
МАйБУття. ЧЕРВЕНЬ, 2016,   № 12  (541) 6 
 
 

 

до нового навчального року 

Особливості викладання курсу 
«Україна у світі: природа, 

населення» у 8 класі 
 

Курс «Україна у світі: природа, 
населення» займає важливе місце в 
системі шкільної географії. Особлива 
його роль визначається тим, що крім 
науково-ознайомлювальних функцій він 
найбільшим чином впливає на 
становлення світогляду і особистісних 
якостей учнів. Цей курс опирається на 
систему географічних знань, отри- 
маних учнями в 6-7 класах. З іншого 
боку, він розвиває загальні географічні 
поняття, визначення, закономірності на 
новому, більш високому рівні, викорис- 
товуючи як базу для цього географію 
рідної країни. Особливістю курсу є 
гуманізація його змісту, в центрі зна- 
ходиться людина та практична спря- 
мованість навчання географії. 

Курс «Україна у світі: природа, на- 
селення» розрахований на 70 годин (2 
години на тиждень) та представлений 
вступом і 5-а розділами: «Географічна 
карта та робота з нею»; «Географічний 
простір України»; «Природні умови і 
ресурси України»; «Населення України 
та світу»; «Природа та населення сво- 
го адміністративного регіону». 

У вступі учні ознайомляться з 
об’єктами і методами досліджень фі- 

зичної та суспільної географії України, 
сучасними географічними досліджен- 
нями, джерелами географічних знань. 

Розділ «Географічна карта та робо- 
та з нею», на вивчення якого виділено 
6 годин, спрямований на формування в 
учнів картографічної грамотності (умін- 
ня користуватися планами, географіч- 
ними та топографічними картами та 
іншими джерелами інформації). Осно- 
вні цілі і завдання даного розділу – на- 
вчити розуміти, читати і знати  карту. 

Під час знайомства з матеріалом 
доцільно використовувати різні види 
географічних карт та комплекти то- 
пографічних карт. Вся робота, яка ве- 
деться з настінними картами на уроці, 
має супроводжуватися синхронною 
роботою з відповідними картами атла- 
су (самостійні роботи, індивідуальні за- 
вдання, практичні роботи, дослідження 
тощо). Картознавча компетенція є 
складовою просторової компетент- 
ності. 

Розвиток в учнів цілісного уявлення 
про геопростір дуже важливо при тому 
величезному і безсистемному потоці 
інформації, в який «занурені» діти і 
який формує у них мозаїчну картину 
світу. Відповідно до цілей і напрямків 
модернізації освіти реалізується нова 
концепція змісту географічної освіти з 
переходом від окремого (роздільного) 
вивчення фізичної та соціально-еконо- 

мічної географії до інтегрованого курсу. 
Вже у розділі 2 «Географічний 

простір України» учні знайомляться з 
економічними поняттями «державний 

лад», «адміністративно-територіаль- 
ний устрій», «економіко-географічне 
положення», «політико-географічне 
положення», «геополітика», «держав- 

ний кордон» тощо. такі поняття для 
учнів є новими, тому доцільно їх по- 

яснення спроводжувати показом на 
карті, демонстрацією малюнків, схем, 

неведенням прикладів. У цьому розділі 
восьмикласники знайомляться з кар- 

тою годинних поясів, кчаться визначати 
місцевий і поясний час у різних  містах 
і країнх світу. 

Значна увага приділена ознайом- 
ленню учнів з  природними умовами   
і  ресурсами  нашої  країни  (розділ 3 
«Природні умови і ресурси України»). 
Зміст його тем розширять знання учнів, 
отримані в 6-7 класах. 

Знайомлячись з об’єктами природи, 
процесами та явищами, які характерні 
для України, необхідно використову- 
вати ускладнені завдання, що мають 
творчу спрямованість (спроектувати, 
спланувати, спрогнозувати тощо). Їх 
застосування розвиває позитивну на- 
вчальну мотивацію, сприяє глибшому 
знайомству з предметом. 

Насиченість уроків наочними за- 
собами, які забезпечують розуміння і 
активність всіх учнів, наявність різно- 
рівневих завдань, – все це сприяє 
вирішенню триєдиної мети освітнього 
процесу: навчанню, вихованню і розви- 
тку географічно грамотної особистості, 
громадянина України. 

Знайомство восьмикласників з 
розділом «Населення України та сві- 
ту» має свої особливості і повинно 
будуватися як жива розповідь про на- 
селення тієї чи іншої країни. Картини 
життя населення, які створює вчитель 
на уроці, потрібно об’єднати з кількіс- 
ними показниками, до яких відносяться 
щільність населення, його кількість, 
народжуваність, смертність тощо. 

Доцільно розкрити основні риси 
розміщення населених пунктів, їх види  
і типи в різних країнах світу. При цьому 
необхідно враховувати національні 
особливості, оскільки вони мають еко- 
номічне значення (трудові навички, від- 
мінності в освіті, технічній кваліфікації). 
Особливу увагу необхідно звернути на 
поділ населення на міське і сільське, їх 
процентне співвідношення. 

Вивчаючи населення України і світу, 
доцільно посилити соціальні аспекти: 
расові,  національні,  релігійні пробле- 

ми, зайнятість, якість і рівень життя 
населення. Метою вивчення теми є 
знайомство учнів з новими поняттями 
(«демографічна політика», «релігійний 
склад», «статево-вікова структура» 
тощо). Особливу увагу необхідно 
звернути на вміння отримувати інфор- 
мацію з географічних, статистичних і 
картографічних джерел. Робота з ними 
ведеться на уроках і передбачена до- 
машніми завданнями. 

Правильно підібрані методи і тех- 
нології навчання дозволять доступно 
подати матеріал учням різного рівня 
підготовки, що своєю чергою спри- 
ятиме кращому засвоєнню знань та 
формуванню необхідних умінь. Крім 
того, учні матимуть уяву про об’єктивну 
картину світу, зрозумівши, що населен- 
ня є головною ланкою між природою і 
суспільством. 

Велика роль у вивченні геогра- фії 
України належить регіональному 
компоненту, що сприяє підвищенню 
ефективності загальної освіти, роз- 
витку і вихованню школярів. Кількість 
навчальних годин, відведених на реа- 
лізацію регіонального змісту, становить 
у 8 класі – 5 годин. Матеріали регіо- 
нального змісту «Природа та населен- 
ня свого адміністративного регіону» 
можуть вивчатися окремим блоком або 
бути розосереджені по всьому курсу, 
відповідно до логіки і послідовності 
вивчення тем. 

У цьому курсі широко викорис- 
товуються міжпредметні зв’язки, що 
дозволяють формувати цілісний образ 
регіону і вирішувати ряд завдань: 

• виховувати повагу і любов до 
малої Батьківщини через пізнання при- 
роди, культури, традицій рідного краю; 
формувати особистісне ставлення до 
нього, громадянську позицію, розумін- 
ня необхідності турботи і бережливого 
ставлення до культурної спадщини і 
природи; 

• на прикладі свого регіону фор- 
мувати розуміння територіальних 
аспектів соціально-економічних і гео- 
екологічних проблем; розглядати осо- 
бливості і закономірності географічних 
процесів на локальному, регіонально- 
му і глобальному рівнях, створювати 
уяву про єдність і цілісність географіч- 
них процесів, пояснювати їх особли- 
вості і закономірності прояву. 

Вивчення свого адміністративного 
району має будуватися на основі ак- 
тивної самостійної роботи школярів, 
застосування пошукових методів та 
дослідницької роботи. Ознайомлення 
школярів  з  географією  свого краю 
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сприяє реалізації компетентнісного під- 
ходу, який зв’язує рівень навченості зі 
здібністю розв‘язувати проблеми різної 
складності на основі отриманих знань. 
Без сумніву, навчити пояснювати яви- 
ща навколишньої дійсності, їх суть, 

причини, взаємозв’язки, орієнтуватися 
у ключових проблемах сучасного жит- 
тя, орієнтуватися у світі духовних цін- 
ностей можна значно ефективніше, до- 
лучаючи до цього знання природних і 

соціальних особливостей свого регіону. 
Використання краєзнавчого матері- 

алу сприяє зближенню школи з життям, 
посилює її культурний вплив на насе- 
лення регіону і забезпечує кращу під- 

готовку учнів до практичної  діяльності 
після закінчення школи. 

Під час вивчення Pозділу V «Приро- 
да та населення свого адміністратив- 
ного регіону» доцільно користуватися 
навчально-методичним комплектом, 
який включає посібники: «Географія 
Хмельницької області» (Гільберг т., 
Шоробура І.), «Хмельниччина: турис- 
тичний потенціал» (Шоробура І., Гіль- 
берг т., Долинська О.), а також атлас 
Хмелицької області, контурні карти, 
навчально-методичні матеріали та зо- 
шити з друкованою основою. 

Планування практичної частини 
курсу «Україна у світі: при¬рода, на- 
селення» має здійснюватися з ураху- 
ванням практичних робіт, досліджень, 
проектів, представлених у  програмі. 

Практичні роботи – невід’ємні 
складові процесу навчання географії, 
виконання яких сприяє формуванню 
географічних умінь, навичок способів 
діяльності. 

Учитель має право вибирати харак- 
тер практичних робіт для досягнення 
запланованих результатів відповідно 
до програми. 

Різноманіття практичних робіт 
породжує потребу в їх класифікації. 
Одним з найбільш популярних підстав 
класифікації є рівень пізнавальної са- 
мостійності учнів: 

• репродуктивний – передбачає від- 
творення знань в знайомій учням ситу- 
ації або вміння учня діяти за зразком; 

• частково-пошуковий – передбачає 
вміння учня здійснити перенесення 
знань і умінь, застосувати знання при 
вирішенні завдань з дещо зміненими 
умовами; 

• творчий. 
За місцем виконання роботи мо- 

жуть бути « класними», тобто ви- 
конуватися безпосередньо на уроці. 
Домашні роботи можуть виконуватися 
не тільки вдома, а й в бібліотеці, музеї, 
комп'ютерному класі, на місцевості 
тощо. 

Практичні роботи відрізняються і 
за тривалістю часу на їх виконання. 
Наприклад, на виконання роботи  № 
1 (Визначення напрямків, відстаней, 
площ, географічних і прямокутних 
координат, висот точок за топографіч- 
ною картою), практичної роботи №3 
(Аналіз карти годинних поясів світу. 
Розв’язування задач на визначення 
часу), практичної роботи №  4   (Вста- 

 
новлення за картами (тектонічною, 
геологічною, фізичною) зв’язків між 
тектонічними структурами, рельєфом, 
геологічною будовою та корисними 
копалинами у межах України), прак- 
тичної роботи №9 (Складання порів- 
няльної характеристики природних зон 
України) доцільно виділяти акаде- 
мічну годину часу (урок). 

Практичні роботи, які передбача- 
ють позначення обєктів на контурних 
картах, доцільно виконувати у ході їх 
вивчення, характеристики чи аналізу 
(практичні роботи № 2, № 7, №  10). 

Виконання практичних робіт №5 
(Визначення вологості повітря за за- 
даними показниками), № 6 (Встанов- 
лення особливостей клімату різних 
регіонів України за аналізом карт та 
кліматичних діаграм), №8 (Порів- 
няльний аналіз різних типів ґрунтів 
України), №11 (Обчислення показників 
природного та механічного руху на- 
селення  в  різних  регіонах України), 
№12 (Аналіз статево-вікових пірамід 
України та окремих країн світу) по- 
требують додаткових географічних 
джерел інформації (статистичні ма- 
теріали, картограми і картодіаграми, 
графіки, діаграми), здійснення роз- 
рахунків, аналізу отриманих резуль- 
татів тощо. Одним із найскладніших 
організаційних питань підготовки таких 
практичних робіт є підбір джерела 
інформації, що забезпує учнів необхід- 
ними знаннями на доступному їм рівні 
сприйняття. Від цього значною мірою 
залежить і зміст, і форма проведення 
роботи. 

