Металургійна промисловість
Міхальова Галина Степанівна,
вчитель географії ЗОШ №27 м.Рівне
Мета:

навчальна: сформувати знання про чорну металургію,

сировинну базу, географію видобутку залізної і марганцевої руд,
вогнетривких глин, флюсових вапняків; розглянути розміщення, основні
райони галузі та найбільші підприємства, обсяг виробництва продукції
чорної металургії, роль чорної металургії у формуванні експорту країни,
проблеми і перспективи розвитку чорної металургії. Сформувати знання
про кольорову металургію, її склад та сировинну базу, фактори і райони
розміщення підприємств галузі, проблеми і перспективи розвитку галузі.
розвивальна: розвивати вміння й навички роботи з підручником, картою
та статистичною інформацією, робити їх аналіз та короткі записи в
зошиті, формувати комунікативні якості.
виховна: сприяти екологічному вихованню, виховувати дбайливого
господаря, який би негативно ставився до проявів забруднення
навколишнього середовища.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи проведення уроку: проблемно-пошуковий.
Обладнання:
металургійному

підручник,

атласи,

комбінаті»,

схема

посібник

«Виробничі

«Природа

та

цикли

на

господарство

Рівненщини», атлас Рівненської області, посібник «Прийди до серця,
Україно...» С.С.Пальчевського, журнал «Екологічне джерело», опорнологічні

схеми,

колекція

корисних

копалин

«Чорна

металургія»,

«Кольорова металургія», стінна карта: «Чорна і кольорова металургія».
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:
Учень називає: галузі, що входять до металургійної промисловості,
найбільші підприємства та їх типи, проблеми і перспективи розвитку;
пояснює: фактори розміщення галузі;
показує на карті: основні райони та найбільші центри металургії;

аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної
продукції;
характеризує:

наслідки

впливу

металургійної

промисловості

на

довкілля.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
«Хлібом промисловості називають сьогодні чорні метали… І
недарма. Буде метал – будуть трактори, комбайни, промислові
роботи, потягнуться в житлові будинки теплотраси, водопроводи,
газопроводи… І плавка його – не менше чудо, ніж половіння жита під
синім небом і золотим сонцем» (С.С.Пальчевський).
Сьогодні ми познайомимося з металургійною промисловістю, роль
якої для економіки України дуже велика, особливо чорної металургії, яка
посідає перше місце за обсягами виробленої продукції. На металургійних
підприємствах створюється чверть ВВП України.
ІІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.
Запитання:
1. Із яких матеріалів виготовляють верстати, автомобілі, трактори?
2. Що ви дізналися про технологію виробництва чавуну та сталі на
уроках хімії?
3. Чому в ювелірній промисловості використовуються в основному
золото, срібло, платина?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1. Склад галузі та показники виробництва.
Робота з опорно-логічними схемами.
Завдання:
1. Яка особливість характерна для металургійного комплексу?
2. Які форми організації виробництва характерні для металургійного
комплексу? (див. додаток № 1).
Робота в зошиті.

Завдання.
Записати

визначення

поняття

«металургійна

промисловість»

(див. додаток № 2).
Металургійна промисловість – це комплекс галузей промисловості,
які послідовно здійснюють видобування, збагачення, переробку руд
чорних і кольорових металів і нерудної сировини (флюсових і
вогнетривких матеріалів), виробництво чавуну, сталі, кольорових і
дорогоцінних

металів,

сплавів,

прокатне

виробництво,

переробку

вторинної сировини (металобрухту).
Самостійна робота.
(Виконується за варіантами).
Варіант І. Складіть стислу характеристику складу чорної металургії
та показникам її виробництва.
Варіант ІІ. Складіть стислу характеристику складу кольорової
металургії та показникам її виробництва (див. додаток № 2).
Після самостійної роботи, в результаті бесіди учні дають визначення
чорної і кольорової металургії, розкрвають особливості галузевого
складу чорної і кольорової металургії та аналізують статистичні дані з
виробництва основних видів продукції чорної та кольорової металургії.
Чорна металургія – це галузь, яка займається виплавкою чорних
металів (чавуну та сталі), виробництвом прокату та труб.
Кольорова металургія – це галузь важкої промисловості, що
спеціалізується на видобутку і збагаченні руд, виробництві й обробці
кольорових і рідкісних металів та їхніх сплавів.

