociálneho rozvoja krajín a stavom
prírodných komplexov.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Chápe dôležitosť rôznych oblastí
vzťahov medzi Ukrajinou a krajinami
Eurázie.
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Indočína, Malacca, Hindustan,
Arábia,malá Ázia roviny:
východoeurópsky, Západná Sibír,
Veľká Čína, Kaspické more, Stredný
Dunaj, Indogangetika,
Mezopotámska nížina, Dekánska
plošina,
Stredná Sibír,kazašský
maličkosť;
hory:Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty,
Škandinávske, Ural, Kaukaz, Tien Shan,
Himaláje(Jomolungma); vysočina:Tibet,
iránsky; sopky:Hekla, Vezuv,
Kľučevskaja Sopka, Fujiyama;
púšť:Karakumi, Gobi, Rub el-Khali; rieky:
Rýn, Dunaj, Dneper, Volga, Ob, Jenisej,
Lena, Amor, Žltá rieka, Jang-c'-ťiang,
Mekong, Ganga, Indus, Eufrat, Tiger; Jazerá:
Kaspické more, Ženeva, Svityaz, Ladoga,
Bajkal, Mŕtve more; štáty a ich hlavné
mestá:Ukrajina, Nemecko, Francúzsko,
Veľká Británia, Taliansko, Rusko, Čína, India,
Japonsko, Turecko;
porovnávatypy podnebia vo vnútri mierne
pásmo Eurázie, výškové pásma v rôznych
horských systémoch;

súpravydôvody pre rozmanitosť
charakter Eurázie.

Komponent hodnoty:
vyjadruje úsudkyz ekonomické
hodnotenie prírodných podmienok
krajiny na príklade Ukrajiny a krajiny
výberu;
hodnotídôsledky moderného vplyvu
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ľudská ekonomická činnosť na
charakter kontinentu;
odôvodňuje rozsudoko spojeniach
Ukrajina s krajinami Európy a Ázie;
vyvodzuje záveryo hlavných smeroch
ekonomické využitie prírodných
komplexov kontinentu, šírenie
prírodných javov a ich vplyv na život
človeka.

5

Vedomostná zložka:
hovoryveľké vodné plochy - more,
zálivy, úžiny; ostrovy rôzneho
pôvodu, prírodné zdroje.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografické rysy
poloha Tichého oceánu; vyšetruje
vznik tvarov krajiny, prúdy, ostrovy;

nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
prúdy:Severné a Južné obchodné
výstavy, Kuroshio, West Winds,
Kalifornia, Peruánska, Severné
Tichomorie,
Východoaustrálsky;
ostrovy:Nový Zéland, Nová Guinea,
havajský, mariánsky,

porovnávavlastnosti vodných hmôt sú rôzne
časti Tichého oceánu.

Komponent hodnoty:
zdôvodňujespojenie oceánskej
klímy s atmosférická cirkulácia a
pohyb prúdov, originalita

ODDIEL V. Oceány
Téma 1. Tichý oceán

Geografická poloha. Ostrovy v Tichom
oceáne, ich pôvod a prírodné danosti. Reliéf
dna. Klíma a voda. Organický svet a
prírodné zdroje. Ochrana oceánskej prírody.
Vplyv oceánu na život ľudí na okolitých
kontinentoch.
Praktická práca

12. Označenie geografických objektov a prúdov
oceánov na obrysovej mape (vykonávané
postupne počas štúdia každého oceánu).

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Navrhuje spôsoby riešenia
environmentálnych problémov oceánov.
Zdravie a bezpečnosť

Analyzuje hodnotu a poškodenie zdravia
určitých druhov morských plodov.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Prezentuje svoj vlastný vývoj v oblasti
racionálneho využívania zdrojov
oceánov.
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organický svet;
hodnotívplyv oceánu na život a
činnosti ľudí v pobrežných
oblastiach;
vyvodzuje závero mechanizme tvorby
cunami a jej vplyv na životy ľudí.
Vedomostná zložka:
hovoryveľké vodné plochy - more,
zálivy, úžiny; ostrovy rôzneho
pôvodu, prírodné zdroje.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografické rysy
poloha Atlantického oceánu;
vyšetrujevznik tvarov krajiny dna,
prúdy, rozmiestnenie zástupcov
organického sveta;
nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
prúdy:Golfský prúd, Severný Atlantik,
Kanárske, Labradorské, Brazílske,
Bengálske;
ostrov:Island;
charakterizujevlastnosti podnebia

Téma 2. Atlantický oceán Geografická
poloha. Reliéf dna. Klíma a voda. Organický
svet a prírodné zdroje, ich využitie. Ochrana
oceánskej prírody. Vplyv oceánu na život ľudí
na okolitých kontinentoch.

oceán;

porovnávapohyb oceánskych prúdov v
severnej a južnej časti oceánu.
Komponent hodnoty:
vyjadruje úsudkyo problémoch
znečistenie oceánov;
hodnotívplyv Atlantického oceánu na
povaha kontinentov a ľudský život.

Vedomostná zložka:
hovoryveľké vodné plochy - more,
zálivy, úžiny; odlišného pôvodu

Téma 3. Indický oceán
Geografická poloha. Reliéf dna. Klíma a voda.
Organický svet a prírodné zdroje. Pozri
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ostrovy, prírodné zdroje.

hospodárska činnosť v oceáne. Ochrana
oceánskej prírody. Vplyv oceánu na

život ľudí na okolitých kontinentoch.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografické rysy
poloha oceánu, jeho prírodné
zdroje;
vyšetrujevznik spodných reliéfnych foriem
oceán, prúdy, rozloženie zástupcov
organického sveta;
nachádza a zobrazuje na mapách rôznych
mierok:

prúdy:Madagaskar, Monzún, Západná
Austrália,západné vetry; porovnáva
geografické rysy poloha Indického
oceánu s Tichým a Atlantickým
oceánom;
vysvetľujevplyv oceánu na prírodu
kontinentov a ľudskej činnosti.
Hodnotová zložka

hodnotídôsledky ľudského vplyvu
aktivity týkajúce sa prírody oceánu.

Vedomostná zložka:
viehistória vývoja oceánov; hovory
veľké vodné plochy - more, zálivy,
úžiny; ostrovy rôzneho pôvodu,
prírodné zdroje.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografické rysy poloha
oceánu, zvláštnosti rozloženia ľadovej
pokrývky; vyšetrujevznik tvarov krajiny
dno, šírenie predstaviteľov
organického sveta;

vysvetľujevplyv geografickej polohy
oceán ku klíme.

Téma 4. Severný ľadový oceán Geografická
poloha Severného ľadového oceánu vo vysokých
zemepisných šírkach. História geografického
výskumu oceánu. Reliéf dna. Klíma a voda.
Ľadový režim oceánu. Organický svet a prírodné
zdroje. Vplyv oceánu na život ľudí na okolitých
kontinentoch.
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2

Komponent hodnoty:
hodnotímožnosti využitia prírodné
zdroje oceánu a existujúce
environmentálne problémy.
ODDIEL VI. Vplyv človeka na povahu kontinentov a oceánov

Vedomostná zložka:

Pozná a rozumiedruhy prírodných zdrojov
kontinentov a oceánov.

Téma 1. Využívanie prírodných zdrojov
kontinentov a oceánov
Prírodné zdroje kontinentov a oceánov, ich
hlavné druhy. Dôsledky využívania ľudských
zdrojov.
Porušenie prirodzenej rovnováhy. Antropogénne

Zložka aktivity:
vysvetľujezmeny v prírodných
komplexoch pod vplyv ľudskej činnosti krajiny.
a vznik antropogénnej krajiny.
Hodnotová zložka
zdôvodňujezmeny prírodných podmienok
z dôvodu intenzívneho

manažment prírody;

hodnotídôsledky používania človekom
prírodné zdroje kontinentov a oceánov; dáva
ekonomické hodnotenie prírodných

zdrojov.
Vedomostná zložka:
pozná a rozumiezdrojov znečistenia
životného prostredia, úloha
medzinárodných organizácií
ochrany prírody.
Zložka aktivity:
rozlišujehlavné typy znečistenia prostredie:
chemické, radiačné, biologické, tepelné,
zvukové;

nájde a zobrazí na mapeuž
známe chránené územia, oblasti
ekologickej katastrofy;

predpovedázmeny prírodných podmienok pod

Téma 2. Environmentálne problémy kontinentov a
oceánov

Environmentálne znečistenie. Druhy
znečistenia, hlavné zdroje ich príjmov.
Medzinárodná spolupráca pri riešení
environmentálnych problémov. Medzinárodné
organizácie na ochranu prírody.

Výskum
Spôsoby riešenia environmentálnych problémov.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Analyzuje narušenie
prírodnej rovnováhy na príklade prírodných
komplexov ich územia. Opisuje
antropogénne krajiny ich oblasti.
Rozumie a navrhuje spôsoby riešenia
environmentálnych problémov
kontinentov a oceánov.
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vplyv ľudskej činnosti; analýzyúroveň
znečistenia životného prostredia na
kontinentoch a oceánoch podľa
ukazovateľov monitorovania životného
prostredia.

Komponent hodnoty:

vyjadruje úsudkyo spôsoboch riešenie
environmentálnych problémov
kontinentov a oceánov;
hodnotíúlohu internacionály spolupráca pri
riešení problémov interakcie medzi prírodou
a spoločnosťou.

6

ČASOVÁ REZERVA

8. trieda

GEOGRAFIA
"Ukrajina vo svete: príroda, obyvateľstvo"

(70 hodín, 2 hodiny týždenne)

číslo
hodiny

Požiadavky štátu na úroveň
všeobecného vzdelania
študent

2

Obsah vzdelávacieho materiálu

Cez sémantické línie

ÚVOD
Vedomostná zložka:
hovorypredmety štúdia kurzu; uvádza
príkladygeografický výskum územie
Ukrajiny v minulosti a teraz; vysvetľujerysy
modernej geografie výskumu.
Zložka aktivity:

Objekty štúdia a metódy výskumu fyzickej a
sociálnej geografie Ukrajiny. Zdroje
geografických informácií.
Geografické informácie o území Ukrajiny v
minulosti. Štúdie Herodota, Guillauma Boplana,
Stepana Rudnyckého, moderna

Občianskoprávna zodpovednosť
Chápe význam znalostí geografie pri
riešení aktuálnych problémov vývoja
Ukrajiny.
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charakterizujemetódy výskumu fyzikálnych a
sociálna geografia;
rozlišujepodstatné črty pojmov „fyz
geografia „a“ sociálna geografia“; je
schopnýpoužívať geografické zdroje
informácie.
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geografický výskum.

Komponent hodnoty:
hodnotívýznam znalosti fyzikálnych a
sociálna geografia pre seba a spoločnosť.