Доцільно на засіданнях предметних 
методичних об’єднаннях розглянути 
зміст практичних робіт та визначити 
перелік навчально-тренувальних і 
підсумкових робіт. Всі практичні є 
обов’язковими для виконання учнями. 
Перевіряє й оцінює практичні роботи 
вчитель на власний розсуд: у всіх 
учнів чи вибірково. У кожному семестрі 
обов’язково оцінюються дві практичні 
роботи, які також обирає  вчитель. 

Крім практичних робіт, програмою 
передбачено проведення досліджень, 
мета яких – долучити школярів до са- 
мостійної творчої діяльності. 

якщо при частково-пошуковому 
методі учні шукають відповідь на про- 
блемне питання під керівництвом і за 
допомогою вчителя, то при дослід- 
ницькому методі проблемні завдання 
діти виконують самост ійно. Вони 
здійснюють пошукову діяльність (самі 
шукають шлях, вирішують проблему). 
Приватні проблемні питання ставлять- 
ся безпосередньо на уроці. Проблемні 
питання та завдання можуть бути роз- 
раховані і на більш тривалий час. Це  
в основному завдання з краєзнавчої 
роботи. Учні збирають фактичний 
матеріал, обробляють, систематизу- 
ють його, аналізують, представляють 
отримані результати. Виконання таких 
завдань дає можливість ознайомити 
учнів з методами наукового пізнання, 
в результаті чого учні отримують нові 
знання. 

 
Для реалізації практичної складо- 

вої програми пропонується викорис- 
товувати «Практикум з географії» (8 
клас). Він включає інструктивні тексти, 
що розкривають склад і послідовність 
дій, які треба здійснити, а також є фор- 
мою фіксації отриманих результатів. 

Вивчення розділів (тем) завершу- 
ється підбиттям підсумків. На цьому 
етапі важливо не стільки узагальнити 
вивчений матеріал, показавши, яких 
знання набули учні, скільки підбити 
підсумки навчальної діяльності всього 
класу. З метою розвитку рефлексивної 
діяльності учнів важливо звернути 
увагу восьмикласників на те, як вони 
організовували свою роботу і як вони 
самі її оцінюють. 

Завершується знайомство з курсом 
у 8 класі екскурсією, у ході якої учні 
знайомляться з природними об’єктами 
своєї місцевості, досліджують вплив 
природи на життя, господарювання та 
побут населення. 

Процес навчання географії бажано 
будувати з урахуванням надання учням 
можливості реалізовувати проекти, го- 
тувати письмові розповіді, виступати з 
усними повідомленнями, а також з окре- 
мими елементами рецензії. Навчання 
веденню коректного діалогу передбачає 
використання технології роботи в малих 
групах співробітництва. Звертаємо увагу 
на те, що низка населених пунктів змі- 
нили назву (Дніпро, Ранкова Зоря і т.п.). 

 
Для успішної реалізації 

змісту програми викладачами 
кафедри теорії і методик при- 
родничо-математичних дис- 
циплін і технологій створено 
навчально-методичний комп- 
лект з курсу «Україна у світі: 
природа, населення» (8 клас), 
який складається: 

• Географія: підруч. для 8 
кл. загальноосвіт. навч. закл./ 
Т.Г.Гільберг, Л.Б. Паламарчук, 
В.В. Совенко. – К.: Грамота, 
2016. – 264 с. 

• Практикум з географії 8 
кл./ Т.Г.Гільберг, Л.Б. Паламар- 
чук, В.М. Совенко. – К.: Грамо- 
та, 2016. – 64 с. 

• Методичні рекоменда- 
ції «Особливості викладання 
географії «Україна у світі: 
природа, населення» у 8   класі 
/ Гільберг Т. 

• Методична скринька «На 
допомогу вчителю географії» 

Блог – http://kpmthoippo. 
blogspot.com/ 

Ці посібники та матеріали 
допоможуть вам краще орга- 
нізувати навчальний процес та  
реалізувати  зміст курсу 
«Україна у світі: природа, на- 
селення» (8 клас). 

 
Т.ГІЛЬБЕРГ, 

завідувачка кафедри теорії 
і методик природничо- 

математичних дисциплін 
і технологій Хмельницького ОІППО. 

http://kpmthoippo/
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Орієнтовне календарно-тематичне планування (8 клас) 
70 год., 2 год. на тиждень 

 

§ Зміст навчального матеріалу Практична робота / Дослідження К-сть 
год. Дата Прим. 

ВСТУП 
§1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. 

Джерела географічної інформації 
 1   

§2 Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження 
Геродота, Г. Боплана,  С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження 

 1   

РОЗДІЛ І. Географічна карта та робота з нею (7 год.) 

Тема 1. Географічна карта (3 год.) 

§ 3 Зображення України в картог-рафічних творах. Елементи карти, картографічні 
проекції та види спотворень на географічних картах 

 1   

§ 4 Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт  1   
§ 5 Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. 

Картографічні  інтернет-джерела. Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи 
 1   

Тема 2. Топографічні карти (4 год.) 

§ 6 Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт  1   
 Пр/р 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних 

координат, і висот за топографічною картою 
Пр/р 1 1   

§ 7 Плани міст, схеми руху транспорту Дослідження. 
Прокладання маршрутів за топографічною 
картою та їх обґрунтування 

1   

РОЗДІЛ ІІ. Географічний простір України (5 год) 
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу (2 год) 

§ 8 Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: 
форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний 
лад в Україні 

Пр/р 2. Позначення на контурній карті 
кордонів сусідніх держав, крайніх точок, 
географічних центрів України та Європи 
і зазначення їхніх назв; визначення 
координат точок, протяжності території 
України в градусах і кілометрах 

1   

§ 9 Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико- 
географічне). Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, 
розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи 

Дослідження. Порівняльна оцінка 
географічного положення України з 
країнами світу (2-3 на вибір) 

1   

Тема 2. Формування території України (1 год.) 

§ 10 Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного 
адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи 
вдосконалення на різних територіальних рівнях 

 1   

Тема 3. Україна на карті годинних поясів (2 год.) 

§11 Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. 
Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в 
Україні 

Дослідження. Планування маршруту 
мандрівки країнами світу з визначенням 
різниці в часі в них  порівняно  з київським 

1   

 Пр/р 3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення 
часу 

Пр/р 3. Аналіз карти годинних поясів світу. 
Розв’язування задач на визначення часу. 

1   

 Урок узагальнення та систематизації  1   
РОЗДІЛ ІІІ. Природні умови і ресурси України (37 год) 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси (7 год.) 

§ 12 Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта 
«Фізична поверхня» 

 1   

§13 Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери  1   
§14 Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з 

тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського. 
Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини 

Дослідження. Історія геологічних 
досліджень території України Г. Капустіним, 
В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком 
(на вибір) 

1   

§15 Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. 
Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини 

 1   
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§. Зміст навчального матеріалу Практична робота / Дослідження К-сть 
год. Дата Прим. 

§16 Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, 
закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні 
басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», 
торфу, горючих сланців 

 1   

§ 17 Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. 
Мінеральні води та грязі. 
Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів 

Дослідження. Використання продуктів 
переробки корисних копалин у побуті 

1   

 Пр/р 4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків 
між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними 
копалинами у межах України 

Пр/р 4 1   

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (5 год.) 

§ 18 Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна 
поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній 
поверхні 

 1   

§19 Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні 
фронти, циклони та антициклони 

 1   

§20 Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт 
зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних 
показників. Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні 
ресурси. Сезонні погодні умови та явища 

Пр/р 5. Визначення вологості повітря за 
заданими показниками 

1   

§21 Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Б. 
Срезневський – організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними 
синоптичної карти, народними прикметами 

Пр/р 6. Встановлення особливостей 
клімату різних регіонів України за аналізом 
карт та кліматичних діаграм 

1   

§22 Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. 
Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості 

Дослідження. Прогнозування погоди за 
народними прикметами та порівняння з 
прогнозом в  інтернет-джерелах, ЗМІ 

1   

 Урок узагальнення та систематизації  1   
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси (5 год.) 

§23 Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, 
заплава, тераси, меандри, твердий стік 

 1   

§24 Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. 
Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і 
режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води 

Пр/р 7. Позначення на контурній карті 
назв найбільших річок, озер, водосховищ, 
каналів, позначення боліт України 

1   

§25 Озера, їх типи, особливості водного режиму. Лимани, водосховища та канали Пр/р 7 (продовження). Позначення на 
контурній карті назв найбільших озер, 
водосховищ, лиманів України 

1   

§26 Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Підземні води. Основні 
артезіанські басейни. 

Пр/р 7 (продовження).Позначення на 
контурній карті назв боліт та артезіанських 
басейнів України 

1   

§27 Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. 
Води суходолу своєї місцевості 

Дослідження. Аналіз забезпеченості вод- 
ними ресурсами різних територій України 

1   

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові  ресурси (2 год.) 

§28 Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні 
типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта 
ґрунтів 

Дослідження. Вплив людини на родючість 
ґрунтів 

1   

§29 Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті 
господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й 
охорони ґрунтових ресурсів 

Пр/р 8. Порівняльний аналіз різних типів 
ґрунтів України. 

1   

Тема 5. Рослинність (1 год.) 

§30 Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву 
в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні 
ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості 

 1   

Тема 6. Тваринний світ України (1 год.) 

§31 Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного 
світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на 
тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. 
Тваринний світ своєї місцевості 

Дослідження. Рослини і тварини України, 
які походять з інших материків і частин 
Євразії 

1   

 Урок узагальнення та систематизації  1   
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§ Зміст навчального матеріалу Практична робота / Дослідження К-сть 
год. Дата Прим. 

Тема 7. Ландшафти України (10 год.) 

§32 Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження 
К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. 
Антропогенні ландшафти 

 1   

§33 Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів, 
широколистих лісів 

 1   

§34 
(1) 

Природні зони України: лісостепова зона. Використання та охорона рівнинних 
ландшафтів. 

 1   

§34 
(2) 

Природні зони України: степова зона.     

 Пр/р 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України Пр/р 9.    
§35 Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, 

використання та охорона 
 1   

§36 Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання 
та охорона 

 1   

§37 Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального 
використання 

 1   

§38 Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального 
використання 

 1   

* Ландшафти своєї місцевості Дослідження. Ландшафти своєї місцевості, 
їх освоєння і використання. Виявлення 
ландшафтів у світі, що мають схожість з 
ландшафтами України 

1   

Тема 8. Природокористування (4 год.) 

§39 Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види 
забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність 
населення 

Дослідження. Зміни природи своєї 
місцевості під впливом діяльності людини 

1   

§40 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно- 
заповідні об’єкти своєї місцевості 

Пр/р 10. Позначення на контурній карті 
об’єктів природно-заповідного фонду 
України 

1   

§41 Моніторинг навколишнього середовища. 
Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та 
охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку 

 1   

 Урок узагальнення та систематизації  1   
РОЗДІЛ IV. Населення України та світу (13 год.) 

Тема 1. Кількість населення в світі та Україні (3 год.) 

§42 Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість 
населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні. 
Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження Чубинського. 
Демографічна політика 

Пр/р 11. Обчислення показників природного 
та механічного руху населення в різних 
регіонах України 

1   

§43 Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки 
міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика 

Пр/р 11 (продовження). Обчислення 
показників природного та механічного руху 
населення в різних регіонах України 

1   

§44 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення Пр/р 12. Аналіз статево-вікових пірамід 
України та окремих країн світу 

1   

Тема 2. Розселення (3 год.) 

§45 Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні Дослідження. Визначення регіонів України 
з найбільшою і найменшою густотою 
населення 

1   

§46 Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах 
світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське 
населення 

 1   

§47 Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові 
міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. 
Хибна урбанізація 

 1   

Тема 3. Етнічний склад населення (2 год.) 

§48 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни  1   
§49 Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. 

Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення 
 1   
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§. Зміст навчального матеріалу Практична робота / Дослідження К-сть 
год. Дата Прим. 

Тема 4. Релігійний склад населення (1 год.) 

§50 Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних 
вірувань в Україні 

 1   

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні (3 год.) 