Схема № 1
Галузевий склад чорної металургії
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ

Виробництво
чорних металів
(чавуну, сталі,
прокату)

Трубна
промисловість

Промисловість
металовиробів (виробництво
металевого лиття, кування,
штампування)

Виробництво
феросплавів

Схема № 2
Галузевий склад кольорової металургії

Свинцево-цинкова
промисловість

Мідна
промисловість

Електродна
промисловість

Промисловість
твердих сплавів

Виробництво
вторинних кольорових
металів

Промисловість
дорогоцінних металів
та алмазів

Промисловість
рідкісних металів

Титаномагнієва
промисловість

Алюмінієва
промисловість

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Робота з опорно-логічними схемами (див. додаток № 2).
Завдання:
1. Які країни світу є найбільшими виробниками сталі?
2. Порівняйте виробництво найважливіших видів металургійної
продукції на душу населення в Україні та інших країнах Європи.
3. Як змінилася динаміка виробництва чавуну та сталі в Україні з
1990 року по 2006 рік.

Таблиця № 1
Виробництво основної продукції чорної металургії
(млн.т).
Види основної продукції

1990

1995

2000

2007

Чавун
Сталь
Прокат
Труби

44,9
52,6
38,4
6,5

18,0
22,3
16,5
1,3

25,7
31,8
22,3
1,7

36,2
43,7
24,5
2,8

Таблиця № 2
Обсяги виробництва галузей кольорової металургії (у %)
Галузі кольорової металургії

1990

1995

2000

2007

Алюмінієва промисловість
Титаномагнієва промисловість
Промисловість
рідкісних
металів
Промисловість
дорогоцінних
металів і алмазів
Виробництво
вторинних
металів
Промисловість твердих сплавів
Електродна промисловість
Мідна промисловість
Свинцево-цинкова
промисловість
Нікеле-кобальтова
промисловість
Сурм’яно-ртутна промисловість
Інші галузі

19,1
–

53,7
7,3

47,6
6,3

47,0
8,0

–

11,0

7,6

7,7

–

0,4

0,7

0,8

18,4

11,5

26,8

28,5

4,6
5,7
–

0,7
9,7
–

1,1
5,2
0,3

1,0
5,0
0,1

6,3

0,7

0,1

0,2

2,1

0,1

0,0

0,0

2,5
41,3

0,0
–

0,0
–

0,0
–

Практичне завдання:
Сформулюйте припущення щодо причин такої ситуації, що склалася
в чорній та кольоровій металургіях на основі аналізу статистичних даних
з виробництва основних видів продукції (див. таблиці № 1 та № 2).
2. Сировинна база чорної і кольорової металургії.
Для розвитку чорної металургії в Україні склалися сприятливі умови.
Це й економічно вигідне територіальне розташування сировинних
ресурсів, це й добре розвинена між ними мережа транспортних шляхів,
це й наявність споживача – галузей машинобудування, які потребують

значної

кількості

металу.

Крім

того,

металургійні

підприємства

забезпечені й вторинною сировиною – брухтом.
Українська чорна металургія має власну потужну сировинну базу –
залізну і марганцеву руди, коксівне вугілля, вапняки, формувальні піски і
вогнетриви.
Робота з картами атласу, стінною картою «Чорна і кольорова
металургія».
Запитання:
1. Якими є особливості географії видобутку залізної і марганцевої
руд, флюсових вапняків, вогнетривких глин?
2. Заповніть таблицю «Сировинна база чорної металургії»
Назва
копалин