Časť I. Geografická mapa a práca s ňou
Vedomostná zložka:
hovoryzdroje geografických informácií,
prvky karty;
vysvetľujerozdiely medzi rôznymi druhmi
mapy, kartografické projekcie.
Zložka aktivity:
uznávatypy priestorových máp
pokrytie, rozsah, obsah a účel;
charakterizujemetódy a prostriedky na
získanie geografické informácie zo
všeobecne geografických a tematických máp;
určujepredmety, smery, vzdialenosti,
zemepisné súradnice na vzdelávacích
mapách;

je schopnýpoužívať tréningové karty a
atlasy, kartografické internetové zdroje;
platízapnuté moderné navigačné
systémy prax.
Komponent hodnoty:
hodnotívýznam geografických zdrojov
informácie pre ľudský život.

Téma 1. Geografická mapa

Obrazy Ukrajiny v kartografických dielach.
Tréningové mapy a atlasy. Národný atlas
Ukrajiny, elektronické mapy. Kartografické online
zdroje. Geografické informácie a moderné
navigačné systémy.
Mapové prvky, kartografické projekcie a typy
skreslení na geografických mapách.

Klasifikácia máp.

Spôsoby zobrazenia geografických objektov a
javov na mapách.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Chápe dôležitosť používania moderných
navigačných systémov pre vašu vlastnú
bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

Dokáže získavať a analyzovať
informácie o prírodných a
spoločenských javoch a procesoch zo
širokého spektra zdrojov geografických
informácií.
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Vedomostná zložka:
Téma 2. Topografické mapy
hovoryprvky topografickej mapy;
Čítanie a praktické využitie
vysvetľujevlastnosti topografického čítania topografických máp.
karty.
Praktická práca
1.Určenie smerov, vzdialeností, plôch,
Zložka aktivity:
čítatopografické mapy, plány miest,
zemepisné a pravouhlé súradnice, výšky
schémy premávka;
bodov na topografickej mape.
charakterizujemetódy a prostriedky na
získanie informácie z topografických máp;
Výskum
určujepredmety, smery, vzdialenosti,
Kladenie trás na topografickej mape a
zemepisné, pravouhlé súradnice, výška bodov ich zdôvodnenie.
na topografickej mape;
je schopnýpracovať v skupine a tíme;
platínadobudnuté vedomosti v orientácii
na zemi s topografickou mapou, plánom,
schémou.

Komponent hodnoty:
hodnotíhodnota topografických máp v
domácnosti a hospodárske činnosti.

6

Oddiel II. Geografický priestor Ukrajiny

Vedomostná zložka:
hovoryzákladné črty politickej mapy,
zložky štátneho územia; vysvetľujerozdiel
medzi pojmami „Krajina“, „štát“, „závislé
územie“.
Zložka aktivity:
charakterizujegeografická poloha
Ukrajina;
rozlišujefyzické, ekonomické, politické
geografická poloha štátu; zobrazuje
na mapezem a more

Téma 1. Ukrajina na politickej mape Európy a
sveta

Politická mapa sveta, jej prvky. Geografická
poloha (fyzicko-geografická, hospodárskogeografická, politicko-geografická). Štátne
územie Ukrajiny. Štátne hranice, veľkosti
území, krajné body, geografické stredy
Ukrajiny a Európy.
Praktická práca
2.Označenie hraníc na vrstevnicovej mape
susedné štáty, krajné body, geografické

Zdravie a bezpečnosť

Uvedomuje si vplyv zmien časových
pásiem na ľudské zdravie a
bezpečnosť.

Občianskoprávna zodpovednosť
Chápe vplyv geografickej polohy
krajiny na jej sociálno – ekonomický
rozvoj.
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hranice: pevnina a teritoriálne vody,
krajné body Ukrajiny, susedia Ukrajiny;
geografické stredy Ukrajiny; geografický
stred Európy na Ukrajine. určuje
pomocou dĺžkovej mapy územie
Ukrajiny v stupňoch a kilometroch.

centrá Ukrajiny a Európy a ich mená; určenie
súradníc bodov, dĺžka územia Ukrajiny v
stupňoch a kilometroch.
Výskum

Porovnávacie hodnotenie geografickej polohy
Ukrajiny s krajinami sveta (2 - 3 na výber).

Komponent hodnoty:
zdôvodňujevplyv geografického významu
Postavenie Ukrajiny v Európe a vo svete k
ekonomickým a politickým procesom v
krajine;
hodnotípolitická a geografická situácia
štátov a geografická poloha Ukrajiny.
Vedomostná zložka:
Téma 2. Administratívna a územná
Občianskoprávna zodpovednosť
hovoryadministratívno-územné
Uvedomuje si úlohu hraníc pre
štruktúra Ukrajiny
jednotky Ukrajiny;
Územné zmeny v hraniciach Ukrajiny od dvadsiateho štátna bezpečnosť.
vysvetľujevlastnosti moderného
storočia. Vlastnosti moderného administratívnoadministratívno-územná štruktúra
územného systému, jeho problémy a spôsoby
Ukrajiny;
zlepšovania na rôznych územných úrovniach.
nenávidieťpríklady rôznych administratívnych
územných jednotiek podľa geografickej polohy
na mape Ukrajiny.

Zložka aktivity:
analýzyzmeny územných hraníc Ukrajina
z 20. storočia;
predpovedáekonomické a sociálne dôsledky
zmeny v administratívno-územnej štruktúre
Ukrajiny;
zobrazuje na mapeadministratívne jednotky
územné usporiadanie Ukrajiny; zmeny hraníc
Ukrajiny v dvadsiatom storočí.

Komponent hodnoty:
hodnotídôležitosť vedomostí o administratíve
územné usporiadanie štátu;
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robízávery o mieste jeho osídlenia bod v
kontexte moderných územných zmien.
Vedomostná zložka:
hovoryrôzne druhy času, ktoré existujú
medzinárodný referenčný rámec;
navrhnúťpríklady riadenia času v krajín
sveta;
vysvetľujerozdiel medzi pojmami
„Miestny čas“, „časové pásmo“.

Téma 3. Ukrajina na mape časových pásiem
Medzinárodný systém merania času. Časové
pásma. Miestny čas. Letný čas. Letný čas.
Vlastnosti regulácie časomierneho systému vo
svete. Čas na Ukrajine.

Praktická práca

3.Analýza mapy časového pásma Zeme.
Riešenie problémov na určenie času.

Zložka aktivity:
charakterizujevlastnosti regulácie
systémy merania času vo svete; analýzy
mapa časových pásiem Zeme; zobrazuje
na maperiadok zmeny dátumu; určuje

Výskum
Plánovanie trasy cesty okolo sveta s cieľom
určiť časový rozdiel v nich v porovnaní s
Kyjevom.

miestny a zónový čas, čas v krajinách
sveta a na Ukrajine.

Komponent hodnoty:
zdôvodňujevplyv letného času na hospodárska
činnosť a ľudské zdravie; hodnotídôležitosť
vedomostí o referenčnom rámci čas.
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Oddiel III. Prírodné podmienky a zdroje Ukrajiny

Vedomostná zložka:
hovorytvary zemského povrchu; navrhnúť
príklady minerálov vo vzťahu k ich
použitie;
formulujedefinícia "platformy", "Štít",
"doska", "skladacia plocha".
Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:

Téma 1. Topografia, tektonická a geologická
stavba, nerastné suroviny

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Formy zemského povrchu. Tiahnuce sa nížiny,
Uvedomujúc si celistvosť prírody
kopce, hory, údolia riek. Mapa "Fyzický povrch". a vzťah medzi jej objektmi a
Geologické dejiny Zeme. Geologická chronológia. javmi. Uvádza príklady a
vyvodzuje závery o potrebe
Geologické éry. Mapa „Tektonická štruktúra ».
likvidácie a recyklácie odpadu.
Základné tektonické štruktúry. Vzťah reliéfu s
tektonickými štruktúrami. Geologická stavba.
Neotektonické pohyby. Vplyv geologickej stavby Zdravie a bezpečnosť
a tektoniky na ľudskú činnosť.
Pozná distribúciu po celej krajine
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nížiny:Prydniprovska, Čierne more,
Zakarpatsko, Polissya; výšky:
Prydniprovska, Podilska, Doneck, Azov,
Chotyň (Berda);

Formácia reliéfu. Vnútorné a vonkajšie
reliéfotvorné faktory a procesy. Typy reliéfu
podľa pôvodu. Úľava a ľudská činnosť.
Minerály Ukrajiny, ich klasifikácia podľa
použitia, vzorce distribúcie. Palivové minerály.
hory:Ukrajinské Karpaty(d.Hoverla),
Aktuálne a
perspektívne panvy a oblasti ťažby uhlia,
Krymská(Roman-Kosh); tektonické
ropy, zemného plynu, rašeliny. Rudné a
štruktúry:východoeurópsky platforma,
Ukrajinský štít, Volyňsko-podilská doska, nerudné nerasty: panvy, oblasti výskytu a
Dnepersko-Donecká panva, Čiernomorská ťažby. Minerálna voda a bahno.
panva, Skýtska platforma, Donecká
skladacia oblasť, Karpatské a Krymské
Problémy racionálneho využívania
skladacie systémy;
nerastných surovín. Vlastnosti geologickej
stavby, reliéfu a nerastných surovín územia.
bazény a ložiská minerálov: Donecka
Ľvovsko-volynská uhoľná panva,
hnedouhoľná panva Dneper, západné,
Praktická práca
východné, južné oblasti ropy a zemného 4. Stanovenie súvislostí medzi tektonickou,
geologickou stavbou, reliéfom a minerálmi
plynu, panva železnej rudy Kryvyj Rih,
oblasť železnej rudy Kremenčug, panva s na mapách (tektonických, geologických,
mangánovou rudou Prydniprovsky,
fyzikálnych).
ložisko Irshanskoye Zarshavanske ložisko
grafitu;

analýzydistribúcia rôzneho veku hor horniny
na geologickej mape; vysvetľujevplyv
neotektonických pohybov na formovanie
reliéfu.
Komponent hodnoty:
zdôvodňujepotreba racionálneho
využívanie prírodných zdrojov; hodnotí
vplyv človeka na úľavu, dôsledky ťažba
nerastných surovín a potreba ochrany
podložia;

negatívne procesy spojené s reliéfom,
tektonickou a geologickou stavbou
(zosuvy pôdy, zemetrasenia, krasy,
zosuvy).

Dodržiava pravidlá správania pri
zemetrasení.