§51 Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів  1   
§52 Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості 

населення 
 1   

 Урок узагальнення та систематизації  1   
РОЗДІЛ V.  Природа та населення свого адміністративного регіону (5 год.) 

* Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія 
формування і розвитку. 

 1   

* Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів  1   
* Населення регіону. Кількість та структура населення  1   
* Населення регіону. Кількість та структура населення  1   
* Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду  1   

 Екскурсія. Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості Дослідження. Особливості природи 
місцевості для життя, господарювання та 
побуту населення. 

   

 Підсумковий урок  1   
*Уроки з використанням регіональних посібників, підручників, краєзнавчої літератури 

 
Т.ГІЛЬБЕРГ, 

завідувачка кафедри теорії і методик 
природничо-математичних дисциплін 

і технологій Хмельницького ОІППО. 
 
 

Урок 
Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної 

географії України. Джерела географічної інформації 
 

Мета: 
– сформувати в учнів систему знань про об’єкти ви- 

вчення і методи досліджень фізичної та суспільної геогра- 
фії України; уміння користуватися джерелами географічної 
інформації; 

– розвивати навички роботи з підручником, географіч- 
ними картами, відслідковувати та застосовувати інформа- 
цію в мережі Інтернет; 

– стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес 
до вивчення фізичної та суспільної географії  України. 

Обладнання: підручник (електронний варіант за по- 
силанням: https://bohdan-books.com/upload/data_files/ 
tmp_catalog/978-966-10-4497-4.pdf); атлас, комп’ютер з 
можливістю виходу в Інтернет, портрети видатних учених 
(Ератосфена, Олександра Гумбольдта, Георгія Висо- 
цького). 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 
Очікувані результати: учні зможуть називати об’єкти 

вивчення курсу; характеризувати методи досліджень фі- 
зичної та суспільної географії; розрізняти істотні ознаки 
понять «фізична географія» та «суспільна географія»; вміти 
користуватися джерелами географічної інформації; 
оцінювати значення знань з фізичної та суспільної геогра- 
фії для себе і суспільства. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь 
Бесіда за запитаннями 
1. які напрямки географічних досліджень становлять 

географічну науку? 
2. які курси ви вивчали на уроках географії у 6 і 7-х 

класах? 
3. Назвіть складники географічної оболонки. 
4. Визначте послідовність вивчення компонентів при- 

роди на прикладі материків. 
5. які, на вашу думку, існують відмінності в особли- 

востях вивчення природних умов України й окремих ма- 
териків? 

 
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяль- 

ності 
Географія – одна з найдавніших наук, її основи були 

закладені ще у давньогрецькі часи. Водночас – це сучасна 
динамічна наука, її можливості активно застосовуються 
для розуміння розвитку, викликів і загроз нашої цивілізації. 
За своєю властивістю, сутністю вона є складнішою від ба- 
гатьох інших наук. У цьому навчальному році ти відкриєш 
для себе країнознавчий аспект науки – географію України. 
При цьому основними об’єктами вивчення будуть природа  
і населення нашої держави. 

 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
1. Об’єкти вивчення фізичної і суспільної географії 

України. 
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Фізична географія Фізична географія 

 
 

до нового навчального року 
 

Розповідь учителя. На її основі учні складають опорну 
схему у вигляді: 

 

  
 
 
 

Визначення (предмет вивчення) Визначення (предмет вивчення) 

надзвичайну важливість описового методу. Демонстрація 
портрету Ератосфена. 

Порівняльно-описовий метод. О. Гумбольдт (демонстра- 
ція портрета вченого), порівнюючи місцевості, які він відвідав 
під час своїх подорожей, дійшов висновку щодо наявності за- 
кономірностей у зміні природних умов, обумовлених взаємним 
зв’язком їх компонентів. Своїми працями він заклав основи 
вчення про ландшафти і ландшафтні зони. 

 
Завдання: 

Складові науки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Об’єкти вивчення кожної 

Складові науки: 1, 2, 3, 4 
Об’єкти вивчення кожної 

Олександр Гумбольдт піднімався схилами тейде, По- 
покатепетля, Котопахі, Чімборасо. Піднімаючись, він спо- 
стерігав, наскільки змінюється навколишній ландшафт. як 
змінюється з висотою температура повітря та  атмосферний 

Краєзнавчий аспект 
 

Фізична географія – наука, що вивчає географічну обо- 
лонку Землі та її структурні частини. До неї входять науки, що 
вивчають окремі компоненти географічної оболонки: геомор- 
фологія (об’єктом вивчення є рельєф), кліматологія (клімат), 
метеорологія (земна атмосфера), гідрологія (природні води), 
гляціологія (льодовики), географія ґрунтів (ґрунти), біогеогра- 
фія (органічний світ планети). Окремою комплексною наукою 
є геологія (тверда оболонка Землі). 

Суспільна географія, або економічна і соціальна гео- 
графія, – наука, яка досліджує територіальну організацію 
суспільства та його складників – населення, економічної, 
соціальної, політичної,  духовної  і  природоресурсної  сфер. 
У свою чергу, цю наукову дисципліну поділяють на 4 блоки: 
економічну географію, соціальну географію, політичну гео- 
графію, географію населення. Об’єктом вивчення економіч- 
ної географії є виробнича сфера суспільства, наприклад, 
промисловість, сільське господарство, транспорт тощо. Со- 
ціальна географія вивчає територіальну організацію сфери 
послуг, споживання населення, спосіб його життя, духовну 
сферу тощо. такі елементи політичного життя суспільства,  
як адміністративно-територіальний устрій держав, партії, 
громадсько-політичні рухи, вибори, опинилися у полі зору 
політичної географії. Населення, його відтворення і структуру 
вивчає географія населення. 

Географія України вивчає природне середовище і терито- 
ріальну організацію суспільства в межах нашої держави. Вона 
дає загальні відомості про територію нашої країни, її природні 
умови та ресурси, населення і господарство. Крім того, гео- 
графія України вивчає проблеми сьогодення: взаємозв’язки 
суспільства і природи, виникнення і загострення екологічних 
проблем у нашій державі тощо. 

якщо природні умови і ресурси у 8-му класі ви будете роз- 
глядати виключно у територіальних межах нашої держави,  
то населення й окремі об’єкти вивчення політичної географії, 
наприклад, державний лад, – як в Україні, так і у світі загалом. 
Дослідження економічної географії – господарство – вивча- 
тимете 9-му класі. як і з населенням, ознайомишся з госпо- 
дарством у розрізі всього світу і при цьому докладніше з його 
складником – господарством України. 

 
2. Методи досліджень фізичної та суспільної географії 

України. 
Учні записують визначення методу науки у зошит. 
Метод науки – це загальний спосіб досягнення всебічного 

відображення предмета дослідження, розкриття його сутності, 
пізнання його законів. 

Фізична і суспільна географія використовує у своїх дослі- 
дженнях різноманітні методи: експедиційний, стаціонарний, 
порівняльно-описовий, експериментальний, математичний, 
картографічний, дистанційний тощо. 

Експедиційний метод. Відмінності сучасних географічних 
експедицій від тих, що проводилися у минулі історичні часи. 

Стаціонарний метод. Створення Великоанадольського 
стаціонару Георгієм Висоцьким (демонстрація портрету вче- 
ного). Використання рубрики «З історії експедицій, подорожей 
та досліджень». 

Описовий метод. Сама назва науки географії, запропо- 
нована давньогрецьким ученим Ератосфеном, свідчить   про 

тиск? які зміни при цьому відбуваються у навколишньому 
рослинному і тваринному світі, умовах ґрунтоутворення? 
Пригадайте термін «висотна поясність». Визначте абсо- 
лютну висоту цих вершин-вулканів та їх місцезнаходження. 
Наскільки подібні зміни у навколишніх ландшафтах можливі 
в горах України? 

Літературно-художній опис як різновид географічного 
опису. Учитель підбирає і зачитує російською мовою фраг- 
мент літературного твору Михайла Старицького «Молодість 
Мазепи» (самий його початок), у якому описує пороги на 
Дніпрі (посилання: http://www.ukrlib.com.ua/books/printout. 
php?id=107&bookid=3). 

Чому тепер немає порогів? Завдяки літературно-художньо- 
му географічному опису можна визначити, наскільки з часом 
змінився ландшафт. 

 
Фізико-географи у межах окремих природних комплексів 

дуже детально описують кожний компонент природи: гео- 
логічну будову, рельєф, кліматичні умови, поверхневі води, 
ґрунти, рослинний і тваринний світ. Для чого вони здійсню- 
ють такий детальний опис? Наприклад, від характеристики 
рельєфу залежить перерозподіл атмосферних опадів, що 
потрапили на земну поверхню, відмінності в отриманні 
сумарної сонячної радіації, інтенсивності міграції хімічних 
сполук. 

 
творче завдання: 
Придумай бланк для географа, який займається описом 

рослинності на лісовій ділянці. Накресли його в зошиті. Нехай 
тобі допоможуть два умовні знаки. Чи зустрічав ти такі знаки 
раніше? Що можуть означати ці числові показники? 

 

 
Математичний метод. Учитель зачитує вислів лорда 

Кельвіна (рубрика «Слово вченого»). Учні перелічують гео- 
графічні явища, процеси, які описують за допомогою числових 
показників. 

Картографічний метод дослідження включає: 
• опис по картах; 
• графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.; 
• виміри по картах, математичну обробку цих вимірів тощо. 
Робота з географічними картами атласу. Учні наводять 

приклади зазначених елементів картографічних досліджень. 
Експериментальний метод застосовується для ви- 

явлення ролі певних факторів у розвитку природних явищ. 
Експерименти здійснюють найчастіше шляхом моделювання 
природних процесів. так, за допомогою моделювання вивча- 
ють, наприклад, суть атмосферних явищ, дію водних потоків, 
ґрунтові процеси та ін. Експериментальні спостереження 
ведуть на стаціонарних станціях, в заповідниках, спеціальних 
лабораторіях. 

Дистанційні методи. Аерокосмічний метод. 
Робота в мережі Інтернет. 
На головній сторінці сайту Державного космічного агентства 

України http://www.nkau.gov.ua/NSAU/nkau.nsf визнач, для яких 
видів географічних досліджень застосовують космічні знімки. 

Географія 

http://www.ukrlib.com.ua/books/printout
http://www.nkau.gov.ua/NSAU/nkau.nsf
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3. Джерела географічної інформації. 
Самостійне опрацювання матеріалу підручника. 
якими джерелами географічної користуються учень-вось- 

микласник, керівник туристичного походу, керівник автотран- 
спортного підприємства, вчений-географ, менеджер з продажу 
продукції компанії «Світоч»? 

 
V. Закріплення 
Бесіда за запитаннями 
1. Наведи по 2 приклади окремих наук у складі фізичної 

географії України та суспільної географії України. Назви 
об’єкти вивчення кожної науки. 

2. Поясни роль і значення стаціонарних географічних 
досліджень на прикладі створення штучного Великоанадоль- 
ського лісу. 

3. Наведи приклади використання тобою джерел геогра- 
фічних знань у минулому навчальному році. 

VІ. Підсумок уроку, рефлексія 
 

Обговорення ситуації 
Назви 5 природних чудес України, про які ти обов’язково 

маєш дізнатися у цьому навчальному році. які методи геогра- 
фічних досліджень тобі необхідно використати, щоби зробити 
це якнайкраще? 

 
VІІ. Домашнє завдання 

 
1. Опрацюйте відповідний параграф підручника (викорис- 

тати учнями в міру можливостей його електронний варіант). 
2. Напишіть міні-твір про один з фільмів або про одну з 

передач географічного змісту, який (яку) ви переглядали упро- 
довж минулого навчального року. 

3 .якщо є змога, відвідайте протягом цього навчального 
року природничу експозицію місцевого краєзнавчого музею. 

 
 

Урок 
Географічні відомості про територію України в минулому 

 

Мета: 
– сформувати в учнів загальне уявлення щодо географіч- 

них відомостей про територію України в різні історичні часи; 
– розвивати навички роботи з підручником, географічними 

картами та іншими джерелами географічної інформації; 
– стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес до 

вивчення фізичної та суспільної географії, досягнень вчених 
у вивченні географії України. 