корисних

Райони, басейни

Умови видобутку

При заповненні таблиці використайте картки та опорно-логічні схеми
(див. додаток № 2).
Кольорова металургія України не має значних сировинних ресурсів.
На власній сировині базується лише виробництво титану (родовища
калійно-магнієвих солей у Прикарпатті, титанових руд у Житомирській та
Дніпропетровській областях), феронікелю (невеликі родовища руд
нікелю у Кіровоградській області), цирконію, кремнію. Перспективні
родовища

золота

відкриті

в

Закарпатській,

Дніпропетровській

і

Кіровоградській областях.
На території Рівненської області розташований перспективний
Рафалівський рудний вузол, який входить до Рівненсько-Волинського
міднорудного

району

України

і

охоплює

Володимирецький

і

Костопільський райони. Мідь у руді характеризується дуже високою
чистотою (до 99,8 %), містить домішки благородних металів – золота,
срібла. Глибина залягання рудних горизонтів коливається в межах від 20
до 600 м, їх потужність досягає 1 – 1,5 м. Однак поклади міді на
Рівненщині на даний час вивчені недостатньо.

3. Чинники і райони розміщення підприємств чорної і кольорової
металургії.
Підприємства чорної металургії розміщують там, де є паливносировинні й водні ресурси, де розвинена транспортна мережа, поблизу
центрів споживання її продукції. Підприємства переробної металургії, що
працюють на брухті, розміщують поблизу джерел брухту, дешевої
електроенергії, а також там, де є споживач металу. Для виробництва
феросплавів вирішальними є джерела електроенергії та наявність
марганцевої руди.
Розміщення
наявністю

підприємств

сировини,

води

кольорової
й

металургії

енергетичних

ресурсів.

визначається
Енергоємні

виробництва (виплавка алюмінію, титану, магнію та ін.) розміщують
поблизу джерел дешевої електроенергії.
Найбільші підприємства чорної металургії зосереджені в трьох
районах: Придніпров’я (Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ,
Дніпропетровськ,

Нікополь),

Донбас

(Донецьк,

Макіївка,

Єнакієв,

Алчевськ) і Приазов’я (Маріуполь). Майже всі великі підприємства – це
комбінати, що мають повний цикл виробництва від чавуну до сталі і
прокату.
Учитель демонструє схему «Виробничі цикли на металургійному
комбінаті» і знайомить учнів з технологією виробництва чорних
металів (див. додаток № 2).
Запитання:
1) Який із трьох районів чорної металургії краще забезпечений
рудами?
2) Чим би ви пояснили існування двох великих підприємств цієї
галузі в Маріуполі?
В Україні виділяють три основні райони кольорової металургії:
Придніпровський (Запорізька і Дніпропетровська області), Донецький
(Донецька і Луганська області) і Побузький (Миколаївська область).
Більша частина виробленої продукції припадає на Придніпров’я.

У Донецькому районі виробляють до 15 % усієї продукції галузі, а в
Побузькому – 20 %.
Завдання.
Заповніть таблицю «Кольорові метали»
Назва металу

Райони
видобутку

Властивості

Практичне
використання

4. Проблеми і перспективи розвитку.
Самостійна робота
(Виконується за варіантами)
Варіант І. За текстом підручника дослідити проблеми і перспективи
розвитку чорної металургії.
Варіант ІІ. За текстом підручника дослідити проблеми і перспективи
розвитку кольорової металургії.
Після закінчення роботи представник з кожного варіанту зачитує
результати дослідження, а інші учні коротко занотовують у зошит.
Звіт учнів І варіанту.
Головною проблемою чорної металургії є її матеріаломісткість та
енергоємність. Чорна металургія негативно впливає на навколишнє
середовище. Щоб зменшити матеріаломісткість та енергоємність чорної
металургії, а також поліпшити екологічну ситуацію в районах розвитку
галузі, потрібні зміни в технології виробництва чорних металів. У
найближчій перспективі передбачено реконструювати підприємства,
поліпшити якість і розширити асортимент металевих виробів, створити
принципово

нові

комплекси,

приділити

більше

уваги

вирішенню

екологічних проблем.
Звіт учнів ІІ варіанту.
Головні проблеми кольорової металургії – дефіцит ресурсів, висока
енергоємність,
відходами.

