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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
 І.  ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ 

МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між 
тектонічною будовою і формами рельєфу.

Мета: закріпити вміння встановлювати взаємозв’язки між тектонічними 
структурами і формами рельєфу; розвивати практичні навички 
роботи з різними джерелами географічних знань; виховувати бе
режливе ставлення до навколишнього середовища.

Обладнання: «Тектонічна карта світу», «Фізична карта світу», кольорові 
олівці, простий олівець, гумка.

Íавчальні досяãнення учнів.
Учень: наводить приклади платформ і відповідних рівнин, поясів складчастості і відповідних гір; 

показує на карті найдавніші платформи, пояси складчастості; визначає за тектонічними 
картами платформи і пояси складчастості.

ХІД РОБОТИ

 Öе потрібно знати!

® Поверхня нашої планети дуже різноманітна. Це гори, рівнини, низовини, плоскогір’я тощо. 
На Землі існують великі гірські системи. Це: Анди, Кордильєри,  Кавказ, Урал, Гімалаї тощо.

® Найвища вершина нашої планети — г. Джомолунгма (Еверест) – 8848 м.

® На Землі рівнини займають більші площі, ніж гори. Більшість рівнин великі за розмірами. 
Це — Велика Китайська, Великі рівнини, Східноєвропейська тощо.

® За висотою рівнини поділяють на: низовини; височини; плоскогір’я. 

® На земній поверхні виділяють найбільші платформи: Північноамериканська; Південно
американська; АфриканоАравійська; Антарктична.

Çавдання 1. Даéте визначення понять: 

Платформа —  _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Сейсмічні пояси —  _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Ðельєф —  _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Çавдання 2. Ïорівняéте карти «Будова земної кори» та «Ôізична карта світу». ßкі ãірські області 
утворюються на межі літосферниõ плит? Çаповніть таблиöю.

Ë³òîñôåðí³ ïëèòè Ã³ðñüê³ îáëàñò³
Тихоокеанська і Північноамериканська

²ндоАвстралійська та ªвразійська

Çавдання 3. Êористуючись картою «Будова земної кори» з атласу, знаéдіть платформи на материкаõ 
та заповніть таблиöю.
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Мàòåðèêè Пëàòôîðмè

ªвразія

Африка

Північна Америка

Південна Америка

Австралія

Антарктида

Çавдання 4. Ïорівняéте тектонічну та фізичну карти світу. Âизначте, які форми рельєфу розтаøовані 
у межаõ платформ. Çаповніть таблиöю. 

Òåêòîí³÷í³ ñòðóêòóðè Фîðмè ðåëüєôó

Східноєвропейська платформа

Сибірська платформа

²ндійська платформа

Північноамериканська платформа

Південноамериканська платформа

АфриканоАравійська платформа

Австралійська платформа

Антарктична платформа

Çавдання 5. Âикористовуючи карти атласу, нанесіть на контурну карту (с. 3) наéбільøі платформи та 
зони землетрусів і сучасноãо ãоротворення. Çафарбуéте їõ.

Âисновок.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________



3

Т
Е

К
Т

О
Н

ІЧ
Н

А
  

К
А

Р
Т

А
 С

В
ІТ

У



4

ДОСЛІДЖЕННЯ
 І.  ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ 

МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА. Âзаємодія Світовоãо океану, атмосфери та суõодолу, її наслідки.

Мета: ознайомитися з взаємодією Світового океану, атмосфери та сухо
долу; розвивати практичні навички роботи з різними джерелами 
географічних знань; виховувати дбайливе ставлення до довкілля. 

Обладнання: карта Світового окену, простий та кольорові олівці, гумка.

Íавчальні досяãнення учнів.
Учень: називає характерні риси рельєфу Світового океану, властивості 

водних мас, особливості переміщення океанічних течій, закономірності поширення живих 
організмів; пояснює властивості водних мас, причини виникнення і закономірності перемі
щення течій; визначає основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод; порівнює влас
тивості водних мас, органічний світ різних частин Світового океану; оöінює роль Світового 
океану в житті людини, наслідки впливу діяльності людей на екологічний стан Світового 
океану.

ХІД РОБОТИ

 Öе потрібно знати!

® Майже 3/4 поверхні нашої планети займають океани. У різних частинах Світового океану 
солоність не однакова. Вона залежить здебільшого від співвідношення атмосферних опадів і 
випаровування. Змінюється з глибиною і температура поверхневих вод. У Світовому океані 
розрізняють чотири типи водних мас, що утворюються в результаті нерівномірного надходження 
сонячного тепла на різних широтах і впливу атмосфери – екваторіальні, тропічні, помірні та 
полярні.