Обладнання: підручник (електронний варіант за по- 
силанням: https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_ 
catalog/978-966-10-4497-4.pdf); атлас, комп’ютер з можливістю 
виходу в Інтернет, портрети видатних вчених і дослідників 
території України (Геродота, Боплана, Павла Чубинського, 
Степана Рудницького, Павла тутковського, Володимира Вер- 
надського), зображення герба міста Броди, схеми ідеального 
міста-зірки, Підгорецького замку. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 
Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади 

географічних досліджень території України у минулому і тепер; 
пояснювати особливості сучасних географічних досліджень. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Організаційний момент 
ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь. Мотивація 

навчальної та пізнавальної діяльності 
 

1. Закінчіть речення 
• До складу фізичної географії входять такі науки, як …. 
• Науку суспільна географія ще називають …. 
• Об’єктом вивчення економічної географії є …. 
• На опорно-інформаційній схемі, яку ми розглядали на 

попередньому уроці, зображено…. 
• До традиційних методів досліджень в географії належать …. 
• Подорожуючи … Олександр Гумбольдт визначав, як 

змінюється з висотою рослинний і … світ. Подібних різких 
змін серед компонентів природи в Україні спостерігатись не 
буде, оскільки…. 

• Після створення каскаду водосховищ на річці Дніпро 
були затоплені пороги. Про їх наявність я дізнався із твору …. 

• Географи проводять ретельні дослідження окремих ді- 
лянок місцевості, тому що.. 

 
2. Бесіда за запитаннями. 
• Що було відомо давнім грекам про територію сучасної 

України? 
• Наведи приклади рукописних творів, що збереглися з 

часів Київської Русі. 
• якими були найголовніші досягнення світової географії у 

середні віки та новий час? 
• які події в історії людства наприкінці ХV і ХІХ століть ви- 

кликали пожвавлення географічних досліджень? 
• У складі яких держав наприкінці ХІХ століття перебувала 

територія сучасної України? Чи проводилися, на твою думку, 
у цих державах регулярні спостереження за погодою, пошук 
родовищ корисних копалин? 

 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
Пізнання і мандри невіддільні. Це неодмінна риса усіх 

мандрівників збагачувати людину величністю і різноманітністю 
знань. 

Костянтин Паустовський (1892-1968) – радянський росій- 
ський письменник, прямий нащадок гетьмана Петра Конаше- 
вича-Сагайдачного по батьківській лінії. 

1. Поділ класу на 3 групи: 1) дослідники території України 
в античний період; 2) дослідники території України у давньо- 
руські часи; 3) дослідники території України Нового часу. У 
кожній  групі  обирають  біографів,  картографів,  аналітиків і 
«айтішників». 

 
Завдання вчителя для кожної групи. Учні використовують 

матеріал підручника та інші джерела географічних знань, зо- 
крема Інтернет. Для цього на уроці дається час до 15 хвилин. 

Біографи шукають інформацію про факти, пов’язані з 
діяльністю вчених, мандрівників території сучасної України. 

Картографи показують на фізичних картах світу і України 
території, об’єкти, що досліджувалися в різні історичні часи 
стосовно сучасної України. 

Аналітики визначають назви і зміст 5 слайдів мультимедій- 
ної презентації для характеристики географічних досліджень 
у зазначеному періоді. «Айтішники» починають складати 
мультимедійну презентацію і закінчують вдома. 

 
Завдання для картографів і біографів. 
Для першої групи: картографи показують територію, під 

якою давні греки розуміли поняття «ойкумена», Скіфію, річки, 
що відповідають давньогрецьким назвам Істр, тірас, Гіпаніс, 
Парата (Пората), Борисфен. Біографи визначають, за яких 
умов загинув Пліній Старший. 

Для другої групи: картографи показують територію Київ- 
ської Русі відповідно до сучасної карти України, маршрути 
подорожей Ібн Баттути, міста Керч, сучасні відповідності до 
Кафи і Солхата. Біографи визначають назву книги, в якій 
зафіксовано спогади Ібн Баттути про свої мандрівки, та осо- 
бливості цієї книги. 

Для третьої групи: картографи пояснюють відмінності Ге- 
неральної карти України Боплана від сучасних карт України, 
визначають, чи показані на цій карті міста – центри області  і 
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району, де проживають учні. Біографи визначають, що пов’язує 
Боплана із замком у Підгірцях і зведенням фортеці у місті Бро- 
ди (обидва об’єкти знаходяться у Львівської області). 

 
Інформація для вчителя: 

 

   
А Б В 

А – план «ідеального міста» за архітектором 
С.Маролуа; 

Б – план міста Броди; 
В – сучасний герб Бродів з контуром фортифікацій- 

них споруд, які підкреслюють систему планування міста 
 

2. Систематичні дослідження території України. 
Завдання для всього класу на основі роботи учнів з під- 

ручником: 
• Поясніть, чим обумовлена організація систематичних 

досліджень території України з кінця ХVІІІ ст.? 
• Показати на карті родовища (басейни) корисних копалин, 

які почали розробляти на території сучасної України у ХVІІІ і 
ХІХ ст., назвати вчених, дослідників, з ім’ям яких стала можли- 
вою промислова експлуатація цих корисних копалин. 

• Назвати організаційні і наукові досягнення Павла Чубин- 
ського у розвитку географії на теренах України. 

• Назвати видатних вчених і мандрівників, вихідців з Укра- 
їни, які здійснили вагомий вклад у дослідженні планети поза 
межами своєї історичної батьківщини. 

• Географічні дослідження України у ХХ ст. 
На основі матеріалу підручника учні заповнюють таблицю 

«Видатні українські вчені-географи» відповідно для Володи- 
мира Вернадського і Степана Рудницького: 

4. Сучасні географічні дослідження. 
Робота в мережі Інтернет: 
• Обери будь-який відділ Інституту географії НАН України. 

Використовуючи сайт Інституту http://www.igu.org.ua/, запиши 
у зошит головні напрями досліджень, які здійснюються цим 
відділом. 

• На сайті Національного антарктичного наукового центру 
(сторінка – станція Академік Вернадський) http://www.uac.gov. 
ua/SitePages/AcademikVernadskyStation/station_dest.aspx, 
визначте, яке наукове обладнання встановлене на станції, 
метеорологічні умови в районі її розміщення, а також основні 
види туристичної діяльності в Антарктиді навколо (поблизу) 
станції. 

 
V. Закріплення 
Складіть по одному тестовому завданню з одним варіан- 

том правильної відповіді до кожної частини параграфа. 
 

VІ. Підсумок уроку, рефлексія 
Мікрофон 
Уявіть, що ви потрапили на Міжнародну географічну кон- 

ференцію. На ній запланований виступ вітчизняного вченого. 
яке актуальне питання для розвитку сучасної географії як на- 
уки він обов’язково мав би висвітлити у своїй доповіді? 

VІІ. Домашнє завдання 
• Опрацювати відповідний параграф підручника (викорис- 

тати учнями по мірі можливості його електронний варіант). 
• Закінчити створювати презентації у завданнях відповідно 

до груп. 
• Ознайомитись із твором Боплана «Опис України». На- 

вести приклад річки Борисфен, створений автором. 
• Окреслити наукові інтереси фундатора географічної 

науки в Україні Степана Рудницького. Напиши твір-есе про 
видатного вченого «Відданість науці й Україні». 

• Продовжити складати таблицю «Видатні українські вчені- 
географи» для двох інших вчених (обрати самостійно). 

• За бажанням (якщо хочете пов’язати свою майбутню про- 
фесійну діяльність з географією). На сайті http://osvita.ua/vnz/ 
guide/ ознайомитись з переліком вищих навчальних закладів 
України, які готують фахівців за спеціальністю «географія». 

 
В.ГРОМА, 

учитель географії СЗОШ І-ІІІ ст. №25 
ім.І.Огієнка м.Хмельницького, 

Д.ГАЛКІН, 
методист географії Хмельницького ОІППО. 

 
 
 

Урок (8 клас) 
Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, 
картографічні проекції та види спотворень на географічних картах 

 

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань. 
Вид уроку: вивчення нового матеріалу 
Технологія уроку: технологія розвитку критичного мис- 

лення 
Мета: розширити знання учнів про карти як найважливіші 

джерела географічної просторової інформації, про особли- 
вості їх створення; 

удосконалювати вміння і навички роботи з картою; озна- 
йомити з різними  видами карт, їх призначенням; 

розвиток первинних практичних навичок «читання» кар- 
ти, користування умовними знаками, формувати практичні 
компетентності; 

виховувати інтерес до знань про Землю. 
Задачі: 
• пояснювати відмінності між різними видами карт, карто- 

графічними  проекціями; 

• вміти користуватися навчальними картами й атласами, 
картографічними Інтернет-джерелами; 

• оцінювати значення джерел географічної інформації для 
життєдіяльності людини. 

Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти 
України, окремих її регіонів, роздатковий матеріал, інтерактив- 
на дошка, комп’ютер(ноутбук), скринька 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні – бесіда, 
розповідь, пояснення; практичні – розв’язування вправ; репро- 
дуктивні;  частково-пошукові; методи контролю. 

Базові поняття: карта, масштаб, спосіб картографічного 
зображення, картографічна генералізація, картографічна про- 
екція, картографічні спотворення. 

Рекомендації до підготовки і проведення уроку: на- 
явність Інтернет ресурсу, підготовка презентації до уроку, 
випереджуюче  завдання для учнів. 

Вчений, роки 
життя 

Області географічної науки, в 
яких здійснював дослідження 

Наукові 
досягнення 

Наукові 
праці 

    
    
    
    
 

http://www.igu.org.ua/
http://www.uac.gov/
http://www.uac.gov/
http://osvita.ua/vnz/
http://osvita.ua/vnz/
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ХІД УРОКУ 
 

І. Організаційний етап 
І. Розминка 
Прийом  «Чарівна скринька». 
Дорогі друзі! На початку уроку мені хотілося б звер- 

нутися до народної мудрості. Хтось дуже давно сказав 
правильні слова: «Від настрою, з яким ти вступаєш у день, 
залежать твої успіхи, тому намагайся кожного дня найти 
його позитивний початок». Цим позитивним початком стане 
сьогодні урок, на якому ви покажете, як багато знаєте й 
умієте. Але для початку оберіть фанти з побажанями, які 
несуть у собі частинку мудрості та позитивного настрою. 
(Учні витягають фанти із скриньки їх стільки , яка кількість 
дітей). 

• «Знаходьте час для веселощів. Це – музика душі». 
• «Знаходьте час для роздумів. Це – джерело сили». 
• «Знаходьте час для гри. Це – шлях до молодості душі». 
• «Знаходьте час для навчання. Це – шлях до зірок». 

 
ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація 

знань учнів 
Бесіда за запитаннями. 
• які джерела містять перші географічні відомості про 

територію України? 
• Чому давньогрецькі  вчені цікавилися  територією України? 
• яку частину України вони знали  найкраще? 
• Хто із зарубіжних дослідників зробив опис України й 

склав досить точні карти її території? 
• Чому С. Рудницького вважають фундатором української 

географічної науки? 
• Що таке географічна карта? яку інформацію з неї можна 

отримати? 
• які спільні й відмінні ознаки мають план, карта та глобус? 
• Що таке масштаб? 
• які ви знаєте види масштабу? 
Робота із випереджуючим завданням 
(Заслуховується повідомлення про одного із українських 

учених географів) 
 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
А тепер пропоную використати прийом «Кластер». 
Індивідуальна робота  –  протягом  2  хвилин учні  само- 

стійно в зошитах складають кластер «Що я знаю про кар- 
ту». Учні виходять і роблять надписи до схеми, одночасно  
в зошитах. 

 

 
  

 

   
 

Учні роблять висновок про використання карт у житті 
людини. 

Отже, ви багато знаєте про карти, а сьогодні дізнаєтесь, 
як саме створюються карти, як виявити спотворення, що 
обов’язково виникають на картах. 