забруднення

Тому

довкілля

виробництво

шкідливими

кольорових

речовинами

металів

і

потребує

технологічного удосконалення. У перспективі розвиток галузі планують
спрямувати на збільшення обсягів виробництва кольорових металів, які
повністю

забезпечені

сировиною.

Задля

цього

розширюватимуть

сировинну базу завдяки освоєнню нових родовищ. Передбачають
підвищити якість продукції, а також рівень технічного оснащення
підприємств. Передбачають розширити асортимент продукції кольорової
металургії внаслідок створення нових можливих сплавів. Необхідно
посилити відповідальність за забруднення навколишнього середовища.
Запитання.
Розкажіть про наслідки впливу металургійної промисловості на
навколишнє середовище та запропонуйте шляхи вирішення екологічних
проблем.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Робота з краєзнавчими матеріалами.
Завдання:
Прочитати та обговорити статтю В.Ісаєва «Скарб під ногами»
(Зарубіжні інвестори готові вкладати кошти у видобуток і переробку
поліської міді) в газеті «Експрес».
Прогнози фахівців обнадійливі: Волинсько-Рівненське родовище
дуже перспективне. Тож є надія, що невдовзі це унікальне багатство, яке
наразі зберігається в надрах землі, «працюватиме» на державу.
Розробляється проект, відповідно до якого заплановано створити
сучасний високотехнологічний комплекс. Він охоплюватиме всі етапи
виробництва: геолого-розвідувальні роботи в Жиричах (Волинська) та
Рафалівська (Рівненська область), видобуток руди, її переробку, випуск
конкурентоспроможної продукції.
У Волинсько-Рівненському басейні виявлено самородну мідь, тобто
її не потрібно збагачувати.
Чи можливе промислове освоєння цього об’єкту у найближчі роки?
Так, якщо інвестори вкладуть у проект 50 млн. доларів. Тоді, за
прогнозами спеціалістів, років через 5 будуть завершені дослідницькі

роботи і запрацює потужний комплекс з видобутку та переробки міді. Це
дуже перспективний проект як для інвесторів, так і для краю та України.
Тим паче, що ціни на мідь на світовому ринку постійно зростають.
Загальні запаси Волинсько-Рівненського міднорудного району оцінюють
у 30 мільйонів, а окремих ділянок – у 1,5 – 3 мільйони тонн. Тобто вони
цілком відповідають світовим промисловим рівням.
Запитання.
Як видобуток міді вплине на економіку Рівненської області?
Еспрес-контроль.
1. Укажіть основні райони розміщення підприємств чорної металургії
в Україні.
а) Західноукраїнський та Донецький;
б) Причорноморський та Придніпровський;
в) Донецький, Придніпровський та Приазовський;
г) Маріупольський та Кременчуцький.
2. Укажіть головну проблему кольорової металургії в Україні.
а) транспортування сировини;
б) забезпечення сировиною;
в) забруднення навколишнього середовища;
г) переробка відходів.
3. Розв’язання екологічних проблем металургійної промисловості
України є можливим лише за умов:
а) реконструкції підприємств та застосування безвідходних і
маловідходних технологій;
б) використання лише імпортної сировини;
в) перенесення

підприємств

галузі

до

віддалених

та

малонаселених районів країни;
г) державного контролю експорту продукції.
VІ. Підсумок уроку
На уроці ми познайомилися з одним із провідних комплексів України
– металургійним.

Учні заповнюють листки самооцінювання роботи на уроці, на
основі яких вчитель виставляє оцінки.
VІІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати текст підручника § 18, 19.
2. Краєзнавче завдання:
Складіть картосхему розміщення рудних корисних копалин (міді)
Рівненської області. Поясніть їх залягання, геологічні умови утворення.