Občianskoprávna zodpovednosť
Chápe potrebu racionálneho
využívania nerastných surovín.
Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Chápe význam nerastných surovín
pre rôzne druhy hospodárskej
činnosti človeka.
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vzájomne zakladajúsúvislosti medzi
reliéfom, tektonickými štruktúrami,
minerálmi, geologickou stavbou územia.
Vedomostná zložka:
hovoryhlavné klimatické faktory,
klimatické ukazovatele, typy podnebia;
uvádza príkladynebezpečné počasie javy
a ich dôsledky;
formulujepojem "počasie", "klíma",
"Atmosférický front", "cyklón",
"anticyklón";

Téma 2. Klíma a klimatické zdroje Klimatické
faktory: slnečná energia, atmosférická cirkulácia,
podkladový povrch, ich vzájomné pôsobenie.
Rozloženie slnečnej energie na zemskom
povrchu. Vzdušné masy ovplyvňujúce územie
Ukrajiny. Atmosférické fronty, cyklóny a
anticyklóny. Klimatické ukazovatele: teplota,
vlhkosť, zrážky,
vysvetľujepôsobenie klimatických faktorov.
koeficient zvlhčovania a ich rozloženie na
území Ukrajiny. Ročný a sezónny chod
klimatických ukazovateľov. Klimatická mapa.
Zložka aktivity:
charakterizujedistribučné vlastnosti slnečnej Regionálne klimatické rozdiely. Klimatické
zdroje.
energie, smery pohybu atmosférických
Sezónne poveternostné podmienky a javy.
frontov, cyklóny a anticyklóny, ročné
Nepriaznivé počasie a klimatické javy.
rozdelenie klimatických ukazovateľovvv
rámci Ukrajiny; určujepodľa klimatickej mapy Meteorologická služba. Predpoveď počasia
vlastnosti distribúcie teploty, vzduchu a
podľa mapy počasia, ľudových znamení.
zrážok;
Vplyv počasia a klimatických podmienok na
ľudské zdravie a hospodársku činnosť.
porovnávarysy hydratácie v rôznych časti Ochrana ovzdušia. Klimatické vlastnosti
Ukrajiny, klimatické podmienky ich lokality oblasti.
s inými regiónmi a ich vplyv na
poľnohospodárstvo;
Praktické práce
analýzypoveternostné vlastnosti rôznych regiónov 5.Stanovenie vlhkosti podľa zadanej
Ukrajina pomocou internetových zdrojov.
ukazovatele.
6. Určenie príčin rozdielov v klimatických
ukazovateľoch rôznych regiónov Ukrajiny analýzou
Komponent hodnoty:
vyvodzuje záveryo hodnote prognózy
klimatickej mapy a klimatických diagramov.
počasie pre životy ľudí; hodnotímožnosť
použitia klimatické zdroje v rôznych
sférach hospodárskej činnosti na
Výskum
Predpoveď počasia na základe ľudových znamení a
Ukrajine av každodennom živote.
porovnanie s predpoveďou v internetových zdrojoch

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Chápe potrebu ochrany
ovzdušia, závislosť jeho stavu od
rôznych ľudských aktivít.

Zdravie a bezpečnosť

Rozumie vplyvom poveternostných
podmienok na ľudskú pohodu a zdravie.
Uvedomuje si vplyv počasia
klimatických javov na ľudskú
bezpečnosť.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

Uvádza príklady možností využitia
klimatických zdrojov v rôznych sférach
hospodárskej činnosti na Ukrajine av
každodennom živote.

.
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Médiá.

Vedomostná zložka:
hovoryčasti vnútrozemských vôd v
rámci Ukrajiny;
formulujedefinícia "rieky", "Jazero",
"bažina", "podzemná voda", "nádrž",
"kanál", "meandre", "terasy", "vodný
režim", "odtok z rieky", "tok vody", "vodné
zdroje", "voda zdroje", "pevný odtok",
"pád rieky", "spád rieky"; vysvetľuje
vlastnosti výživy a vody režim riek a jazier.
Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
riečne systémy:Dneper, Seversky Donets,
Južný Bug, Dnester, Dunaj, západná
chyba;
Jazerá:Yalpug, Sasyk, Shatsky, Synevyr;
ústia riek:Dneper-Bug, Mliekareň,
Dnester;
nádrže:Kyjev, Kaniv, Kremenčug,
Kachovka, Dneper, Dneprodzeržinsk;
Dnester; Pečeneg;
kanály:Severný Krym, Dneper – Donbas,
Kakhovský;
určujepád a sklon rieky; charakterizuje
vodné plochy Ukrajiny, cesty racionálne
využívanie vodných zdrojov;
porovnávahydrografické vlastnosti vodného
predmety;

analýzymožnosť použitia vody zdrojov.

Téma 3. Vnútrozemské vody a vodné zdroje
Zloženie vnútrozemských vôd. Povrchové vody.
Rieky. Štruktúra údolia rieky. Hlavné povodia a
systémy. Vplyv reliéfu na rieky. Povaha prúdu.
Pád, svah rieky. Vplyv klímy na formovanie
riečneho systému.Výkon a režim riek, hustota
riečnej siete. Odtok rieky, spotreba vody.

Jazerá, ich typy. Mokrade, ich typy a
rozšírenie, príčiny podmáčania. Nádrže a
kanály. Podzemná voda. Hlavné artézske
bazény. Vodné zdroje Ukrajiny, spôsoby ich
racionálneho využívania a ochrany. Pozemné
vody ich oblasti.
Praktická práca

7.Označenie na vrstevnicovej mape mien
najväčšie rieky, jazerá, nádrže, kanály. z
Ukrajiny.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Uznáva potrebu hospodárneho
využívania a ochrany vodných
zdrojov Ukrajiny.
Zdravie a bezpečnosť

Chápe vplyv kvality vody na ľudské
zdravie. Uznáva dôležitosť vodných
zdrojov pre vytváranie priaznivého
životného prostredia.

Občianskoprávna zodpovednosť
Vyvodzuje závery o potrebe opatrení
na ochranu vodných zdrojov
Ukrajiny a jej lokality.
Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Uznáva potrebu racionálneho
využívania vody v domácnosti, čím
šetrí rodinné náklady.
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Komponent hodnoty:
uvedomuje sipotreba ochrany vody
zdrojov Ukrajiny;
hodnotídostupné vodné zdroje oblasti.
Vedomostná zložka:
hovoryhlavné faktory tvorby pôdy a typy
pôdy;
vysvetľujepodmienky tvorby
pôdy, vlastnosti distribúcie pôdy.

Zložka aktivity:
charakterizujepôdne zdroje Ukrajiny;
analýzymapa pôdy Ukrajiny.
Komponent hodnoty:
vyvodzuje záveryohľadom vzorov
distribúcia pôd v rovinách Ukrajiny a v
horách;
určujevplyv úrodnosti pôdy na
poľnohospodárska činnosť; hodnotí
opatrenia na zvýšenie plodnosti a
ochrana pôdy.
Vedomostná zložka:
hovorydruhové zloženie vegetácie;
uvádza príkladyskupiny rastlín, uvedené
v Zelenej knihe Ukrajiny, endemické a
ohrozené druhy rastlín.

Zložka aktivity:
charakterizujehlavné druhy rastlín
kryt Ukrajiny;
uznávarastliny uvedené v červenej farbe
knihy Ukrajiny;
analýzyvegetačná mapa Ukrajiny, dopad
hospodárska činnosť človeka na
vegetácii;
sledovaniezmenami ich vegetácie

Téma 4. Pôdy a pôdne zdroje. Pôdotvorné
pomery, štruktúra pôdy, pôdne horizonty,
úrodnosť. Hlavné typy pôd, vzorce ich
distribúcie. Pôdna mapa. Pôdne zdroje
Ukrajiny. Pôdy ich lokality. V dôsledku toho sa
pôda mení
ľudská ekonomická činnosť. Opatrenia na
racionálne využívanie a ochranu pôdnych
zdrojov.
Praktická práca
8.Porovnávacia analýza rôznych typov pôd z
Ukrajiny.

Výskum
Vplyv človeka na úrodnosť pôdy v ich
oblasti.

Téma 5. Vegetácia
Rozmanitosť vegetácie. Zákonitosti
rozmiestnenia vegetácie na Ukrajine. Skupiny
rastlín. Červené a zelené knihy Ukrajiny.
Rastlinné zdroje, ich ochrana a
rozmnožovanie. Vegetácia oblasti.

Občianskoprávna zodpovednosť
Pozná a chápe potrebu racionálneho
využívania a ochrany pôd.
Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Je schopný dosiahnuť zisk z
využívania vlastnej pôdy.
Určuje závislosť smeru
poľnohospodárskej činnosti od
druhu pôdy.
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terén.
Komponent hodnoty:
vyvodzuje záveryohľadom vzorov
distribúcia hlavných druhov vegetácie na
Ukrajine;
hodnotístav rastlinných zdrojov, ich
úloha v ekonomická aktivita, možnosti
využitia v rôznych regiónoch Ukrajiny;
uvedomuje sipotrebu zachovať a obnova
vegetácie.
Vedomostná zložka:
hovorydruhové zloženie živočíšneho
sveta; uvádza príkladyaklimatizácia a
reaklimatizácia zvierat.
Zložka aktivity:

charakterizujefaunistické zloženie lesov, lúky,
stepi, močiare, nádrže; uznávazvierat, ktoré sú
uvedené v červenej farbe knihy Ukrajiny;

Téma 6. Fauna Ukrajiny. Rozmanitosť sveta
zvierat. Vzorce rozšírenia fauny na Ukrajine.
Zvieratá uvedené v Červenej knihe Ukrajiny.
Vplyv človeka na svet zvierat. Živočíšne
zdroje Ukrajiny, opatrenia na ich
rozmnožovanie a ochranu. Fauna ich
lokality.

analýzymapa zvieracieho sveta Ukrajiny.

Komponent hodnoty:
vyvodzuje záveryohľadom vzorov
distribúcia hlavných druhov zvierat na
Ukrajine;
hodnotístav živočíšnych zdrojov, ich
úloha v ľudská ekonomická činnosť;
uvedomuje sidôsledky ľudského vplyvu
aktivity pre faunu Ukrajiny a jej lokality.

Vedomostná zložka:
Téma 7. Krajiny Ukrajiny.
hovoryfaktory prirodzeného formovania Krajina ako priestorovo ucelený systém.Mapa
krajiny, prírodné krajiny, prírodné oblasti; "Krajiny Ukrajiny". Zónovanie prírodných
vysvetľujena konkrétnych príkladoch znaky krajín, ich odraz na mapách. Antropogénne
krajiny.
interakcie zložiek prírody v krajine.
Rovinaté krajiny, ich rozmanitosť.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Uvedomuje si potrebu ochrany
rastlín a živočíchov a ich skupín.
Zdravie a bezpečnosť

Uznáva potrebu využitia
niektorých vlastností rastlín na
posilnenie a
zdravotná prevencia.
Občianskoprávna zodpovednosť
Prispieva k formovaniu zodpovedného
člena komunity, spoločnosti, ktorá:

- chápe potrebu racionálneho
využívania rastlinných a živočíšnych
zdrojov;
- uvedomuje si dôsledky
hospodárskej činnosti človeka na
faunu Ukrajiny a jej lokality.
Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Uvedomujúc si zodpovednosť za
hospodárne využívanie prírodných zdrojov,
ekologickú situáciu v miestnej komunite,
Ukrajina.
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Prírodné oblasti Ukrajiny: zmiešané lesy a
listnaté lesy, lesostep, step. Využívanie a
ochrana rovinatej krajiny. Horské krajiny
ukrajinských Karpát a krymských hôr, črty ich
zmeny s výškou, využitie a ochrana.