 
ІV. Вивчення нового матеріалу 
На дошці висить план уроку 
1. Зображення України в картографічних творах. 
2. Елементи карти. 
3. Спотворення на картах та їх види. 
4. Картографічні проекції та їх види. 

 
1. Зображення України в картографічних творах. 
Учні роблять повідомлення згідно із випереджуючим за- 

вданням на дані питання: 
- Картографічні зображення території України в давні часи 
- Карти К. Птолемея: чи є на них згадка про українську 

територію? 
- Карти т. Маковського та Г.де Боплана в чому їх цінність? 

Вчитель підбиває підсумки і узагальнює питання. 
Отже: 
- територія України постійно була в полі зору як важлива 

частина світу; 
- основними розробниками сучасних карт є Державне на- 

уково-виробниче підприємство «Картографія», що працює в 
системі Управління геодезії; 

- враховуючи сучасні технології , у 1995 році запущено 
перший український супутник «Січ-1» для знімальних робіт. 

 
Запитання до учнів 
Для чого і де використовується сьогодні цей супутник? 
Використання Інтернету. 
(як зразок. У земельних відділах для вироблення доку- 

ментації  для приватизації земельної ділянки). 
 

2. Елементи карти. 
Прийом «Хвилинка підручника» 
Учні працюють зі схемою в  підручнику с.12. 
- які складові математичної основи загальногеографічної 

карти? 
- Що включає в себе картографічне зображення? 
- які елементи допоміжного оснащення загальногеогра- 

фічної карти? 
- які додаткові дані містяться в елементах карти? 
- З чим ви ще не знайомі в цій схемі? ( ПРОЕКЦІЇ) 
Прийом  «Словникова робота» 
Записують в зошити нові терміни 
Картографічна проекція – це математичний спосіб зобра- 

ження поверхні земної кулі. 
 

3. Спотворення на картах та їх види. 
Ортодромією називається дуга великого круга, що є най- 

коротшою відстанню між двома крапками А і В на поверхні 
земної кулі. 

 

Локсодромія – лінія, що перетинає всі меридіани під тим 
самим кутом. 

Карта 
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як ви вже знаєте з курсу географії 6 класу, сферичну по- 
верхню глобуса неможливо розгорнути у вигляді площини без 
розривів і складок. Отже, будь-яка карта має ті чи інші спо- 
творення. Спотворюються довжини ліній, кути, площі і форми 
географічних об'єктів. Спотворення на карті тим більші, чим 
більша зображувана на ній поверхня. На штанах місцевості   
і великомасштабних картах, де зображено невеликі ділянки 
місцевості, спотворень майже немає, але на дрібномасштаб- 
них картах вони бувають дуже великі. А звідси й неоднаковий 
масштаб довжин і площ об'єктів у різних місцях карти. 

При створенні карт доводиться вибирати ту чи іншу карто- 
графічну проекцію, яка дає змогу уникнути одного із спотво- 
рень чи послабити інше. 

Залежно від характеру і розмірів спотворень проекції поділя- 
ють на рівнокутні, рівновеликі й довільні. Рівнокутні проекції збе- 
рігають без спотворень кути і форми малих об'єктів, проте в них 
дуже деформуються довжини ліній і площі об'єктів. За картами, 
створеними в рівнокутній проекції, зручно прокладати маршрути 
суден і літаків, оскільки виміряні на них кути точно відповідають 
кутам на місцевості, які можуть фіксуватися приладами. 

Отже: на картах існують спотворення кутів, площ, форм, 
відстаней. 

 
4. Картографічні проекції та їх види. 

 

 
 

Циліндричні Конічні Конічні 

Спотворюються на картах форми, кути, довжини ліній, 
площі. Існують точки або лінії нульових спотворень. 

Проекції за уникненням спотворень: 
• рівнокутні — відсутні спотворення кутів (використовують- 

ся для прокладання напрямку руху); 
• рівновеликі — відсутні спотворення площ; 
• рівнопроміжні — відсутні спотворення довжин ліній 

вздовж паралелей чи меридіанів. 
Карти України здебільшого створюють у нормальній коніч- 

ній рівнопроміжній проекції. 
 

Міні-практикум 
Складання порівняльної таблиці «Картографічні проекції» 

(виконують всі учні). 
 

Види проекцій Циліндричні Конічні Азимутальні 
Рівновелика    
Рівнокутна    

Рівнопроміжна    
 

V. Первинний контроль сформованості знань і вмінь 
учнів 

Прийом «Географічна лабораторія» 
Учні виконують роботу в зошиті. За допомогою тексту під- 

ручника заповнюють таблицю с.15, завдання 8. 
 

VІ. Закріплення 
- Що таке картографічні проекції та навіщо їх використо- 

вують? 
- Визначте переваги проекції, яка є найоптимальнішою для 

зображення на картах території України. 
- як називають проекцію, за якою на карті прямі лінії мери- 

діанів перетинаються дугоподібними паралелями? 
- В яких проекціях, що саме зазнає спотворень? 

 

 
 
 

 
 

Точки земної поверхні 
переносять на умовний 

циліндр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точки земної поверхні 
переносять на умовний 

конус 

 
 

Точки земної поверхні 
переносять на 

площину 

VІІ. Рефлексія 
1.Запропонуйте свій спосіб, щоб як найточніше змоделю- 

вати опуклу земну поверхню на плоскому аркуші паперу й 
отримати карту. 

─ Без розривів опуклу поверхню зобразити на плоскому 
аркушеві паперу неможливо. Чим більша випуклість – тим 
сильніші розриви. 

2. Виконання міні - тесту. 
─ Вкажіть вид проекції, в якій градусна сітка має вигляд 

прямокутника….. 
а) конічній; б) циліндричній; в) азимутальній; г) на топо- 

графічних планах 
─ Згадайте в яких проекціях найбільше   спотворюються 

Картографічна генералізація  — відбір та  узагальнення 
географічної інформації, що відображається на карті залежно 
від її виду. 

Картографічні проекції — математичні способи перенесен- 
ня зображення поверхні земної кулі на площину. Вибір проекції 
залежить від призначення карти та місцеположення території. 

Проекції за допоміжною геометричною фігурою: 
• циліндричні (на умовний циліндр) — нормальні (вісь фігури 

збігається з віссю Землі) застосовуються для відображення при- 
екваторіальних територій, поперечні (вісь фігури перпендикулярна 
до осі Землі) застосовуються для створення топографічних карт; 
загальний вигляд проекції — прямі лінії паралелей і меридіанів; 

• конічні (на умовний конус) — нормальні (вісь фігури збіга- 
ється з віссю Землі), поперечні (вісь фігури перпендикулярна 
до осі Землі) застосовуються для відображення материків і 
океанів, територій, розташованих у середніх широтах; для 
створення карт світу інколи використовують кілька допоміжних 
конусів (поліконічна проекція); загальний вигляд нормальної 
проекції — прямі лінії меридіанів і дугоподібні паралелі; 

• азимутальні (на площину) — нормальні (поверхня до- 
тична до полюса) застосовуються для відображення припо- 
лярних територій, поперечні (поверхня дотична до екватора) 
застосовуються для виготовлення карти півкуль і зображення 
приекваторіальних територій; загальний вигляд нормальної 
проекції — меридіани зображені прямими лініями, що ви- 
ходять з однієї точки, а паралелі — концентричними колами; 

• довільні (на умовну, складну поверхню). 

площі, але майже без спотворень відображаються кути між 
двома точками: 

а) довільних; б) рівнокутних; в) рівновеликих; г) рівно- 
відстаневих 

─ які спотворення виникають у рівновеликих проекціях 
карт: 

а) дуже спотворюються площі; б) абсолютно не спотво- 
рюється зображення площ; 

в) спотворення площ незначне; г) у різних частинах карт 
спотворення площ різне. 

 
VІІІ. Домашнє завдання 
Опрацювати §3 
як на картах зображають географічні об‘єкти та явища? 

 
ІХ. Підсумки 
— Що таке карта? 
— Земля намальована. 
Суша й вода на ній вся розфарбована: 
Рівнини — зелені, моря — голубі, 
Гори — коричневі, височини — руді. 
Умовними знаками об’єкти показані, 
Про них в легенді карти детально розказано. 
Всі карти в масштабі зроблені різнім, 
Щоб певна територія на кожну карту влізла. 
Взаємоцінювання учнів. 
Чи здійснились ваші сподівання відповідно до фанта? 

КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ 
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Х. Додатковий матеріал до уроку 
 

Найбільший винахід – географічна карта 
З давніх-давен люди намагалися зобразити місцевість яко- 

мога точніше та докладніше. Археологічні розкопки свідчать 
про існування в давніх людей малюнків і планів території . Їх 
робили на камінні, бивнях мамонта,бересті. Людство долало 
не одне століття, створюючи свій найбільший винахід – гео- 
графічну карту. Пошук нових, точних способів складання карт 
спонукав до розвитку складної, але цікавої географічної науки 
- картографії. Картографія пройшла складний і тривалий шлях 
розвитку до сучасних карт. Однак учені й сьогодні перебува- 
ють у постійному пошуку найбільш точних та інформативних 
способів відбиття особливостей земної поверхні, на допомогу 
їм приходить космічна та електронна техніка. Отже, давайте 
переконаємось у справедливості твердження, що “карта - це 
найбільший винахід людства”. 

Із ХІІ ст. для навігаційних цілей почали використовувати 
морські карти-портолани — викреслені на пергаменті карти 
берегової лінії з позначеними на ній портами. Звідси й назва: 
портус у перекладі з латини означає «порт», а лана — «вов- 
на», «овеча шкура». Портолани розфарбовувалися вручну  
та прикрашалися позолоченими заголовками, знаменами та 
іншими оздобами й були дуже барвистими. Кожен портолан 
вважався чималою цінністю. Портолани використовувалася 
виключно для навігаційних цілей, тому внутрішня частина 
суходолу на портоланах залишалася «порожньою», не несла 
жодної картографічної інформації. Портолани забезпечували 
мореплавання упродовж двох-трьох століть. Разом з тим, 
портолани були позбавлені точної математичної основи, 
розробленої в античні часи Птолемеєм,— раціонально ви- 
браної проекції, географічної градусної сітки та географічних 
координат 

• Прорив у розвитку картографії було здійснено найви- 
датнішим картографом Середньовіччя Ґерардом Меркатором 
(1512-1594). йому вдалося скласти карти, зручні для море- 
плавців, які він об’єднав у збірку, названу атласом (1569). 
Повний атлас на 107-ми аркушах побачив світ уже після 
смерті Меркатора — в 1595 р. Наступні покоління картографів 
сприйняли атлас Меркатора як зразок. Він і донині високо 

цінується. На одному з лондонських аукціонів екземпляр ат- 
ласу Меркатора було продано за 37000 фунтів стерлінгів. Це 
рекордна і поки що не перевершена ціна, що колись призна- 
чалася за картографічний твір. такої ж широкої популярності 
набув атлас, складений в 1570 р. видатним картографом Ор- 
телієм,— «театр (або видовище) земної кулі». Обидві праці 
(«Атлас» Меркатора і «театр» Ортелія) були настільки зна- 
чними подіями в історії картографії, що за наступні 100 років 
перевидавалися одинадцять разів кожна. 

• На всіх сучасних географічних картах північ завжди 
позначається вгорі, а південь — унизу. У XVII ст. багато єв- 
ропейських картографів позначали вгорі схід, для того щоб 
підкреслити напрямок на релігійну святиню — місто Єрусалим. 
Світ тоді мав зовсім інший вигляд. як експеримент амери- 
канська газета «Вашинґтон пост» опублікувала дві карти, що 
зображали світ у незвичному для всіх ракурсі. На одній із них 
північ і південь помінялися місцями, а на другій у центрі було 
зображено Антарктиду, оточену Світовим океаном. Метою 
цього експерименту було бажання підкреслити умовність зо- 
браження Землі у звичному ракурсі та проекціях. 

• Уперше найдокладніша карта нашої планети була скла- 
дена географами колишнього СРСР. такого детального «пор- 
трету» всієї Землі в масштабі 1 : 250 000 раніше не існувало. 
Карта складається з 234-х аркушів і містить понад 400 тис. 
географічних назв. 

