
АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. 
НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ 

МАГІСТРАЛІ, ВУЗЛИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ 

АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В 
МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ 

З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ 

Очікувані результати НПД: учні аналізують інформацію, 
виявляють структуру та географію третинного сектора 
економіки регіону; пояснюють причини нерівномірного 
економічного розвитку субрегіонів Америки; знаходять та 
показують на карті світові міста, мегалополіси, фінансові 
центри, морські порти та аеропорти. 

Розвивальна та виховна мета: формувати вміння визначати 
навчальні цілі та способи їх досягнення 6; виховувати 
самостійність, наполегливість, уміння долати труднощі, 
працювати в групі 7. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: підручники, атласи, ресурси Інтернету. 

Опорні та базові поняття: сфера послуг, фінансові послуги, 
/Т-послуги, туризм, міжнародний поділ праці, світове місто, 
фінансовий центр, транспортна система. 

Хід уроку 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 

Картографічна розминка (субрегіони, країни та столиці 
Америки) 

Запитання 

1. Які виробництва вторинного сектора набули розвитку в 
країнах Америки? 



2. Назвіть причини перенесення виробництв обробної 
промисловості зі США до Канади та країн, що розвиваються. 

3. Пригадайте, на яких видах послуг спеціалізуються 
розвинені країни та країни, що розвиваються. 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Наступним етапом нашої роботи є дослідження третинного 
сектору, який в Америці, як і в інших регіонах світу, набуває 
дедалі більшого значення. Особливо високим рівнем розвитку 
сфери послуг відрізняються розвинені країни регіону. На 
спеціалізацію третинного сектора країн, що розвиваються, 
значною мірою впливає їх географічне положення та природні 
умови. 

Також ми розглянемо зв’язки нашої країни американськими 
країнами. Адже, незважаючи не віддаленість американського 
регіону, Україна та окремі країни Америки пов’язують 
різнобічні відносини. 

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Робота з підручником 

Завдання. Ознайомтеся зі змістом параграфа, установіть 
відмінності спеціалізації сфери послуг в субрегіонах Америки. 

1. Третинний сектор економіки 

США, Канада — провідне значення мають фінансова сфера, 
торгівля, освіта, медицина, інформаційно-технологічні 
послуги. У країнах нової індустріалізації велику роль 
відіграють торгівля, транспорт, туризм. Головні центри 
фінансової та ділової активності — Нью-Йорк, Сан-
Франциско, Бостон, Чикаго, Х’юстон, Торонто, Монреаль, Сан-
Паулу, Лос-Анджелес, Мехіко, Буенос-Айрес. Країни 
Карибського басейну (Бермудські Острови, Барбадос, 



Домініканська Республіка, Антигуа і Барбуда та ін.) — туризм, 
фінансові послуги. Найбільша кількість туристів прибуває в 
США, Канаду, Мексику. 

Нерівномірний розвиток транспортної мережі. Найгустіша 
мережа автомобільних за залізничних шляхів між США, 
Канадою, Мексикою. Найбільші морські порти: Лос-
Анджелес, Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна, 
Колон, Сантус. Аеропорти: Атланта, О’Хара (Чикаго), Лос-
Анджелес, Даллас. 

Найбільші трансконтинентальні магістралі регіону — 
Панамериканське шосе, сполучає країни Північної, 
Центральної і Південної Америки; Трансамазонське Шосе, від 
північно-східного узбережжя Бразилії через важкодоступні 
райони Амазонії до кордону з Перу. Країни «зручного 
прапора»: Панама, Багамські Острови, Антигуа і Барбуда. 

Виступи учнів з повідомленнями 

1. Панамериканське шосе — дорога через три Америки. 

2. Туризм як чинник розвитку країн-островів Карибського 
моря. 

2. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів 
Америки. Країни Америки в міжнародному поділі праці 

США — головний інвестор регіону, постачальник передових 
технологій, науко- ємної продукції, новітніх видів послуг. 
Канада та країни нової індустріалізації мають велику частку 
продукції добувної та обробної промисловості, експортують 
мінеральну та сільськогосподарську сировину, 
напівфабрикати, машинобудівельну продукцію середньої 
складності, хімікати, лісоматеріали, продукти харчування. В 
окремих країнах значного розвитку набула металургія, 
особливо кольорова на місцевій сировині. 

Невеликі країни спеціалізуються на наданні фінансових, 
транспортних, туристичних послуг. 



3. Зв'язки України з країнами Америки 

Україна — Америка: 

1) торговельно-економічна взаємодія. Найважливішими 
торговельно-економічними партнерами України є США, 
Канада, Бразилія, Мексика, Еквадор, Аргентина; 

2) культурно-гуманітарна взаємодія. У США, Канаді, 
Аргентині, Бразилії проживає чисельна українська діаспора. 
Розвинену система громадських та культурних організацій, 
наукових та дослідницьких установ, музеїв, художніх 
колективів, мистецьких об’єднань, тижні кіно тощо; 

3) наукова та освітня співпраця: обміни студентами і 
викладачами, створення спільних навчальних програм, 
кафедри україністики. 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 

Завдання 1. Позначте на контурній карті: 

1) найбільші фінансові центри Америки та морські порти; 

2) Панамериканське та Трансамазонське Шосе. 

Завдання 2. Порівняйте транспортні мережі субрегіонів 
Америки. Зробіть відповідні висновки. 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Підручник, опрацювати §___________ . 

2. Повторити §§ ___, підготуватися до поточного контролю 
знань. 

3. Випереджальне (окремим учням). Знайти інформацію та 
підготувати повідомлення про формування та життя 
української діаспори в США. 

 