Zložka aktivity:
Zdravie a bezpečnosť
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
Uvedomuje si potrebu starať sa o
mierokprírodné oblasti, horské krajiny,
životné prostredie
(životné prostredie) ako
Čierne more, Azovské more; ostrovy
potenciálny zdroj ľudského
Zmiiny, Dzharilgach, polostrov Krym a
Prírodné podmienky a zdroje Čierneho a Azovského zdravia, blahobytu a bezpečnosti.
Kerč, kosa Arabatskaja Strelka, záliv
Karkinitsky, Kerčský prieliv; charakterizuje mora, problémy ich racionálneho využívania.
Dodržiava pravidlá bezpečného
rovinatý les, lesostep, stepná a horská
správania sa v prírode.
krajina, prírodné komplexy morí;
Praktická práca

analýzykrajinná mapa, pomer prírodné a
antropogénne krajiny vo svojej oblasti.

9.Zostavovanie porovnávacích charakteristík
prírodné oblasti Ukrajiny (vybrať si z).

Výskum(voliteľné)
Krajiny ich lokality, ich vývoj a využitie.

Komponent hodnoty:
predpovedádôsledky ekonomického dopadu Identifikácia krajín vo svete, ktoré sú
ľudské činnosti týkajúce sa prírodných prvkov podobné krajinám Ukrajiny.
krajiny;
vyjadrujeúsudky o prirodzenosti
zdrojový potenciál prírodných
komplexov.
Vedomostná zložka:
Téma 8. Manažment prírody Využitie potenciálu
hovoryzložky prírodných zdrojov potenciál
prírodných zdrojov Ukrajiny. Hlavné typy
Ukrajiny, druhy znečistenia životného
znečistenia životného prostredia na Ukrajine.
prostredia;
Vplyv environmentálnej situácie na život
uvádza príkladyprírodné predmety
obyvateľov.
Fond prírodnej rezervácie Ukrajiny.
rezervný fond Ukrajiny; vysvetľuje
Národná ekologická sieť. Monitorovanie
podstatou pojmov „životné prostredie
životného prostredia. Základné opatrenia
situácia "," monitorovanie životného
pre racionálne využívanie prírodných
prostredia "," rezerva "," národný park ".
zdrojov a ochranu životného prostredia.
Prírodné rezervácie ich oblasti.
Zložka aktivity:

Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
biosférické rezervácie:Askania-Nova,
Karpaty, Dunaj, Čierne more;

Manažment prírody v podmienkach trvalo
udržateľného rozvoja.

Občianskoprávna zodpovednosť
Prejavuje pripravenosť riešiť problémy
súvisiace so stavom životného
prostredia.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Chápe rekreačnú hodnotu
prírodných komplexov.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Uznáva potrebu iniciatívy na
vytvorenie rozsiahleho systému
prírodných rezervácií.
Charakterizuje súčasnú
environmentálnu situáciu na
Ukrajine a jej lokalite.
Zdravie a bezpečnosť

Posúdiť vplyv environmentálnej situácie
na verejné zdravie.
Dodržiava bezpečnostné pravidlá a normy
správania sa v prírode.

Podnikanie a financie
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prírodné rezervácie:Karadag,
Ukrajinská step, Medobory, Kaniv,
Polissya;
národné prírodné parky:karpatská,
Shatsky, Synevir, Podilsky Tovtry;
Regionálny krajinný park Meotida;
charakterizujeaktuálna environmentálna situácia v
Ukrajina;

Výskum(vybrať si z)
Vplyv prírodných zložiek na ľudské zdravie.
Zmeny charakteru ich lokality pod vplyvom
ľudskej činnosti.

gramotnosti
Posúdiť potenciál prírodných
zdrojov územia pre organizáciu
aktivít cestovného ruchu.

Praktická práca
10.Označenie na obrysovej mape objektov
prírodný rezervný fond Ukrajiny.

analýzypotenciál prírodných zdrojov v rôzne
regióny Ukrajiny, aspekty racionálneho
manažmentu prírody, vplyv
environmentálnej situácie na verejné
zdravie; určujeobjekty prírodných rezervácií
fond lokality; dodržiavabezpečnostné
pravidlá a predpisy správanie v prírode.
Komponent hodnoty:
hodnotívýhody vytvorenia národného
ekologická sieť, dôsledky využívania a ochrany
prírodných podmienok a prírodných zdrojov
Ukrajiny;
uvedomuje sipotreba iniciatívy
vytvorenie rozsiahleho systému
prírodných rezervácií; hodnotívplyv
environmentálnej situácie na verejné
zdravie.
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Oddiel IV. Obyvateľstvo Ukrajiny a sveta

Vedomostná zložka:
hovoryobyvateľov sveta a v Ukrajina;
najväčšie krajiny z hľadiska počtu
obyvateľov;

rozumiepojem „prirodzený pohyb obyvateľstva“,

Téma 1. Demografické procesy a rodové a
vekové zloženie obyvateľstva sveta a Ukrajiny
Obyvateľstvo vo svete a na Ukrajine. Faktory
ovplyvňujúce obyvateľstvo: prirodzený pohyb,
migrácia.

Zdravie a bezpečnosť

Uvedomuje si potrebu zdravého
životného štýlu a jeho vplyv na
reprodukčné zdravie.
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"Prirodzený rast populácie", "populačná
explózia", "demografická kríza",
"demografická politika", "emigrácia",
"imigrácia";

Rodové a vekové zloženie obyvateľstva sveta a
Občianskoprávna zodpovednosť
Ukrajiny. Dĺžka života. Populačná zmena vo svete Hodnotí pojem rovnosť a rôznorodosť
a na Ukrajine. Regionálne rozdiely v
národov, fenomén diskriminácie a
demografických procesoch. Demografická
rodovej nerovnosti v spoločnosti.
vysvetľujedemografická situácia, že
politika.
vyvinuté v rôznych regiónoch Ukrajiny.
Mechanický pohyb obyvateľstva: príčiny a druhy
migrácie, hlavné smery migračných tokov vo svete
a na Ukrajine. Ukrajinská diaspóra. Migračná
Zložka aktivity:
určujemiera plodnosti, úmrtnosť, prirodzený politika.
a mechanický pohyb, podiel žien a mužov,
niektoré vekové skupiny v štruktúre
Praktické práce
obyvateľstva krajiny (kraja); zobrazuje na
11.Analýza pyramíd pohlavia a veku Ukrajiny a
mapea pomenúva oblasti sveta, krajiny,
jednotlivé krajiny.
regióny na Ukrajine s najväčším a najmenším
počtom obyvateľov, prirodzený prírastok,
krajiny s najväčšou ukrajinskou diaspórou;
nájsťinformácie z rôznych zdrojov, ktoré
charakterizujesvetovej populácie a jednotlivcov
krajiny, Ukrajina a jej regióny;
analýzyrodové a vekové pyramídy Ukrajiny a
krajiny sveta (vybrať si z); charakterizuje
demografické ukazovatele obyvateľov krajiny
na súbore kartografických a štatistických
materiálov, mechanický pohyb obyvateľstva na
Ukrajine.

Komponent hodnoty:
hodnotídôležitosť vedomostí o
demografii procesy sociálnoekonomického rozvoja Ukrajiny a sveta;
uvedomuje sipotreba súladu zdravý
životný štýl.
Vedomostná zložka:
Pomenujte priemernú hustotu obyvateľstva na
Ukrajine a určte krajiny s najvyššou (najmenej)
hustotou obyvateľstva na svete;

Téma 2. Presídlenie
Hustota obyvateľstva. Územné rozdiely v hustote
obyvateľstva vo svete a na Ukrajine.

Mestské a vidiecke sídla. Ich kritériá

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Uznáva vzťah medzi hustotou
obyvateľstva a geoekologickým
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rozumiepojem „urbanizácia“,
„Suburbanizácia“, „aglomerácia“,
„megalopolis“, „megalopolis“.

Zložka aktivity:
určujeindikátory urbanizácie
územia;

zobrazuje na mapea pomenúva oblasti sveta,
krajiny, regióny na Ukrajine s najvyššou a
najnižšou hustotou obyvateľstva a úrovňou
urbanizácie, najväčšie aglomerácie, svetové
mestá, najväčšie mestá Ukrajiny;
nájsťv rôznych zdrojoch informácií, ktorá
charakterizuje osobitosti osídlenia obyvateľstva
vo svete a jednotlivých krajinách, Ukrajiny a jej
jednotlivých regiónov;
rozlišujemestské a vidiecke sídla, typy miest
podľa počtu obyvateľov a funkcií, mesto,
aglomerácia, metropola a megapolis, tempo a
úroveň urbanizácie;

delimitácie na Ukrajine a vo svete. Klasifikácia miest
podľa počtu obyvateľov a funkcií. Mestské a vidiecke
obyvateľstvo. Urbanizácia, dôvody, ktoré ju určujú.
Mestské aglomerácie. Megamestá. Svetové mestá.
Rozdiely v úrovniach a mierach urbanizácie na
Ukrajine a vo svete. Suburbanizácia. Nepravdivé

urbanizácie.

situáciu.
Občianskoprávna zodpovednosť
Posúdiť a vysvetliť vplyv prírodných,
demografických a sociálnoekonomické faktory na územné
rozdiely v hustote obyvateľstva.

porovnávaúroveň a tempo urbanizácie na Ukrajine a
svet.

Komponent hodnoty:
hodnotídôležitosť vedomostí o vlastnostiach
presídľovanie obyvateľstva;

uvedomuje sivzťah medzi hustotou
počet obyvateľov a geoekologická
situácia; hodnotí a vysvetľujevplyv
prírody, demografické a sociálnoekonomické faktory na územné rozdiely
v hustote obyvateľstva.
Vedomostná zložka:
názovjenajbežnejšie jazykové rodiny; rozumie
pojem „rasa“, „národ“, „etnická príslušnosť“,
„Ľudia“, „jazyková rodina“.

Téma 3. Etnické zloženie obyvateľstva etnických
skupín. Najbežnejšie jazykové rodiny.
Monoteistické a mnohonárodné krajiny.
Národnostné zloženie obyvateľstva Ukrajiny:
vlastnosti a regionálne rozdiely.

Občianskoprávna zodpovednosť
Uvedomuje si zapojenie do národnej
kultúry Ukrajiny, Uvedomuje si
problémy, ktoré vznikajú, keď sa
spoločnosti líšia
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Národnostné menšiny a etnické skupiny, hlavné
Zložka aktivity:
charakterizujeetnické zloženie obyvateľstva oblasti ich osídlenia.
Ukrajina o súbore kartografických a
štatistických materiálov;

hodnoty a presvedčenia sa snažia
žiť spolu v mieri. Chápe potrebu
tolerancie voči iným
náboženstvám a etnickým
skupinám.

zobrazuje na mape a hovorymonoetnické a
mnohonárodnostné krajiny, oblasti osídlenia
národnostných menšín na Ukrajine;
nájdel v rôznych zdrojoch informácie, ktoré

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

porovnávaetnické zloženie obyvateľstva regiónov
Ukrajina;

Uvedomujúc si dôležitosť znalosti cudzích
jazykov, kultúr iných národov pre
komunikáciu, rozširovanie väzieb,
vytváranie spoločných projektov.

charakterizujú etnické zloženie obyvateľstva
Ukrajiny a jednotlivých krajín.