 
Види картографічних проекцій за способом побудови 

 

Циліндрична 
пряма 

Циліндрична 
поперечна 

Циліндрична 
коса Зразок карти 

Конічна пряма Конічна 
поперечна Конічна коса Зразок карти 

Азимутальна 
нормальна 
(полярна) 

Азимутальна 
поперечна 

(екваторіальна) 
Азимутальна 

коса 
 

Зразок карти 

Н.БІЛАН, 
учитель географії Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Білогірського району. 

 
 

Урок (8 клас) 
Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. 

Класифікація карт 
 

Тип уроку: комбінований. 
Вид уроку: вивчення нового матеріалу 
Технологія уроку: розвивальне навчання 
Мета: розширити знання учнів про способи зображення 

географічної інформації на тематичних картах України; 
поглибити уявлення про атлас як комплексний картогра- 

фічний твір; 
удосконалювати вміння і навички роботи з картою; 
ознайомити з різними видами карт, їх призначенням; 
продовжити формування основних навичок роботи з дже- 

релами географічних знань, умінь аналізувати, робити висно- 
вки та узагальнення; 

розвивати вміння читати карту; 
сприяти формуванню пізнавального інтересу до теми, що 

вивчається. 
Задачі: 
• пояснювати відмінності між різними видами карт, карто- 

графічними  проекціями; 
• вміти користуватися навчальними картами й атласами, 

картографічними Інтернет-джерелами; 
• оцінювати значення джерел географічної інформації для 

життєдіяльності людини. 
Обладнання: підручник, атлас, фізичні й тематичні карти 

України,  окремих  її  регіонів,  роздатковий  матеріал, інтер- 

активна дошка, комп’ютер(ноутбук), презентація, кружечки 
кольорові 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні – бесіда, 
розповідь, пояснення; практичні – розв’язування вправ; репро- 
дуктивні;  частково-пошукові; методи контролю. 

Базові поняття: карта, масштаб, спосіб картографічного 
зображення, картографічна генералізація, картографічна про- 
екція, картографічні спотворення. 

Рекомендації до підготовки і проведення уроку: на- 
явність Інтернет ресурсу, підготовка презентації до уроку, 
випереджуюче  завдання   для учнів. 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Організаційний етап 

 
Розминка 
У давнину був собі один мудрець, до якого люди приходи- 

ли за порадою. Усім він допомагав, люди йому довіряли і дуже 
поважали його вік, життєвий досвід і мудрість. 

якось одна заздрісна людина вирішила знеславити му- 
дреця у присутності багатьох людей. Заздрісник і хитрун при- 
думав цілий план, як саме це зробити: «я упіймаю метелика і 
у жмені принесу мудрецю, потім запитаю його: живий у мене 
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в руках метелик чи мертвий. якщо мудрець скаже, що живий, 
я притисну щільно кулак, роздавлю метелика, й розкривши 
долоню скажу, що наш великий мудрець помилився. якщо 
мудрець скаже, що метелик мертвий, я розкрию кулак і мете- 
лик вилетить живий і неушкоджений, і скажу що наш великий 
мудрець помилився». 

так і зробив заздрісник, піймав метелика і пішов до мудре- 
ця. Коли він запитав мудреця, живий метелик чи мертвий, той 
відповів: «Усе в твоїх руках!». 

Отже, все залежить від того, як ви будете працювати на 
уроці і який багаж знань засвоїте. 

 
ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація 

знань учнів 
 

Бесіда. 
• В якій проекції створені карти України у вашому навчаль- 

ному атласі? Обґрунтуйте вибір такої проекції. 
• які вимірювання на карті України будуть найточніши- 

ми? Обґрунтуйте свою відповідь. 
• Класифікуйте одну з карт атласу, пояснюючи ознаки від- 

несення карти до певного виду. 
 

Прийом «Інтелектуальна розминка» — «Світлофор» 
• Назвіть способи зображення земної поверхні. 
• Що називають планом місцевості? 
• Для чого необхідні умовні знаки? 
• Що показує масштаб на плані та карті? 
• які види масштабів ви знаєте? 
• У чому полягають відмінності між планом і картою? 

 
Гра «Вірю — не вірю» 
• Чи вірите ви в те, що найбільш точним способом зобра- 

ження земної поверхні є план місцевості? 
• Чи вірите ви в те, що для більш докладного зображення 

місцевості потрібний дрібний масштаб? 
• Чи вірите ви в те, що на карті не враховується кривизна 

земної поверхні? 
• Чи вірите ви в те, що на планах і картах усі умовні знаки 

однакові? 
• Чи вірите ви в те, що карти так само точно і докладно 

передають зображення місцевості, як і плани місцевості? 
 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
 

Прийом «Приваблива мета» 
На сьогодні не має жодної науки про Землю, яка змогла би 

обійтися без карт. Видатний географ, океанограф, картограф 
Ю. Шокальський сказав, що «карта є тим дивним знаряддям 
вивчення земної кулі, яке тільки одне може надати людині дар 
передбачування». Перші карти з’явилися ще в давні часи. Вони 
мали вигляд картографічних малюнків на стінках печер, кам’яних 
плитах, єгипетському папірусі, китайських шовкових тканинах, 
бересті, мідних скіфських вазах. Сучасні методи географічних 
досліджень теж пов’язані з картами: за їх допомогою будуються 
математичні й комп’ютерні моделі. Звичайні карти й атласи – це 
не просто яскраві ілюстрації, а джерело точної інформації, вікно 
в навколишній світ. той скарб доступний не всім, а лише тим, хто 
знайомий з основами дивовижної науки картографії. Вивчаючи 
географічні курси в попередніх роках, ви робили перші кроки у 
світ картографії. Продовжимо навчатися бачити в картах навко- 
лишній світ та його зміни з часом і в просторі. 

На картах можна не тільки відобразити майже таку саму 
кількість географічної інформації, що й у підручнику, але й 
зробити її наочнішою, а головне — «прив’язати» до моделі 
території. Слухаючи прогноз погоди по радіо, досить важко 
збагнути загальну картину погодних змін на території, на- 
приклад, всієї України. А подана інформація в телевізійному 
варіанті (демонстрація карти території з анімаційним відобра- 
женням змін погодних процесів) сприймається легше, якщо 
розуміти її «мову». 

Спробуємо на прикладі атласу України з’ясувати основні 
правила «мови» цього важливого джерела знань, щоб надалі 
не витрачати на це час, а зосереджувати увагу тільки на ін- 
формації, яку несуть карти. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 
На дошці висить план уроку 
1. Картографічна генералізація. 
2. Умовні позначення. 
3. Способи зображення на картах географічних об’єктів. 
4. Класифікація карт. 

 
1. Картографічна генералізація 
Істотними компонентами географічної інформації є карти 

й атласи. 
– Що таке географічна карта? 
Карта – це зменшене та узагальнене зображення земної 

поверхні на площині за допомогою умовних знаків. 
Карта – це одна з моделей дійсності, тому залежно від 

того, що потрібно змоделювати в конкретному випадку, ство- 
рюють різні види карт. 

Систематизований збірник географічних карт, об’єднаних 
певною ідеєю, типом географічної основи, змістом і спосо- 
бами зображення географічних явищ та об’єктів, називають 
географічним атласом. Узгодженість елементів географічної 
основи дає можливість порівнювати окремі території, зобра- 
жені на картах атласу. До географічних атласів включають 
текстову частину, діаграми, графіки, таблиці, покажчик гео- 
графічних назв. 

 
Географічний практикум 
Розгляньте карти атласу України та наявні стінні карти. Ви- 

значте їхні види за охопленням території, змістом, масштабом. 
– Навіщо карти класифікують? 
(Класифікація карт допомагає вибрати саме ту карту, яка 

потрібна для виконання певного завдання, тобто сприяє гене- 
ралізації – одній із головних географічних проблем). 

Генералізація (від фран. «той, що узагальнює, головний») 
– процес відбору головного, істотного, без зайвих деталей, та 
його цілеспрямоване узагальнення. 

(Словникова робота) 
тому види карт мають залежно від своєї генералізації пев- 

ну особливість неоднаковий ступінь докладності зображення 
земної кулі. 

Останнім часом відбулися кардинальні зміни, які до- 
зволили доповнити поліграфічні або рисовані карти їхніми 
комп’ютерними версіями. З’явився навіть особливий тер- мін 
– геоінформаційні системи (ГІС), якими позначають особливі 
електронні географічні карти – багатошарові зображення, 
часто тривимірні, із текстовим і звуковим супроводженням. 

ГІС – це автоматизовані системи зберігання, аналізу, 
подання просторових даних у вигляді тексту, карт, графіків, 
таблиць тощо. 

(Словникова робота) 
ГІС використовують для складання географічних карт, реє- 

стрів природних ресурсів, інженерних пошуків і проектування, 
розробки управлінських рішень. 

 
Хвилинка відпочинку 
Бачу, що ви стомились! Відпочиньмо разом. Сядьмо зруч- 

но, поглянемо на красу природи, заплющивши очі, та уявімо 
(під музику): 

• як ми вдихаємо чисте повітря, вітерець гладить наше 
волосся; 

• нам услід усміхається сонечко і тече струмок, ніби роз- 
мовляє з нами; 

• наші руки торкаються рослин, і ми чуємо мелодійні голо- 
си птахів; 

• де живемо ми – неповторна краса! 
А зараз прокидаймось, любі друзі, від цих прекрасних 

емоцій. Думаю, що всі ми б хотіли, щоб ця краса ніколи не 
була зміненою, а  залишалася такою чудовою. 

 
2. Умовні позначення. 
У 6 класі ми вже знайомились умовними знаками, тому 

проведемо гру «Лото» 
Учень показує малюнок, а з класу – умовний знак. 
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Самостійна робота 
Заповнення схеми 

Висновок. 
На географічних картах об’єкти та явища зображають не у 

фотографічному відтворенні, а за допомогою картографічних 
знаків, які називають умовними знаками. 

 
3. Способи зображення на картах географічних об’єктів 
Робота з підручником с.17 мал.7. 
Прийом «Географічний практикум» 
Графи «Що зображає» та «Приклад» учні заповнюють за 

допомогою підручника 
Для підсумків і корекції таблицю вивісити на дошці. 

 
Способи зображення об’єктів і явищ на картах 

 

Назва способу Що зображує Приклад 
(можна малюнки знаків) 

Картографічна генералізація Узагальнене зображення інформації про територію залежно 
від її масштабу 

 

 
 
 
 

Умовні знаки 

Масштабні 
(контурні) Реальні обриси об’єктів Озера, болота, луки, ліси, нас. пункти 

Позамасштабні Зображують ті об’єкти, які не можуть бути показані в 
масштабі Джерела, аеропорти, яри, вулкани, корисні копалини 

Лінійні Об’єкти, які простягаються у просторі Кордони, річки, трубопроводи, розломи, шляхи, маршрути 
подорожей, ізотерми, межі зледеніння 

Пояснювальні Для зображення рослинності і тваринного світу , напрямів 
явищ тощо 

Види рослин і тварин, напрями вітрів , морських течій 
стрілками 

Значків Місця об’єктів , процесів, явищ у масштабі карти Лавино утворення, заболочення, печери, родовища 
корисних копалин 

Картодіаграм і картограм Відображають кількісні характеристики явищ, процесів тощо 
в межах певної території 

Запаси природних ресурсів, інтенсивність поширення 
процесів , забруднення території 

Якісного фону Кольором чи штриховкою зображують на картах природні 
умови Тектонічні структури, ґрунти, ландшафти тощо 

Ареалів Лініями або пунктиром, штрихами або кольором 
Зображують межі поширення об’єктів, явищ, процесів. 

Соляні куполи, басейни корисних копалин, несприятливих 
природних процесів 

Ізоліній Зображують процеси та явища з однаковими кількісними 
показниками 

Ізогіпси-висоти місцевості, ізобати –морські глибини, 
ізотерми –середні температури тощо 

 

Рефлексія 
– який спосіб зображення об’єктів та явищ вам найбільше 

сподобався? 
 

