Тема уроку:

Типи розселення.
Урбанізація – феномен ХХ століття.

Урок проведено у 10-А класі
Івано-Франківської ЗОШ
І-ІІІ ст. імені І. Франка
Яворівської райдержадміністрації
Львівської області
Вчитель Нечай М. І.
28 жовтня 2016 р.

Мета:
1. Ознайомити учнів з системою розселення, міським і сільським
населенням світу;
2. Сформувати поняття про урбанізацію, субурбанізацію, агломерацію,
визначити позитивні і негативні риси цього процесу;
3. Навчитися визначати проблеми, які мають сучасні міста;
4. Вчитися працювати в команді, умінню дискутувати, переконувати;
продовжувати формувати уміння працювати з різними джерелами
географічних знань, з ІКТ.

1.
2.
3.
4.

Очікувані результати:
Пояснювати значення термінів з теми;
Розрізняти типи населених пунктів, давати їм характеристику;
Характеризувати позитивні й негативні наслідки урбанізації, оцінювати
їх;
Висловлювати власну думку щодо дискусійного питання, аргументувати
її.

Епіграф:
“Світ без міста – це наче тіло без голови”.
В. Гюго

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методика: «змішане навчання».
Модель уроку: «ротація за станціями».
Короткий опис уроку: учні 10-А класу працювали у чотирьох командах і
переходили між станціями : «Географічна 1 і 2», «Практикум»,
«Картографічний навігатор», «Рекламна» та «Груповий проект». Кожній
команді необхідно було використовуючи Інтернет ресурси та електронні
версії підручника та атласів, виконати завдання на кожній станції.
Завдання для команди І:

Станція «Географічна»
1. Як люди розселялися на Землі? Чому 70 % усього населення проживає на 7 %
площі суходолу?
Покажіть динаміку зміни густоти населення. Як зміниться густота населення в
Україні?
2. Які типи поселень розрізняють. Визначте співвідношення між міським і
сільським поселенням світу. Які критерії покладені в основу поділу на місто і
село?
Станція «Практикум»
Заповнити таблицю «Позитивні наслідки урбанізації»
Станція «Картографічний навігатор»
1. Позначити на карті найбільші мегаполіси (6).
Станція «Рекламна»
Кожна група пропонує відвідати одне із міст світу.
Груповий проект.
Завдання для команди ІІ:
Станція «Географічна»
1. Виділіть на політичній карті головні ареали із високою густиною населення.
Назвіть країни з найбільшою та найменшою густотою населення?
2. Які функції виконують сучасні міста?
Станція «Географічний практикум»
Заповніть у таблиці графу «Негативні наслідки урбанізації»
Станція «Картографічний навігатор»
1. Позначити на карті найбільші міські агломерації.
Станція «Рекламна»
Кожна група пропонує відвідати одне із міст світу.
Груповий проект.
Завдання для команди ІІІ:
Станція «Географічна»
1. Спробуйте з’ясувати, які чинники зумовили формування кожного з ареалів
найбільшої густоти населення у світі?
Чи скрізь вони були однакові?
2. Що таке урбанізація? Складіть схему «Риси сучасної урбанізації».

Станція «Географічний практикум»
Заповніть у таблиці графу «Особливості урбанізації в розвинутих країнах»
Станція «Картографічний навігатор»
1. Країни з високою частиною сільських жителів.
Станція «Рекламна»
Кожна група пропонує відвідати одне із міст світу.
Груповий проект.
Завдання для команди ІV:
Станція «Географічна»
1. Запропонуйте класифікацію країн за густотою населення?
До якої групи Ви віднесли б Україну?
2. Що таке міська агломерація? Мегаполіс? Спробуйте зобразити схематично
види міських агломерацій.
Станція «Географічний практикум»
Особливості урбанізації в країнах, що розвиваються.
Станція «Картографічний навігатор»
1. Країни з найвищим рівнем урбанізації.
Станція «Рекламна»
Кожна група пропонує відвідати одне із міст світу.
Груповий проект.
Учні

успішно

виконали

завдання.

Десятикласники

презентували

результати роботи у вигляді таблиць, схем, картографічних матеріалів та
презентацій. Переважало активне навчання учнів на уроці. Учні були залучені
у спільну діяльність, тобто відбувався процес колаборації. За допомогою «листа
сомо оцінювання» учні дали оцінку своїй роботі.
В кінці уроку вчитель підвела підсумки уроку та вислухала думки учнів
щодо проведеного уроку, провела міні соцопитування: «В місті чи у селі
планують проживати в майбутньому учні». Цікавою виявилась їх відповідь: 11
– обирають місто, лише 1 – село. Отже, процес урбанізації не зупиняється.
Присутні колеги-вчителі висловили свою реакцію на урок.

Перевагами моделі проведеного уроку вважаю те, що учні активно
обговорювали зміст уроку, перевіряли свої знання, взаємодіяли один з одним у
практичній діяльності.
Роль вчителя на уроці зводилася до ролі «режисера, постановника,
тренера і консультанта». Урок показав, що мотивація учнів до навчання
підвищується.

Фото 1. Початок уроку. Очікуємо результатів ….

Фото 2. Вчитель на уроці - режисер, постановник, тренер і консультант.

Фото 3. На уроці цікаво усім: учням, бо вони самі здобувають
знання, вчителю – бо він новатор, а колегам, бо передається досвід…

Фото 4. Вчитель «навігатор» у бурхливій діяльності учнів …

Фото 5. Десятикласники працюють на «станціях»…

Фото 6. Використовують електронні карти для виконання завдань.

Фото 7. Станція «Рекламна», діти запрошують відвідати міста їхньої
мрії: Рим, Париж, Мілан, Лондон… Хай здійсняться їх мрії…!

Фото 8. Наші очікування збулися! Усі були активні,
визначено майбутні пріоритети, а вони націлені на успіх !