Komponent hodnoty:
uvedomuje sidôležitosť tolerancie
postoj k predstaviteľom iných rás,
národností.
Vedomostná zložka:
hovorysvetové náboženstvá; rozumie
pojem „svetové náboženstvo“; Zložka
aktivity:

Téma 4. Náboženské zloženie obyvateľstva. Náboženstvo
ako kultúrny fenomén. Svetové náboženstvá. Najbežnejšie
náboženské denominácie na Ukrajine.

zobrazuje na mapea pomenúva regióny dominancia
svetových náboženstiev; nájsťv rôznych zdrojoch
informácií, charakterizujúce náboženské zloženie
obyvateľstva sveta, jednotlivých krajín, Ukrajiny a jej
regiónov; charakterizujenajbežnejšie náboženské
denominácií na Ukrajine.

Komponent hodnoty:
hodnotídôležitosť tolerancie predstaviteľom
iných náboženských spoločenstiev.
Vedomostná zložka:
hovorypočet pracovných zdrojov v
Ukrajina;
rozumiepojem "pracovné zdroje",
"Ekonomicky aktívne obyvateľstvo",

Téma 5.Svetová zamestnanosť a
Ukrajina

Pracovná sila. Množstvo a kvalita pracovných
zdrojov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo.
Zamestnanosť. Problémy v zamestnaní

Podnikateľská a finančná
gramotnosť
Uznáva dôležitosť vedomostí o
ľudských zdrojoch a zamestnanosti
pre sociálno-ekonomický rozvoj
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"Zamestnanie"; vysvetľuje
príčin nezamestnanosti.

populácia.

krajín.

Zložka aktivity:

určujemiery nezamestnanosti; zobrazuje na
mapea pomenúva regióny na Ukrajine s
najväčším a najmenším počtom pracovných
zdrojov;
nájsťv rôznych zdrojoch informácií o
problémoch zamestnanosti obyvateľstva sveta,
jednotlivých krajín, Ukrajiny a jej regiónov;
charakterizujekvantita a kvalita práce zdrojov
jednotlivých krajín a Ukrajiny; porovnáva
štruktúruszamestnanosť v niektorých krajinách
a na Ukrajine.

Komponent hodnoty:
uvedomuje sidôležitosť vedomostí o
práci zdrojov a zamestnanosti pre
sociálno-ekonomický rozvoj krajiny.

3

Sekcia V. Povaha a obyvateľstvo jeho administratívneho regiónu

Vedomostná zložka:
vysvetľujevzťahy medzi prírodnými zložky,
vplyv prírodných podmienok a prírodných
zdrojov na usídlenie obyvateľstva v kraji a
jeho lokalite.

Téma 1.Geografická poloha,
administratívno-územná štruktúra, história
vzniku a vývoja.

Téma 2.Povaha regiónu. Vlastnosti
prírodných podmienok a zdrojov.
Manažment prírody. Objekty fondu prírodnej
Zložka aktivity:
charakterizujereliéfna a geologická stavba, rezervácie.

klíma, povrchová a podzemná voda, pôda
a vegetácia, fauna, krajina, obyvateľstvo, Téma 3.Počet obyvateľov regiónu.
Počet a štruktúra obyvateľstva. Etnické
správna oblasť jeho lokality;
zloženie. Vlastnosti zamestnania.

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj

Vyjadruje sa k významu opatrení
pre racionálne využívanie a
ochranu prírodných zdrojov a
zlepšenie životných podmienok
obyvateľstva.

Podnikateľská a finančná
gramotnosť

Diskutuje o potrebách a príležitostiach na
vytváranie nových podnikov v regióne.
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analýzyvyužívanie prírodných zdrojov,
environmentálne dôsledky manažmentu prírody.

Komponent hodnoty:

Výskum (exkurzia) Oboznámenie sa s
predmetmi prírody ich lokality.

vyjadruje úsudkyo opatreniach zameraných na
racionálne využívanie a ochrana prírodných
zdrojov a zlepšovanie životných podmienok
obyvateľstva;

diskutujepotreby a príležitosti na tvorbu
nových podnikov v regióne.

6

ČASOVÁ REZERVA

9. ročník

GEOGRAFIA
"UKRAJINA A SVETOVÁ EKONOMIKA"
(52 rokov, 1,5 roka. týždeň)
číslo
hodiny

Očakávané výsledky edukačnej a
poznávacej činnosti žiaka

Obsah vzdelávacieho materiálu

1

Cez sémantické línie

ÚVOD
Vedomostná zložka:
hovory
predmet štúdia
geografia;
rozumie

obsahu

koncepcia

ekonomické
„Z geografického hľadiska

životné prostredie“;

uvádza príkladyekonomické vzťahy
geografia s inými vedami;
vysvetľujerelevantnosť a potrebu štúdia
ekonomická geografia;

formy Fr.zdravý názor na úlohu ekonomickej
geografie pri riešení mnohých spoločenských
problémov.

štúdium
ekonomické
geografia. Interakcia ekonomiky
a prírody v geografickom
prostredí. Ekonomická geografia
v systéme geografických vied.
Hodnota vedomostí z
ekonomickej geografie.
Objekt

Občianskoprávna zodpovednosť

Uvádza vlastné príklady vízie uplatnenia
poznatkov ekonomickej geografie v
každodennom živote.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Uvedomujúc si úlohu geografickej vedy v
kariérovom poradenstve a výbere činnosti.
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Zložka aktivity:
určujeúloha ekonomickej geografie v systéme
geografické vedy.

Komponent hodnoty:
vyjadrujevízie aplikácie poznatkov z
ekonomická geografia v každodennom živote.

9

Sekcia I. Národné hospodárstvo a svetové hospodárstvo

Vedomostná zložka:
hovoryznaky pojmov „národný ekonomika
"," hrubý domáci produkt "," index
ľudského rozvoja ";
rozumievplyv prírodného a sociálneho
faktory pre umiestnenie výroby
(prírodné podmienky, suroviny, palivo
a energia, voda, práca, spotrebiteľ,
doprava, vedecké, environmentálne,
vojenské a strategické).
Zložka aktivity:
rozlišujeodvetviach národného
hospodárstva (primárne, sekundárne,
terciárne), formy priestorovej organizácie
ekonomiky (hospodárske oblasti, prvky
územnej štruktúry priemyslu,
poľnohospodárstva a pod.);
analýzysektorový model ekonomiky
Ukrajina a porovnáva ju s inými krajinami.
Komponent hodnoty:
je schopný analyzovaťa hodnotiť svoje vlastné

Téma 1. Národné
hospodárstvo Národný
hospodárstva
domácnosť). koncepcia

„Ekonomický rozvoj“ a jeho
ukazovatele: hrubý domáci
produkt (HDP), štruktúra HDP,
index ľudského rozvoja (HDI).
Sektorový model ekonomiky
krajiny.
Formy spoločenskej organizácie
výroby. Formy národnej
priestorovej organizácie
hospodárstva.

Faktory miesta výroby.

Praktická práca

1. Analýza sektorového modelu

hospodárstva

Občianskoprávna zodpovednosť
Kriticky hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu na
Ukrajine, jej miesto medzi krajinami sveta.

Aktívne sa venuje štúdiu ekonomických
problémov.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Analyzuje a hodnotí vlastné možnosti pri
zvyšovaní blahobytu svojej rodiny a štátu.
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schopnosti a preferencie a dať ich do súvislosti s
trhom práce na Ukrajine;

uvedomuje si dôležitosťformy soc
organizácia výroby a ich využitie v rôznych
ľudských činnostiach.
Vedomostná zložka:
hovoryznaky pojmov „špecializácia
územie (sídlo, okres, kraj, krajina) ","
medzinárodná deľba práce "," svetová
ekonomika "(" svetová ekonomika "),
svetový trh ", typy ekonomických
systémov;
uvádza príkladykrajín sveta s rôznymi úroveň
ekonomického rozvoja (podľa typizácie OSN),
TNK na Ukrajine;
pozná a rozumieúlohu medzinárodných organizácií vo
svetovom hospodárstve;

rozumiepodstatou vývojových trendov
svetová ekonomika (internacionalizácia
výroby, informatizácia, globalizácia,
regionálna ekonomická integrácia),
viacúrovňová svetová ekonomika;
vysvetľujevplyv globalizácie na tempo
rozvoj svetovej ekonomiky a národných
ekonomík rôznych typov.
Zložka aktivity:
nájde a zobrazí na mapekrajín „Veľká
sedmička“ (G-7), „Veľká dvadsiatka“ (G-20);
je schopnýprijímať a analyzovať informácie o
typizácii krajín podľa úrovne sociálnoekonomického rozvoja.

Hodnotová zložka

Téma 2. Svetová ekonomika
Svetová ekonomika (svetová
ekonomika), svetový trh. Pojem
„špecializácia územia“,
„medzinárodná deľba práce“.
Typy ekonomických systémov.
Typizácia krajín sveta podľa úrovne
ekonomického rozvoja, miesto
Ukrajiny v ňom.

Viacúrovňová svetová ekonomika,
jej priestorová štruktúra podľa
koncepcie „Centrum – periféria“.

Súčasné trendy vo
svetovej ekonomike.
Globalizácia a regionálna
hospodárska integrácia.
Nadnárodné korporácie
(TNC) a ich vplyv na
fungovanie medzinárodnej
ekonomiky. International
hospodárske organizácie.

Praktická práca
2. Označenie na obrysovej mape
krajín G20 a určenie ich miesta v
modernej typizácii krajín podľa
úrovne
ekonomický vývoj

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný
rozvoj Chápe dôležitosť zohľadnenia environmentálnych
faktorov pri umiestnení podnikov.
Zdravie a bezpečnosť

Občianskoprávna zodpovednosť Chápe
dôležitosť skúseností z ekonomického rozvoja
iných krajín a zohľadnenia týchto skúseností
pre rozvoj Ukrajiny a jej regiónu.

Podnikateľská a finančná gramotnosť Chápe
objektivitu fenoménu medzinárodnej deľby
práce, pozitívne a negatívne dôsledky
globalizácie.
Uvádza príklady vplyvu globalizácie na rozvoj
svetovej ekonomiky, regiónu, Ukrajiny. Posúdiť
úlohu TNC, medzinárodných organizácií vo
svetovej ekonomike a ekonomike Ukrajiny.
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hodnotívplyv globalizácie na aktivity
obyvateľov (na príklade ich regiónu)

10

Oddiel II. Primárny sektor hospodárstva
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Vedomostná zložka:
hovoryvidiecke aktivity hospodárstvo,
druhy poľnohospodárskych pozemkov;
uvádza príkladyvystavenie prírodným a
sociálne faktory na úrovni rozvoja a
špecializácie poľnohospodárstva v regióne
sveta, krajine; krajiny s medzinárodnou
poľnohospodárskou špecializáciou;
vysvetľujerozšírené vo svete chovu
ošípaných, hydina, vznik špecializovaných
oblastí hospodárskych zvierat, oviec.