4. Класифікація карт 
Класифікація карт за різними ознаками необхідна для 

їх обліку,  збереження, пошуку необхідної інформації, що   
є їх змістом, та вивчення особливостей самих карт. Вона 
також сприяє раціональній організації картографічного 
виробництва. Карти класифікують за такими ознаками: 
масштаб, територіальне охоплення, зміст, призначення, 
математична основа, епоха тощо. Карти, на яких зобра- 
жена Земля або її частини, називають гео¬графічними. 
Зоряні – це карти зоряного неба. Існують карти інших 
небес¬них тіл. 

За змістом географічні карти класифікують на загально- 
географічні та тематичні. 

До кожної групи тематичних карт відноситься ряд карт 
конкретної тематики. Наприклад, до групи геологічних карт 
відносяться стратиграфічні, тектонічні, гідрогеологічні, інже- 
нерно-геологічні та інші. 

В залежності від прийомів дослідження карти бувають 
аналітичні, синтетичні та комплексні. Аналітичні карти відобра- 
жають окремі сторони або властивості явищ без відображення 
зв’язків та взаємодії з іншими їх сторонами або властивостями 
(температурою повітря, напрямком і силою вітру, опадами, 
крутизною схилів тощо). Синтетичні карти дають цілісну інте- 
гральну характеристику явищ, при формуванні яких врахову- 
ються складові частини конкретного явища та існуючі між ними 
зв’язки (ланд¬шафтні, кліматичного чи гідролого-кліматичного 
районування тощо). Комплексні карти відображають декілька 
взаємопов’язаних явищ або їх елементів й причому кожне 
явище в своїх показниках. 

За ступенем об’єктивності й достовірності змісту розрізня- 
ють карти-спостереження, карти-висновки, карти-гіпотетичні 
та карти- тенденціозні. 

Карти-спостереження містять дані, що отримані безпо- 
середньо в результаті спостережень (опадів, забруднення 
атмосфери). 

Карти-висновки складають шляхом обробки фактич- них 
даних та їх інтерпретації в відповідності з уявою автора про 
явище, що зображується (наприклад, клімат). Гіпотетичні 
карти складають при недостатній кількості фактичних даних 
на основі гіпотез та припущень (дрейфу материків). 

тенденціозні карти відображають явно спотворену дій- 
сність. 

Робота з підручником с. 19 мал. 8 

VІ. Закріплення 

VІІ. Рефлексія 
Вікторина «Чи уважно ви слухали і активно працювали?» 

(ряди обмінюються запитаннями згідно з темою уроку 2 питання) 
 

то чи дійсно все у ваших руках? 
Що найкраще запам’яталось? 
Що з сьогоднішнього уроку ви візьмете в життя і де його 

використаєте? 
 

VІІІ. Домашнє завдання 
Опрацювати §4 
Виписати в зошити терміни з розділу «Ізолінії» 
Приклад: ізолінії, ізобари, ізогіпси, ізобати , ізогієти ... 

Види умовних знаків 

Контурні Значкові Лінійні Пояснювальні 

Ліс, болото, 
озеро (на плані) 

Гори, рівнини 
(на карті) 

Джерело, завод 
(на плані) 

Корисні  копалини, 
міста (на карті) 

Дороги, 
річки, 

кордони 
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ІХ. Підсумки 
Заключне слова учителя 
• Найважливішим джерелом географічних знань є карта; 
• Географічні карти дають уявлення про земну поверхню 

загалом або окремі її частини; 
• За допомогою карт розв’язують наукові й практичні за- 

вдання під час геологічних і географічних досліджень, пла- 
нування і проектування будівництва, у морській і повітряній 
навігацій, космічних польотах, військовій справі; 

• Основні ознаки класифікацій карт – масштаб, територі- 
альне охоплення, зміст та призначення; 

• Особливості кожної групи карт відбивають ступінь їхньої 
генералізації, тобто докладності зображення; 

• Географічні об’єкти та явища зображають на картах за 
допомогою умовних знаків. Умовні знаки є стандартними та 
єдиними для всіх карт. 

А зараз давайте перевіримо, чи реалізували ви свій гео- 
графічний потенціал. 

На маленьких жовтих кружечках напишіть своє ім’я. Відпо- 
відно до своїх успіхів їх потрібно прикріпити під різнокольоро- 
вими  кружечками, що вивішено на дошці. 

 
Усі, хто реалізував свій географічний потенціал, прикрі- 

плять кружечок зі своїм іменем під червоним. 
Усі, хто частково реалізував свій географічний потен- 

ціал, має над чим подумати, прикріплять свій кружечок до 
зеленого. 

Кому не вдалося реалізувати свій географічний потенціал, 
чесно прикріплять свій кружечок до синього. 

я думаю, ви об’єктивно оцінили свою роботу на сьогод- 
нішньому уроці. 

А тепер давайте поставимо кожному, хто працював, оцінку. 
Дякую за співпрацю. 

 
Х. Додатковий матеріал до уроку 
Презентація. 

 
Н.БІЛАН, 

учитель географії Сушовецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Білогірського району. 

 
 

 
Географічне положення України 

Урок (8 клас) 

 

Тип уроку: урок-дослідження. 
Вид уроку: вивчення нового матеріалу. 
Технології: дослідницькі, здоров’язбережувальні та діало- 

гово-комунікативні, технології розвивального та проблемного 
навчання. 

Мета: навчити виявляти та аналізувати особливості гео- 
графічного положення України; формувати вміння знаходити 
причинно-наслідкові зв’язки на основі знань; розвивати кому- 
нікативні компетенції; сприяти вихованню емоційно-ціннісного 
ставлення до Батьківщини. 

Задачі: розрізняє види географічного положення; ви- 
являє специфічні риси географічного положення України; 
оцінює географічне положення на основі аналізу різних 
джерел інформації: карт, ілюстрацій, тексту підручника; 
складає порівняльну оцінку географічного положення Укра- 
їни з країнами світу. 

Обладнання: підручник, атласи, план характеристики 
географічного положення країни, дидактичні матеріали, «По- 
літична карта світу». 

Рекомендації: роздрукувати і розрізати ілюстративний 
матеріал (додаток 2-6) та розмістити його на окремому столі, 
до якого є вільний доступ. Підготувати плани опису гео- 
графічного положення (додаток 1А,Б), зробити копії   бланка 
«Сторінка учнівської роботи» (додаток 7). Готуючись до уроку, 
заздалегідь накресліть на дошці схему «Види географічного 
положення». 

 
ХІД УРОКУ 

 
І. Організаційний момент 

 
Привітайте учнів. Наголосіть, що зустріч сьогодні незвична, 

бо кожен з присутніх зануриться в атмосферу співробітництва 
і дослідницької діяльності. Побажайте успішної роботи в ролі 
дослідників. 

 
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності, по- 

відомлення теми, мети уроку 
 

Гра «Налаштування на успіх» 
Запросіть учнів взяти участь у грі «Налаштування на 

успіх». 
Повідомте, що ви маєте талісман успіху (будь-який не- 

звичний предмет) і запропонуйте до нього доторкнутися.    У 

контексті проведеної гри обговоріть, що для учнів вважати- 
меться успіхом на уроці. 

Оголосіть тему уроку, підкресліть, що метою уроку є ви- 
значення головних рис географічного положення та його 
впливу на природу і життя людини. Роздайте учням матеріали 
додатків 1,7. 

 
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

 
Обговоріть з учнями такі питання: 
• Для чого ми вивчаємо географію України? 
(Щоб з’ясувати, як людина будує своє життя на різних те- 

риторіях, як використовує землю і як веде господарство. тільки 
той, хто знає географію, може приймати правильні рішення 
про використання території країни). 

• Назвіть джерела інформації, що нам знадобляться. 
• Що означає географічне положення країни? 
(«Адреса» країни на Землі) 

 
ІV. Вивчення нового матеріалу 

 
Робота в дослідницькій лабораторії «Крок за кроком». 
Запросіть учнів попрацювати вченими в дослідницькій 

лабораторії. 
Покажіть їм ілюстрації, що лежать на окремому столі і по- 

просіть обрати одну ілюстрацію, яка, на їхню думку, має від- 
ношення до «адреси» країни, тобто географічного положення. 
Хай учні пояснюють свій вибір. 

Роздайте учням матеріали додатка 1.Спочатку прочитайте 
частину А «План географічного положення країни». Запропо- 
нуйте записати головні риси географічного положення України 
за допомогою плану, карт атласу та ілюстрацій у таблицю. 
Коли учні заповнять таблицю, запропонуйте декому з них про- 
демонструвати результати іншим учням. 

Використайте терміни «державна територія», «кордон 
сухопутний та морський», «країни-сусіди», «територі- 
альні води». Поясніть їх значення. Зверніть увагу учнів  
на крайні точки, зміну назви східної точки на «Ранкова 
зоря», покажіть усі об'єкти географічного положення на 
карті. Попросіть учнів відібрати ілюстрації, що  пов'язані    
з географічними об'єктами і поняттями, обговоріть їхній 
вибір. Запропонуйте школярам доповнити перелік голо- 
вних рис географічного положення на основі проведеного 
дослідження. 
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Розгляньте нижню частину додатка 1, частина Б «Види гео- 
графічного положення». Попросіть розмістити свої ілюстрації 
відповідно до видів географічного положення на великій схемі 
на дошці. 

Обговоріть з учнями особливості географічного положення. 
Спробуйте дійти висновку, що різноманітність природних умов 
та багатств країни залежить від розмірів території та геогра- 
фічного положення. 

 
V. Робота у творчий лабораторії «Здивую всіх» 

 
Прийом «Струмок». 
Нагадайте, що географічне положення має вплив не тільки 

на природу, але й на будівництво, одяг, опалення, заняття 
спортом, роботу транспорту тощо. Визначте разом із учнями 
наслідки особливостей географічного положення. 

Україна має: 
• широтне простягання 44о - 52о пн. ш., отже… 
• велику протяжність із заходу на схід, отже…. 
• велику протяжність з півночі на південь, отже… 
• велику площу, отже… 
• вихід до морів, отже… 
• багато сусідів, отже… 

 
VІ. Робота в експертній лабораторії «Мудрі сови» 

 
Роздайте учням бланки «Сторінка учнівського зошита» 

(додаток 7). 
Акцентуйте увагу, що завдання-дослідження складається 

з двох блоків завдань: перший - простий, другий більш склад- 
ний. Кожен учень приймає самостійно рішення, який блок ви- 
конувати. Порекомендуйте уважно прочитати завдання, знайти 
об’єкти на карті, а потім виконувати. 

 
VІІ. Рефлексія 

 
Прийом «Мікрофон». 
як ви дізналися, що досягли своєї мети? 
Для чого ви це робили?… 
який результат вашої роботи найкращий? 
Україна для мене – це… 
Допоможіть учням усвідомити: людина має пам’ятати, що 

не можна захищати те, чого не любиш, не можна любити те, 
чого не знаєш. 

 
VІІІ. Домашнє завдання 
Опрацювати параграф, спробувати скласти візитну картку 

України. 
 

Додаток 1. 
 

Особливості географічного положення України 

 
Додаток 2. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Додаток 3. 

 

 
 

 
 

Види географічного положення 

• математично-географічне • економіко-географічне 
• фізико-географічне • екологічне-географічне 
• історико-географічне • культурно-географічне 
• геополітичне • транспортно-географічне 

Пункти плану Головні риси 

положення відносно 0о широти та 0о довготи  
Положення на материку в регіоні  
Координати крайніх точок  
Площа країни порівняно з іншими країнами  
Моря,океани (морський кордон)  
Країни сусіді (суходільний кордон)  
Оцінка географічного положення  
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Додаток 4. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 5. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сторінка учнівської роботи 

 
Додаток 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток 7. 

 
Дослідження «Відчиняти двері чи зміцнювати стіни?» 

 
Порівняльна оцінка географічного положення України з 

країнами світу. 
Мета: розширити знання про особливості фізико-гео- 

графічного положення України; вдосконалювати уміння і на- 
вички визначати за допомогою карти фізико-географічного 
положення України. 

