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Відповідно до навчальної програми зміст Атласу 
для 9-го класу структуризовано за такими 
розділами:

- Національна економіка та світове 
господарство;

- Первинний сектор господарства;
- Вторинний сектор господарства;
- Третинний сектор господарства;
- Глобальні проблеми людства.



9 клас є останнім класом основної 
школи, тому на 2-ій сторінці обкладинки 
для профорієнтації учнів уміщено 
календар професійних свят.

У першому розділі «Національна 
економіка та світове господарство» 
вміщено карти рівнів розвитку країн 
світу, типів економічних систем, 
транснаціональних корпорацій. 

Завершує розділ загальноекономічна 
карта України.









Розділ «Первинний сектор 
господарства» включає карти ресурсів 
(агрокліматичних і земельних), карти 
рослинництва, тваринництва і 
рибальства, лісового господарства, а 
також карти видобувної промисловості 
України та світу.
      Атлас побудовано таким чином, що 
на сторінці (або на розвороті) подано 
карти одного тематичного змісту 
окремо для України та світу 







 Центри видобувної промисловості 
України виділені за вартістю 
реалізованої продукції.

Центри видобування кам’яного 
вугілля, сирої нафти та природного 
газу показано за управліннями





Змістовне наповнення розділу 
«Вторинний сектор господарства» 
становлять карти галузей промисловості. 

Родзинкою атласу загалом і розділу 
зокрема є галузеві карти промисловості 
України, які створені за офіційними 
державними статистичними даними.  

Карти містять актуальну інформацію 
про реальний промисловості станом на 
2016 р., галузі та підгалузі подано за 
чинним Класифікатором видів 
економічної діяльності.



Карти докладно передають сучасну 
промисловость України, змінюючи наші 
стереотипи щодо географії її розміщення 
та значимості окремих галузей. 
Характерним явищем стала концентрація 
промислового виробництва навколо 
найбільших центрів у невеликих 
поселеннях, розвиток машинобудування в 
Закарпатті, розвиток виробництва 
фармацевтичних продуктів і препаратів 
тощо.

Центри галузей переробної 
промисловості показані пропорційно до 
вартості реалізованої продукції (млн грн). 
Рівень розвитку галузі в області 
відображає обсяг реалізованої продукції в 
грн на одну особу.















Розділ «Третинний сектор 
господарства» містить карти 
України та світу транспорту; 
інформаційно-комунікативної 
сфери; міжнародної торгівлі, 
туризму і рекреації; освіти, науки, 
культури; фінансової діяльності.













Останній розділ атласу складають карти 
глобальних проблем людства.
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