Zložka aktivity:
zobrazuje na mapesvetové zóny (okresy)
pestovanie pšenice, kukurice, ryže, bavlny,
ľanu, slnečnice, sóje, olív, palmy olejnej,
cukrovej trstiny, cukrovej repy, zemiakov,
čaju, kávy, kakaových bôbov, na mape
Ukrajiny poľnohospodárske oblasti, horské a
prímestské oblasti;
charakterizujevlastnosti umiestnenia
rastlinná a živočíšna výroba na Ukrajine;
analýzypoľnohospodárske mapy plodiny a
hospodárske zvieratá;
určujeMiesto Ukrajiny na svetových trhoch
poľnohospodárske produkty.

Hodnotová zložka
argumentujeich postavenie na zavedenie
trhu s pôdnymi zdrojmi na Ukrajine.

Téma 1. Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo, jeho význam v
modernom svete. Agrárne
spoločnosti v modernom svete.
Agrárne vzťahy.
Zložky poľnohospodárstva. Úloha
prírodných faktorov (pôda a
agroklimatické zdroje) vo vývoji a
umiestnení poľnohospodárskej
výroby. Bezpečnosť pôdy.
Poľnohospodárstvo Ukrajiny.
Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
na Ukrajine. Ubytovanie v
Ukrajina produkcia obilia a
priemyselných plodín, pestovanie
zemiakov, zeleninárstva, pestovanie
melónov, vinohradníctvo.

Vývoj kŕmnej základne

hospodárskych zvierat. Štruktúra a
umiestnenie hospodárskych zvierat.
Zónová špecializácia vidieka

ekonomika Ukrajiny. Horské a
prímestské poľnohospodárske
oblasti. Poľnohospodárstvo vo
vašom regióne.
Poľnohospodárstvo sveta.
Geografia hlavných obilnín a
priemyselných plodín a živočíšnej
výroby. Zónovanie svetového
poľnohospodárstva. Najväčší
producenti krajín a

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný
rozvoj Chápe potrebu ochrany a zachovania
poľnohospodárskej pôdy.
Zdravie a bezpečnosť

Vysvetľuje a uvádza príklady vzťahu medzi
kvalitou poľnohospodárskych produktov a
zdravím človeka.
Občianskoprávna zodpovednosť Uvedomujúc si
úlohu poľnohospodárstva pre ekonomiku Ukrajiny.

Prejavuje aktivitu na propagáciu tovaru
domácej výroby, podporu vlastného výrobcu.
Argumentuje svojím postojom k zavedeniu
trhu s pozemkami na Ukrajine.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Dokáže určiť smery farmárčenia vo svete,
Ukrajine a jej lokalite.
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vyvážajúcich krajín

poľnohospodárske produkty.

Praktická práca

3.Stanovenie základných obilnín a
priemyselné plodiny pestované v
miernom a tropickom pásme

Vedomostná zložka:
hovoryhlavné lesné pásy sveta;
vysvetľujeumiestnenie lesných pásov
sveta, lesy na Ukrajine.

klimatické zóny a
zdôvodnenie zistených
rozdielov.
Téma 2. Lesníctvo Lesníctvo.
Hlavné lesné pásy sveta.
Zabezpečenie lesa. Lesníctvo na
Ukrajine.

Zložka aktivity:
zobrazuje na mapesvetové lesy mierneho
pásma, vlhké rovníkové a tropické lesy, lesné
oblasti vo svete a na Ukrajine; porovnáva
lesná bezpečnosť Ukrajiny, sveta a niektoré
jeho regióny.
Komponent hodnoty:
uvedomuje sizodpovednosť občana,
miestne komunity, štát na ochranu
lesných zdrojov.
Vedomostná zložka:
hovorydruhy nerastných surovín
pre použitie;
uvádza príkladynajväčšie krajiny vývozcovia
a dovozcovia ropy, zemného plynu, uhlia;
rozumievzory rozloženia vkladov a
minerálne bazény;

vysvetľujevedenie jednotlivých krajín vo svete
trhy s minerálmi kombináciou prírodných a
sociálnych faktorov, vysídlenie

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný
rozvoj Uvedomuje si ekologický význam lesa.

Občianskoprávna zodpovednosť Uznáva
zodpovednosť občanov miestnych komunít,
štátu za zachovanie lesných zdrojov.
Podnikateľská a finančná gramotnosť Chápe
dôležitosť racionálneho využívania prírodných
zdrojov a ich ďalšieho kompletného spracovania.

Téma 3. Ťažobný priemysel
Klasifikácia nerastných surovín
podľa využitia. Ukazovatele
zdrojovej bezpečnosti krajín s
nerastnými zdrojmi. Ťažba uhlia,
ropy a zemného plynu. Základné

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Analyzuje pozitívne a
negatívne vplyvy primárneho sektora na životné
prostredie a spoločnosť a ponúka rozumné
riešenia.
Zdravie a bezpečnosť

vzory umiestnenia ložísk uhlia,
Uznáva vplyv znečistenia ovzdušia, zmien
ropy a zemného plynu. Najväčšie hladiny podzemných vôd, degradácie pôdy na
povodia a krajiny sveta z hľadiska verejné zdravie.
produkcie
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ťažobný priemysel do oblastí s ťažkými
prírodnými podmienkami, na šelf
oceánov.
Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mieroknajväčšie ropné nádrže a zemný
plyn -Perzský záliv, Západná Sibír, Sunda,
Sahara, Guinejský záliv, Texas,

Mexický záliv, Západná Kanada, Severné
more, hlavné oblasti ťažby ropy a
zemného plynu na Ukrajine;
najväčšie panvy a oblasti ťažby uhlia hornosliezske(Poľsko), Kuzneckij(Rusko),
Karaganda (Kazachstan),severovýchodnej(
Čína), východ(India),Apalačský(USA),
Juhovýchodná(Austrália),Donecka ĽvovVolyň(Ukrajina);
krajiny s najväčším objemom ťažby železnej
rudy -Brazília, Austrália, Kanada, Čína,
India, Ukrajina, panvy a oblasti ťažby
železnej a mangánovej rudy na Ukrajine;
najväčšie oblasti rúd neželezných kovov Cordillera Andes, „Volfrámovo-cínový pás“
z Ázie, „medený pás“ z Afriky;
hlavné ložiská rúd neželezných kovov sa
vyvinuli na Ukrajine;
hlavné centrá ťažby kamennej soli na
Ukrajine.
Komponent hodnoty:

hodnotíMiesto Ukrajiny na svetových trhoch

uhlia, ropy a zemného
plynu. Hlavné a
perspektívne oblasti
ťažba uhlia, ropy, zemného
plynu na Ukrajine. Spôsoby, ako
pokryť nedostatok paliva na
Ukrajine.
Ťažba kovových rúd.
Základné zákony
umiestnenie ložísk kovovej rudy.
Krajiny s najväčšími objemami
železných, mangánových rúd,
neželezných kovov, vzácnych
zemín a drahých kovov.
Vývoj a umiestnenie
ťažba železnej a mangánovej
rudy na Ukrajine. Rozvoj ložísk
rúd neželezných kovov na
Ukrajine. Ťažba iných druhov
prírodných surovín na Ukrajine a
vo svete. Ťažobný priemysel
svojho regiónu.

Praktická práca
4.Označenie na vrstevnicovej
mape najväčšie panvy na ťažbu
uhlia, ropy a
zemný plyn.
Výskum
Problémy a vyhliadky rozvoja
ložísk ropy a zemného plynu na
šelfe Čierneho a Azovského
mora.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Analyzuje štatistické informácie o dynamike
cien nerastných surovín a ich objemoch
baníctvo na Ukrajine a vo svete, vysvetľuje vplyv
prírodných a sociálnych faktorov na

ziskovosť ťažobného priemyslu.
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ropa, zemný plyn, uhlie, železné a
neželezné kovy;
vje si vedomýspoločenský význam
racionálne využívanie palivových a
energetických zdrojov na Ukrajine.
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Oddiel III. Sekundárny sektor hospodárstva

Vedomostná zložka:
hovorytypy elektrární podľa zdroja
energetické zdroje, spôsoby šetrenia
energiou;
uvádza príkladynajväčšie krajiny výrobcovia a spotrebitelia

Téma 1. Výroba a dodávka
elektriny Hodnota elektriny.
Typy elektrární, hlavné faktory
ich umiestnenia. Palivová a
energetická bilancia.

Zdravie a bezpečnosť

elektriny, krajiny, v ktorých dominuje výroba elektriny v
tepelných elektrárňach, vodných elektrárňach alebo

Elektrina Ukrajiny. Najväčšie tepelné

jadrových elektrárňach;

elektrárne, jadrové elektrárne, vodné

vysvetľujeumiestnenie generátorov energie
kapacity na Ukrajine..

Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
HPP (PSP) - kaskáda HPP na Dnepri,
Dnester, Tashlyk;
JE -Záporoží, Južná Ukrajina, Rivne,
Chmelnický; TPP -Záporoží, Dneper,
Trypillia, Zmiiv, Slovjansk, Ladyzhyn,
Burshtyn; porovnávaštruktúra výroby
elektriny na Ukrajine av popredných
krajinách sveta.

Komponent hodnoty:
hodnotívyhliadky na použitie

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Analyzuje negatívne vplyvy
rôznych typov elektrární na životné prostredie.

elektrárne, elektrické vedenia.
Využívanie obnoviteľných zdrojov
energie. Elektrárenské spoločnosti
svojho regiónu. Elektrina sveta.

Najväčší výrobcovia a
spotrebitelia elektriny na svete.
Rozdiely v štruktúre výroby
elektriny v elektrárňach rôznych
typov vo svete.
Praktická práca(podľa výberu
učiteľa)
5.1.Označenie na obryse
mapa najväčších ukrajinských
elektrární a vysvetlenie
faktorov ich polohy.

5.2.Konštrukcia a analýza
diagramov výroba elektriny na

Analyzuje negatívne účinky rôznych typov
elektrární na ľudské zdravie.
Podnikateľská a finančná gramotnosť
Hodnotí prínos využívania alternatívnych
obnoviteľných zdrojov energie pre potreby
rodiny / komunity.
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obnoviteľné zdroje energie rôznych typov vo
svete, na Ukrajine a jej regióne;

elektrárne rôznych typov na
Ukrajine, v Európe a vo svete.

Vedomostná zložka:

Téma 2. Hutníctvo
výroby
Hodnota hutníckej výroby v
hospodárstve. Moderné
technológie výroby surového
železa a ocele. Kombinácia v
metalurgii železa. Moderné
faktory umiestnenia podnikov
železnej metalurgie. Neželezná
metalurgia. Špecifiká
výrobné technológie a faktory
umiestnenia podnikov na tavenie
medi, hliníka, titánu. Výroba
surového železa, ocele,

zisťujevýhody a nevýhody výroby
elektriny v rôznych typoch elektrární.

hovorydruhy železných a neželezných kovov;
uvádza príkladynajväčšie krajiny výrobcovia
surového železa, ocele, ktorí sú zásobovaní
surovinami alebo sa zameriavajú na významné
objemy spotreby;

krajiny, ktoré tavili najviac vo svete a
Európe hliník, titán, meď;
rozumievplyv surovín, paliva, elektrina,
doprava, spotrebiteľ, environmentálne
faktory pre umiestnenie hutníckych
závodov, miesto Ukrajiny vo svetovej
výrobe hliníka z prírodných surovín;
vysvetľujeumiestnenie čiernych a čiernych
podnikov neželezná metalurgia na Ukrajine.