Обладнання: Атлас України 8 клас, «Політична карта 
світу». 

Необхідно пригадати: поняття «країна», «держава», «гео- 
графічне положення»; 

засвоїти: правила порівняння фізико-географічного по- 
ложення країн; 

вміти: оцінювати зміни фізико-географічного положення 
країни в часі. 

 
Алгоритм дослідження: 
Вам пропонується два блоки завдань: перший – простий, 

другий – складніший. 
І Блок 
Завдання 1. За допомогою карт атласу і «Політичної карти 

світу» оцініть фізико-географічне положення трьох країн. Дані 
занесіть у таблицю. 

І варіант Україна, Канада, Німеччина 
ІІ варіант Україна, США, Казахстан 

План Україна   
широтне положення території    
положення в кліматичному поясі    
положення відносно морів та їх замер- 
зання    
найбільша віддаленість внутрішньодер- 
жавної території від океанів    
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Висновок: 
Спільне географічне   положення з нашою країною мають 

Висновок: 
Сьогодні Україна використовує    

 
  

Подібність проявляється :   Може використовувати    
Найбільш вигідне географічне положення має       

Найбільш перспективним ,на мою думку, є    
Переваги географічного положення складаються:        

 
  

Завдання 2. Вкажіть, що краще, на вашу думку, для Украї- 
ни: бути незалежною державою чи знаходитися в складі іншої 
держави, більш потужної. Свою думку обґрунтуйте.   

 
Завдання 4: Оцініть значення незалежності країни для роз- 

витку зв’язків з країнами регіону. Наведіть аргументи.    
 

  

 
  

ІІ Блок 
І варіант.  Україна та країни Балтії 
ІІ варіант. Україна та країни Перської затоки 

 
Завдання 3. Відберіть необхідні карти, інформацію з різних 

джерел: підручника, періодичних видань, Інтернету і складіть 
коротку характеристику географічного положення України від- 
носно групи країн за планом і зробіть висновок. 

 
План 
1. Склад регіону. 
2. Широтне розташування відносно України: а) кліматичні 

умови, б) вихід до морів, океанів. 
3. Природні ресурси регіону (ліс, нафта, природний газ, 

руди металів, водні, рекреаційні (туристичні), земельні тощо). 
4. Види ресурсів, які можуть постачати країни регіону в 

Україну. 
5. Види ресурсів, котрі Україна може постачати в регіон. 
6. Привабливість регіону для України (науково-технічний 

рівень, джерело інвестицій, зручність транспортування това- 
рів, історичні зв'язки, розвиток туризму, організація пісенних 
фестивалів, виставок, спортивних змагань тощо).    

 
Використані джерела інформації 

 
1. Блій Г., Муллер Пітер. Географія:світи, регіони, концепції 

/ Пер. З англ. Передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. – К.: 
Либідь, 2004. – 740 

2.Географічна енциклопедія України: В 3-т / Редкол.:…О. 
М. Маринич та ін.К.: «Українська Радянська Енциклопедія» 
ім. Бажана ,1989. 

3. Комплексний атлас України ДНВП «Картографія», 2005, 
96 с. 

4. Географія. Навчальна програма для учнів 6 – 9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

5.Успенська В. Впровадження здоров’язбережувальних 
технологій у загальноосвітньому навчальному закладі. // Рідна 
школа. – 2009. - №4. – С.44 48. 

6. Географія. Навчальна програма для учнів 6 – 9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів . 

7. Комплексний атлас України ДНВП «Картографія», 
2005,96 с. 

 
 

 

М.БОЧКО, 
вчитель географії СЗОШ №12 м. Хмельницького. 

 
 

Приклади завдань для проведення 
досліджень з географії для 8 класу 

Шкільна географічна освіта має поєднувати наукові знання 
та світ людських потреб, що сприятиме підготовці випускників 
школи до самостійної діяльності в різноманітній географічній 
реальності. Виконання цих завдань потребує істотного по- 
силення самостійної і продуктивної діяльності школярів, роз- 
витку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь 
самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, 
орієнтуватись у житті суспільства. 

Навчальною програмою з географії для 8 класу для за- 
гальноосвітніх навчальних закладів передбачено виконання 
12 практичних робіт. Вони спрямовані на розвиток умінь та 
навичок роботи з картами та іншими джерелами географічної 
інформації; виявлення зв’язків природи і суспільства в меж- 
ах України, їх взаємного впливу, що сприятиме подальшому 
розвитку в учнів навчально-пізнавальної компетенції і форму- 
ванню ціннісно-смислової та соціально-професійної компе- 
тенцій. також запропоновано 12 завдань творчого характеру 
(досліджень). 

У підручнику з географії для 8-го класу (автори Грома В.Д., 
Гілецький й.Р.) розміщено завдання для всіх 12 досліджень. У 
пропонованій статті представлено перші 4 дослідження (для 
зручності висвітлення завдань їх пронумеровано) і в окремих 
випадках – методичні прийоми, підказки і відповіді до них (ви- 
ділено курсивом). 

Дослідження 1. 
Прокладання маршрутів 
за топографічною картою та їх обґрунтування 

 
На сайті http://velokosiv.if.ua/2011/02/16/154/ детально 

ознайомся із розробленим веломаршрутом «Сокільський 
хребет». Уважно роздивись топографічну карту (клікни для 
збільшення), на якій цей маршрут зображено. Уяви, що ти 
вирушаєш у велосипедну подорож з Косова. Дай відповіді на 
наступні запитання: 

- Визнач масштаб збільшеної карти. Для цього виміряй від- 
стань на карті. Загальна довжина маршруту зазначена в описі. 

- Скільки часу приблизно необхідно витратити для того, 
аби дістатись до перших скель-останців Сокільського хребта? 
Скільки кілометрів при цьому треба подолати? 

- Знайди найвищу точку хребта. Чи пролягає маршрут 
через неї? 

- Визнач зручні місця відпочинку для трьох-чотирьох привалів. 
- Уяви, що тобі необхідно дістатися до Вижниці і встигнути 

на передвечірній поїзд приміського сполучення до Чернівців. 
Самостійно в мережі Інтернет знайди час відправлення цього 
поїзда. О якій годині варто розпочинати подорож з Косова, 
щоби проїхати більшу частину веломаршруту і не запізнитись 
на потяг? Півтори – дві години залиши «про запас». 

http://velokosiv.if.ua/2011/02/16/154/
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Для визначення масштабу карти необхідно виміряти 
відстань на карті, показаній на моніторі. Можна роздру- 
кувати карту на папері і виміряти цю відстань курсивом 
або за допомогою нитки. Авторські обчислення наступні (з 
частковими заокругленнями): після скачування карти і роз- 
міщення її максимально збільшеною на папері протяжність 
замкненого маршруту склала 65 см. Масштаб такої карти 
1:76500. До перших скель-останців – 24 см на карті і 18,36 
км на місцевості. До повороту на Вижницю – 48 см на карті 
і 36,72 км на місцевості. 

Якщо середній час подолання замкненого маршруту 
становить 7 годин, то дістатися до перших скель- 
останців можна приблизно за дві з половиною години, до 
Вижниці – за 5 – 5 год. 15 хв. (враховуючи ще приблизно   
2,5 км від повороту на Вижницю до залізничного вокзалу в 
цьому місті). 

Судячи з карти, найвища точка хребта має відмітку 
937,7 м. Вона розташована дещо осторонь від маршруту. 

Місця для привалів учні обирають самостійно. 
Приміський потяг Вижниця – Чернівці відправляється  з 

Вижниці о 16 год. 42 хв. (дивіться сайт Львівської залізниці 
http://railway.lviv.ua/schedule/). 

 
Дослідження 2. 
Порівняльна оцінка географічного положення 
України з країнами світу (2-3 на вибір) 

 
Обери одну країну-сусіда нашої держави і одну, яка має 

значний геополітичний вплив у глобальному масштабі (США, 
Китай, Німеччина). За десятибальною шкалою дай порівняль- 
ну оцінку географічного положення України і обраних тобою 
двох держав. У системі географічного положення обери по 
дві складові частини з фізико-географічного, економіко-гео- 
графічного і політико-географічного положення. 

 
Дослідження 3. 
Планування маршруту мандрівки країнами світу 
з визначенням різниці в часі у них порівняно 
з київським 

 
Використовуючи додаткові джерела інформації, політичну 

карту світу і карту годинних поясів, з’ясуй країни, в яких прохо- 
дять туристичні маршрути, і час в них у порівнянні з київським 
часом. Дивись приклад. 

на захід від нульового меридіана, позитивні – на схід. Так, 
наприклад, UTC+2 – це другий часовий пояс, центральним 
меридіаном якого є 300 сх. д. Загалом, у світі досить по- 
ширеною формою запису конкретного годинного поясу   
є UTC±, тому запропоновано учням заповнити окрему 
колонку саме таким чином. 

Для визначення країни для вказаних туристичних марш- 
рутів учням доцільно скористатися пошуком відповіді в ме- 
режі Інтернет. Туристичні маршрути у такій послідовності: 
Україна, Ірландія, Грузія, Ізраїль, Узбекистан, США (Аляска), 
Вірменія. 

 
Дослідження 4. 
Історія геологічних досліджень 
Григорія Капустіна 

 
Використовуючи матеріал параграфа, фізичні карти 

України і Європи, політико-адміністративну карту України, 
встанови місця виявлення родовищ кам’яного вугілля Мики- 
тою Вепрейським і Семеном Чирковим. Для цього знайди 
на політико-адміністративній карті місто Перевальськ 
Луганської області, місце на річці Лугань за 50 верст (1 
верста – 1067 м) від міста Бахмут (Артемівськ). Визнач 
віддаленість у кілометрах від цих родовищ до місць проб    
Г. Капустіним зразків порід (Тула, Воронеж, місце впадіння 
Сіверського Дінця у Дон). 

Матеріал у тексті параграфа 
Радник Київської губернії з використання природних 

ресурсів Микита Вепрейський та управляючий Бахмут- 
ськими соляними промислами Семен Чирков у 1721 р. 
здійснили перші спроби розвідки і промислового викорис- 
тання вугільних родовищ в Донбасі. Місцеві мешканці, які 
використовували вугілля в побуті, вказали на місце вихо- 
ду вугільних пластів на поверхню в районі річки Біленької 
(село Городище поблизу Перевальська), а також в балці 
Скелеватій поблизу річки Лугань в 50-ти верстах від 
Бахмута. Зібрані зразки кам’яного вугілля були направ- лені 
до Берґ-колегії – органу управління гірничорудною 
промисловістю Росії – з метою їх випробування і відпо- 
відних аналізів. Були отримані позитивні результати щодо 
їх випробування і у 1723 р. організовано перший промисел 
кам’яного вугілля, хоча до будівництва шахти справа не 
дійшла. Впритул до вугільних родовищ у 1721 р. 
наблизився і рудних справ піддячий Григорій Капустін. Він 
брав проби поблизу Тули, Воронежа та на річці Кун- дрючій 
неподалік від впадіння Сіверського Дінця в Дон. Проте 
дослідження зібраних ним зразків копалин не під- твердило 
наявності паливних якостей, про що свідчать архівні 
джерела. 

 
Використані джерела інформації 
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Нагадаємо, що час встановлюється за допомогою 
всесвітнього координованого часу (UTC). Часові пояси 
навколо земної кулі описуються як додатне або від’ємне 
зміщення від  UTC: негативні зміщення у  часових   поясів 

Назва туристичного 
маршруту Країна Час по відношенню 

до всесвітнього часу 
Різниця з 

київським часом 

Подорож у місто з 
ароматом кави 

Україна UTC+2 ─ 

Спадщина кельтів на 
Смарагдовому острові 

   

Весняні фарби Кахетії    
Таємниця і велич Землі 
Обітованої 

   

Великий шовковий шлях 
або подорож в епоху 
Тамерлана 

   

Мандрівка у Долину 
тисячі димів 

   

Скарби давньої Петри    
Подорож у місто 
рожевого туфу 
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