Zložka aktivity:
Nájde a zobrazí na mapách rôznych
mierok:
centrá hutníctva železa na Ukrajine -Nepoctivý
Horn, Dneper, Kamjanske, Zaporozhye,
Nikopol,Mariupol, Kramatorsk, Alčevsk;
centrá neželeznej metalurgie na
Ukrajine - Mykolajiv, Záporožie,
Iršansk, Kyjev, Pobuzke, Bachmut,
Kamjanské; analýzyobjemové štatistiky
výroba a export hutníckych výrobkov
na Ukrajine a vo svete.
Komponent hodnoty:

prenájom na Ukrajine: dominantné
technológie, súbor faktorov
umiestnenia podniku, hlavné
centrá, miesto Ukrajiny na

svetový trh so železnými kovmi.
Hlavné centrá výroby
neželezných kovov na Ukrajine.
Hutnícka výroba sveta.
Najväčšími krajinami sú
výrobcovia a spotrebitelia
železných kovov. Súčasné trendy
vo výrobe liatiny, ocele,
prenájom. Najväčší
producenti a spotrebitelia
neželezných kovov na svete.

Praktická práca

6.Označenie na vrstevnicovej mape

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Analyzuje negatívne vplyvy
veľkých hutníckych závodov s tradičnými
technológiami na životné prostredie.
Zdravie a bezpečnosť

Uvádza príklady ochrany zdravia a prevencie
chorôb typických pre oblasti koncentrácie
hutníckej výroby.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Hodnotí výhody využívania druhotných
surovín na výrobu kovov.
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hodnotídôsledky metalurgického vplyvu
výroba pre životné prostredie a verejné
zdravie;
hodnotívplyv súkromného kapitálu na
rozvoj hutníckej výroby na Ukrajine.

surovinová základňa a hlavné
centrá výroby železných kovov
na Ukrajine.

Vedomostná zložka:

Téma 3. Chemická výroba.
Výroba dreva, papiera. Význam
a vlastnosti chemických
technológií
výroby. Faktory
umiestnenie hlavných výrob
chemikálií a chemických
produktov, liečiv
výrobky, guma a
plastové výrobky.
Chemická výroba na Ukrajine.
Hlavné centrá chemickej
výroby a faktory ich vzniku.
Najväčšími krajinami sú
výrobcovia minerálnych hnojív,
polymérov a liečiv.
Výroba dreva a papiera:
hodnoty, vlastnosti technológií
a faktory umiestnenia
podnikov. Výroba dreva a
papiera na Ukrajine.
Najväčšie krajiny sveta sú
producentmi dreva a papiera

hovorydruhy minerálnych hnojív, druhy
chemické produkty;

uvádza príkladynajväčšie krajiny sveta
výrobcovia minerálnych hnojív a
polymérov, dreva a papiera;

vysvetľujevplyv rôznych faktorov na
umiestnenie výrob chemických produktov,
dreva a papiera.

Zložka aktivity

zobrazuje na mapenajväčšie centrá výroby
minerálnych hnojív, gumových výrobkov,
domácich chemikálií, liekov na Ukrajine Kostiantynivka, Severodoneck, Kamjanske,
Čerkasy, Sumy, Záporožie, Odesa, Yani Kapu
(Krasnoperekopsk), Bila Cerkva, Charkov, Kyjev,
Umaň, centrá drevárskej a papierenskej výroby na
Ukrajine;

charakterizujesurovinová základňa
výroby chemické výrobky, papier; analýzy
spojenie medzi chemikáliami, hutnícke a
iné druhy výroby.

Hodnotová zložka
hodnotívplyv chemickej výroby a dokument
o životnom prostredí a verejnom zdraví;
hodnotívplyv chemickej výroby na úroveň
sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Environmentálna bezpečnosť a trvalo
udržateľný rozvoj Analyzuje negatívne vplyvy
veľkých chemických spoločností s tradičnými
technológiami na životné prostredie.
Zdravie a bezpečnosť

Analyzuje vzorky chemikálií pre domácnosť od
rôznych výrobcov, porovnáva ich vplyv na ľudské
zdravie.

Občianskoprávna zodpovednosť
Uvádza príklady triedenia rodinného (komunitného)
odpadu; rozlišuje druhy obalových materiálov podľa
stupňa využitia a ponúka spôsoby ako minimalizovať
odpad.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Hodnotí výhody využívania druhotných
surovín.
Podieľa sa na vypracovaní projektu využitia
stavebných materiálov vo svojom okolí.
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Vedomostná zložka:
hovorytypy výrobkov strojárskeho
priemyslu podniky, faktory umiestnenia
samostatných výrob strojov a zariadení;
uvádza príkladynajväčšie krajiny
výrobcovia automobilov, lietadiel, lodí,
strojov, elektroniky; vysvetľuje
umiestnenie inscenácií vozidlá,
priemyselné zariadenia,
poľnohospodárske stroje, elektrické a
elektronické výrobky pre domácnosť;

rozumiepríčiny problémov v výroba
strojov a zariadení na Ukrajine.
Zložka aktivity:
zobrazuje na mapenajväčšie krajiny výrobcovia strojov a zariadení -USA,
Kanada, кKrajiny EÚ, Japonsko, Čína,
novopriemyselné krajiny, najväčšie centrá
strojárstva na Ukrajine;
charakterizujeaktuálne trendy a
umiestnenie výroby strojov a zariadení.
Hodnotová zložka
hodnotíúlohu strojárstva vo vývoji
svetová ekonomika a ekonomika
Ukrajiny.

Téma 4. Výroba strojov a
zariadení
Úloha strojárstva v
modernom svete. Rozmanitosť
podnikov a faktory ich
umiestnenia. Špecializácia a
spolupráca v
mechanické inžinierstvo.

Strojárstvo na Ukrajine.
Najväčšie centrá výroby
vozidiel,
priemyselné zariadenia,
poľnohospodárske stroje,
elektrické a elektronické
výrobky pre domácnosť.
Strojárske podniky svojho
regiónu.
Strojárstvo sveta.
Vzťah medzi úrovňou
ekonomického rozvoja regiónu,
krajiny a úrovňou rozvoja
strojárstvo. Najväčšími
krajinami sú výrobcovia
lietadiel, áut, lodí, strojov,
počítačov, robotiky.

Praktická práca
7.Označenie na vrstevnicovej
mape Ukrajinské centrá výroby
vozidiel a vysvetlenie ich
faktorov
umiestnenie.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Hodnotí výhody umiestnenia jednotlivých
strojárskych podnikov v malých mestách a
obciach.
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Vedomostná zložka:
hovorydruhy tkanín a suroviny na ne
výroba;
uvádza príkladynajväčší na svete a Európa,
krajiny vyrábajúce a vyvážajúce látky,
odevy, obuv;
rozumievplyv práce a
spotrebiteľské faktory rozvoja
textilnej, odevnej, obuvníckej
výroby.
Zložka aktivity:
zobrazuje na mapenajväčšie
centrá výroba textilu, odevov,
obuvi na Ukrajine;
centrá najznámejších ľudových remesiel;
analýzymapa ľahkého priemyslu z Ukrajiny.
Komponent hodnoty:
hodnotíperspektívy rozvoja výroby
tkaniny, odevy a obuv na Ukrajine.
Vedomostná zložka:
hovoryzložky potravinárskeho priemyslu;
uvádza príkladytradičné priemyselné odvetvia
potravinárske výrobky z celého sveta; rozumie
vplyv vidieckej špecializácie ekonomika,
spotrebiteľský faktor a TNK pre rozvoj
potravinárskeho priemyslu;
vysvetľujeumiestnenie podnikov na Ukrajine
potravinársky priemysel v malých mestách,
sídlach mestského typu a veľkých dedinách; vie
práva spotrebiteľa na kvalitný tovar a služby.

Zložka aktivity:
zobrazuje na mapenajväčšie centrá
výroba potravín a nápojov v

Téma 5. Výroba látok,
odevov, obuvi
Vlastnosti výrobného procesu a
faktory umiestnenia
podniky vyrábajúce látky
rôznych druhov, odevné,
kožené a obuvnícke výrobky.
Faktory a centrá textilu, šitia,
koža, topánka
výroba na Ukrajine. Najväčšie
krajiny na svetovom trhu výrobcov a vývozcov látok,
odevov a obuvi.

Zdravie a bezpečnosť

Porovnáva látky vyrobené z prírodných,
umelých a syntetických surovín a zdôvodňuje
ich vplyv na zdravie.
Podnikateľská a finančná gramotnosť
Porovnáva ceny podobných produktov od
rôznych výrobcov, vysvetľuje rozdiely s
prihliadnutím na náklady na suroviny, prácu,
vybavenie, výmenný kurz a ďalšie.

Ľudové remeslá na Ukrajine.

Výskum

Strediskami odevnej výroby sú malé
a stredne veľké mestá Ukrajiny.

Téma 6. Výroba potravín a
nápojov

Zdravie a bezpečnosť

Analyzuje vzorky potravinárskych výrobkov,

zisťuje informácie o vplyve jednotlivých zložiek
Faktory umiestnenia podnikov
vyrábajúcich potravinárske výrobky. uvedených na etikete na zdravie.
Potravinársky priemysel na Ukrajine.
Vlastnosti technológie a
faktory umiestnenia podnikov s
repným cukrom, olejom,
maslom a syrom,
konzervovanie ovocia a zeleniny,
ryby, pečenie, cestoviny, múka,
cereálie, cukrovinky,
pivovarníctvo, výroba vína,
plnenie nealkoholických nápojov,

Podnikateľská a finančná gramotnosť Posúdiť
úlohu malých podnikov a individuálnych
podnikateľov pri rozvoji podnikateľského
prostredia ich lokality, okresu a zásobovaní
obyvateľstva potravinami.
Určuje hodnotu rodinného potravinového
koša, pomer domácich a dovážaných
produktov v ňom.
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minerálne vody. Výroba
potravín vo vašom regióne.

Ukrajina;

charakterizujevlastnosti výroby
niektoré druhy výrobkov
potravinárskeho priemyslu;

Výroba produktov
výživa vo svete: súčasné
trendy, vplyv globalizácie a
národné tradície,
vzťah s agropodnikaním.
Tradičná výroba potravín
niektorých krajín.

analýzymapa potravinárskeho priemyslu z
Ukrajiny.

Komponent hodnoty:
hodnotíMiesto Ukrajiny vo svete a
európske trhy s potravinami; poskytuje
preferencia jedla Ukrajinská produkcia
nad ostatnými pri plánovaní nákupov
pre rodinu.

Výskum

1. Ukrajinské a dovážané produkty
v spotrebnom koši vašej rodiny.

2. Tradičné jedlo na Ukrajine a
v susedných krajinách.
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Oddiel IV. Terciárny sektor hospodárstva

Vedomostná zložka
hovorydruhy dopravy, podstatné
vlastnosti pojmy „dopravný uzol“,
„diaľnica“, „objem dopravy“,
"Obrat nákladnej dopravy";

rozumievlastnosti každého druhu doprava
a jej úloha pri preprave tovaru a osôb na
Ukrajine, dominantná úloha dopravy pri
exporte služieb na Ukrajinu; uvádza
príkladynajväčší dopravné uzly na Ukrajine.
Zložka aktivity:
zobrazuje na mape:
najväčšie námorné prístavy z hľadiska obratu nákladu vo
východnej Ázii a Európe;

námorné splavné kanály -panamský,
Suez, Kiel;

Téma 1. Doprava
Doprava, jej úloha v
národnom hospodárstve
a formovaní sveta
farmy. Druhy dopravy, ich
výhody a nevýhody.
Doprava Ukrajiny. Hlavným druhom
dopravy je železničná doprava

preprava Ukrajiny.
Najdôležitejšie diaľnice Ukrajiny.
Vodné cesty, najväčšie námorné
a riečne prístavy Ukrajiny.
Vzdušná preprava.
Dopravné uzly. Medzinárodné
dopravné koridory na území
Ukrajiny.
Svetová doprava. Krajiny, ktoré

Environmentálna bezpečnosť a trvalo udržateľný
rozvoj Analyzuje negatívne vplyvy rôznych druhov
dopravy na životné prostredie.
Zdravie a bezpečnosť

Hodnotí výhody ekologických spôsobov
dopravy.
Vysvetľuje úlohu diaľnic pri výbere miesta pre
život.
Občianskoprávna zodpovednosť
Diskutuje o perspektívach modernizácie
dopravného systému ich oblasti.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Vyberie najlepšiu možnosť (s ohľadom na
náklady, trvanie a pohodlie) implementácie
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najväčšie letiská na svete z hľadiska obratu
cestujúcich;

krajiny s vysokorýchlostnými
železnicami; krajiny s najdlhšími
cestami;
hlavné železnice, diaľnice, námorné a riečne
prístavy, letiská, medzinárodné dopravné
koridory na Ukrajine.
Komponent hodnoty:
hodnotítranzitná hodnota dopravy
diaľnice na Ukrajine;
hodnotívplyv rôznych druhov dopravy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva;

je schopnýracionálne používať rôzne typy
dopravy pri plánovaní ciest.
Vedomostná zložka:

sa vyznačujú vysokou úrovňou
rozvoja siete železníc a diaľnic.
Najväčšie námorné prístavy, ich
vplyv na umiestnenie priemyslu.
Najväčšie splavné rieky na svete.
Najväčšie letiská na svete.
Medzinárodná doprava
chodby.

Výskum

Mestské spôsoby dopravy jeho
regionálneho centra.

Komponent hodnoty:
zdôvodňujezávislosť objemov obchodu
medzi krajín z úrovne ich ekonomického
rozvoja a integračných procesov vo svete;
hodnotíúloha malých podnikov v rozvoj trhu
tovarov a služieb.

Téma 2. Obchod
Obchod ako druh služby. Formy
obchodu. Ukazovatele
zahraničného obchodu.
Obchodovanie na Ukrajine.
Objemy a štruktúra vývozu a
dovozu tovarov a služieb. Faktory
koncentrácie maloobchodu v
sídlach, regiónoch.
Svetový trh tovarov a služieb.
Hlavné smery
zahranično-obchodné vzťahy.
Svetová obchodná organizácia.
Regionálne zóny voľného obchodu
(NAFTA, ASEAN atď.).

Vedomostná zložka:

Téma 3. Cestovný ruch

hovorydruhy turistiky, znamenia na
pochopenie „Cestovný ruch“, „rekreačné
zdroje“, „Infraštruktúra cestovného ruchu“;
rozumievplyv prírodného a sociálneho

Cestovný ruch ako zložka národného
hospodárstva, jeho druhy. Faktory
rozvoja cestovného ruchu v regióne,
krajine. Turistická infraštruktúra.

hovorydruhy obchodov, znaky pojmu
"Zahraničný obchod", ukazovatele zahraničného
obchodu.

Zložka aktivity:
zobrazuje na mapehlavné regióny sveta
obchodu.

cestovať z vašej lokality do miesta
odpočinku.

Občianskoprávna zodpovednosť Diskutuje o
optimálnom režime prevádzky obchodných
zariadení v jeho lokalite, o možnosti zachovania
prirodzených trhov.

Podnikateľská a finančná gramotnosť
Podieľa sa na navrhovaní sortimentu,
cenovej politiky a umiestnenia minitrhu.
Hodnotí vplyv nižších cien na racionálne
správanie sa kupujúcich.

Podnikateľská a finančná gramotnosť Vysvetľuje
úlohu cestovného ruchu pre rozvoj malého a
stredného podnikania v rôznych regiónoch Ukrajiny.
Podieľa sa na vypracovaní projektu rozvoja
podnikania v cestovnom ruchu vo svojom regióne.
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faktory rozvoja cestovného ruchu.

Zložka aktivity:
charakterizujeHlavné rysy
turistické regióny sveta;
zobrazuje na mapehlavné oblasti cestovného ruchu v
Ukrajina.

Komponent hodnoty:

zdôvodňujeúroveň rozvoja cestovného ruchu v
určité regióny, krajiny, okresy Ukrajiny.

Vedomostná zložka:
rozumievplyv faktorov na rozvoj vzdelania a
veda v krajine.

Zložka aktivity:
zdôvodňujeúroveň rozvoja vzdelávania a vedy,
zdravotná starostlivosť v niektorých regiónoch sveta,
krajinách, na Ukrajine;
zobrazuje na mapenajznámejšie centrá vzdelávania a
veda na Ukrajine a vo svete.

Komponent hodnoty:
hodnotíúloha výchovy pri formovaní
občianska spoločnosť na Ukrajine; analýzy
vplyv geografického prostredia na verejné
zdravie;
analýzypodmienky pre vznik technopolisov v
Ukrajine a predpovedá ich vývoj.
Vedomostná zložka:
hovoryznaky pojmov "úver", "finančný"
centrum "," offshore "," outsourcing ";
rozumievzťah medzi úrovňou rozvoja
hospodárstvo a objem finančných služieb v
krajine;
vysvetľujevýznam finančného sektora
ekonomika štátu a úloha finančných znalostí

Turizmus na Ukrajine. Vlastnosti
prírodných rekreačných zdrojov.
Svetové dedičstvo UNESCO na
Ukrajine. Turistické oblasti na
Ukrajine.
Medzinárodný cestovný ruch.
Hlavné turistické regióny sveta.
Krajiny sveta s najväčším počtom
lokalít svetového dedičstva
UNESCO.
Téma 4. Vedecká činnosť.
Vzdelávanie. Zdravotná starostlivosť
Úloha vedy a vzdelávania v spoločnosti.
Charakteristiky vedeckej a vzdelávacej
činnosti ako druhu hospodárskej
činnosti. Formy priestorovej
organizácie výskumu a vzdelávania:
technopoly,
technoparky. Najznámejšie výskumné
centrá vo svete a na Ukrajine.
Zdravotná starostlivosť. Najznámejšie
zdravotné strediská na Ukrajine a vo
svete.

Občianskoprávna zodpovednosť

Téma 5. Finančné služby.
Počítačové programovanie
Finančné služby. Svetové centrá
bankovníctva a financií. Vplyv
globalizácie na umiestnenie
finančných inštitúcií. Offshore
krajiny. Vlastnosti umiestnenia
finančných inštitúcií na Ukrajine.

Podnikateľská a finančná gramotnosť Vyhodnocuje
podmienky získania spotrebiteľského úveru v
bankových inštitúciách.

Je schopný ukázať svoje organizačné
schopnosti, vypracovať návrhy študentskej
samospráve.
Podnikateľská a finančná gramotnosť
Zdôvodňuje uskutočniteľnosť zavedenia poistnej
medicíny na Ukrajine.
Analyzuje podmienky pre vznik technopolov na
Ukrajine a prognózuje ich vývoj.

Zhromažďuje informácie o existujúcich technologických
parkoch na Ukrajine, vysvetľuje ich polohu.

Porovnáva podmienky štúdia vo vzdelávacích
inštitúciách rôznych foriem vlastníctva na Ukrajine
av iných krajinách za účelom racionálneho výberu
miesta ďalšieho štúdia.

Vysvetľuje dôvody rýchleho rozvoja
outsourcingu na Ukrajine.
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formovať blaho každého človeka.
Zložka aktivity:
zobrazuje na mapenajväčší medzinárodný
finančné centrá -Londýn, New York,
Singapur, Hong Kong, Tokio,Šanghaj,
Bombaj,Frankfurt nad Mohanom,Chicago;
offshore krajiny, lídri na softvérovom trhu.

Outsourcing, jeho výhody a
nevýhody. Outsourcing

informačné technológie
(outsourcing IT). Počítačové
programovanie, poradenstvo a
súvisiace činnosti. Vedúce krajiny
na globálnom trhu s počítačovým
programovaním.

Komponent hodnoty:
zdôvodňujevlastnosti umiestnenia
outsourcingu vo svete, zrýchlený rozvoj
outsourcingu informačných technológií na
Ukrajine.

3

Vedomostná zložka:
hovoryglobálne problémy ľudstva; uvádza
príkladynáchylné na konflikty regióny
Európy a sveta; charakterizujeglobálne
šírenie problémy a ich prejavy na území
Ukrajiny, zložky a hlavné ustanovenia
koncepcie trvalo udržateľného rozvoja.
Zložka aktivity:
analýzypodstata, príčiny, črty vývoja
moderných globálnych problémov;

Oddiel V. Globálne problémy ľudstva
Pojem globálnych problémov
Občianskoprávna zodpovednosť
ľudstva, príčiny ich vzniku. Problém Rozoberá spôsoby riešenia globálnych
vojny a mieru. Problém terorizmu.
problémov ľudstva a ich prejavy v ich oblasti.
Environmentálny problém.
Problematika surovín a energie.
Navrhuje a zdôvodňuje možné spôsoby prekonania
Demografické a potravinové
globálnych problémov vo vašom regióne.
problémy. Problém prekonania
zaostalosti rozvojových krajín. Vzťah
globálnych problémov. Úloha
svetového spoločenstva a
medzinárodných organizácií pri ich
riešení.
Trvalo udržateľný rozvoj je stratégiou ľudstva

zobrazuje na mapevlastniace krajiny jadrové
zbrane, najväčšie oblasti environmentálnej
katastrofy na svete.

Komponent hodnoty:
hodnotídôsledky globálnych problémov pre
jednotlivé regióny a krajiny sveta rolu

pre 21. storočie.

Výskum

Prejav globálnych problémov v ich
regióne.
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svetové spoločenstvo a medzinárodné
organizácie pri ich riešení;

3

zdôvodňujemožné spôsoby, ako prekonať
globálnych problémov.

ČASOVÁ REZERVA