Çавдання 1.  Âикористовуючи карти атласу, текст підручника, довідкову літературу та Інтернет-ресурси, 
покажіть взаємодію Світовоãо океану, атмосфери та суõодолу. 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Âисновок.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА. Âизначення ãеоãрафічниõ координат краéніõ точок та протяжності Африки  
з півночі на південь та із заõоду на сõід.

Мета: навчитися аналізувати особливості географічного положення материка; ха
ра к те ри зу ва ти його фізикогеографічне положення та визначати географічні 
ко ор ди на ти край ніх точок; виховувати акуратність у роботі з контурною 
ка р тою.

Обладнання: «Фізична карта світу», «Фізична карта півкуль», контурна карта 
Аф ри ки, простий олівець, гумка.

Íавчальні досяãнення учнів.
Учень називає та õарактеризує особливості географічного положення Африки.  

ХІД РОБОТИ

 Öе потрібно знати!

® Географічна широта й довгота місця – це величини, що визначають положення будьякої точки 
на земній кулі. 

Географічна широта змінюється від 0° до 90°.
Географічна довгота змінюється від 0° до 180°.
Довжина дуги меридіана 1° – 111 км.
Довжина дуги паралелі 1° на різних широтах:

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

Шè
ðîòà

Дîвжè
íà дóгè 
ïà ðà ëå ë³ 

в 1°

0 111,3 13 108,5 26 101,1 39 86,6 52 68,7 65 47,2 78 23,2
1 111,3 14 108,2 27 99,3 40 85,4 53 67,1 66 45,4 79 21,3
2 111,3 15 107,6 28 98,4 41 84,1 54 65,6 67 43,6 80 19,4
3 111,2 16 107,0 29 97,4 42 82,9 55 64,0 68 41,8 81 17,5
4 111,1 17 106,5 30 96,5 43 81,5 56 62,4 69 40,0 82 15,5
5 110,9 18 105,9 31 95,5 44 80,2 57 60,8 70 38,2 83 13,6
6 110,7 19 105,3 32 94,5 45 78,8 58 59,1 71 36,4 84 11,7
7 110,5 20 104,6 33 93,5 46 77,5 59 57,5 72 34,5 85 9,7
8 110,2 21 104,0 34 92,4 47 76,1 60 55,8 73 32,6 86 7,8
9 110,0 22 103,3 35 91,3 48 74,6 61 54,1 74 30,8 87 5,8
10 109,6 23 102,5 36 90,2 49 73,2 62 52,4 75 28,9 88 3,9
11 109,3 24 101,8 37 89,0 50 71,7 63 50,7 76 27,0 89 1,9
12 108,9 25 101,1 38 87,8 51 70,2 64 48,9 77 25,1 90 0

Çавдання 1. Âизначте ãеоãрафічні координати краéніõ точок Африки.

Êðàéí³ òî÷êè
Ãåîгðàô³÷í³ êîîðдèíàòè

øèðîòà дîвгîòà

м. ÐасЕнгела

м. Агульяс (Голковий)

м. Альмаді

м. ÐасГафун
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Çавдання 2. Âикористовуючи карти атласу, оõарактеризуéте ãеоãрафічне положення материка.

Ïоложення материка:

à) ñòîñîвíî åêвàòîðà

á) ñòîñîвíî ïî÷àòêîвîгî мåðèд³àíà

в) ñòîñîвíî ³íøèõ мàòåðèê³в

г) ñòîñîвíî îêåàí³в

Çавдання 3. Âизначте за допомоãою ãрадусної сітки протяжність Африки з півночі на південь у ãрадусаõ 
і кілометраõ: 

 à) 10° зх. д.;
   á) 10° сх. д.

Çðàçîê в³дïîв³д³:
 à) 1. Визначаємо географічну широту крайніх точок материка по 10° зх. д.:
              крайня північна — 30° пн. ш.; 
              крайня південна — 6° пн. ш. 
  2. Знаходимо протяжність у градусах:
              30° пн. ш. — 6° пн. ш. = 24°.
  3. Знаходимо протяжність території у кілометрах:  
              24° · 111 км = 2 664 км.

Â³дïîв³дü. Протяжність Африки по 10° зх. д. — 24°, або 2 664 км.

 á) 1. 

   

  2. 

   

  3. 

   

Â³дïîв³дü.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
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Çавдання 4.  Âизначте за допомоãою ãрадусної сітки протяжність Африки із заõоду на сõід у ãрадусаõ 
і кілометраõ:

 à) 30° пн. ш.;
 á) 30° пд. ш.

Çðàçîê в³дïîв³д³:
 à)   1. Визначаємо географічну довготу крайніх точок материка по 30° пн. ш.:
              крайня західна – 10° зх. д.;
              крайня східна – 33° сх. д.
         2. Визначаємо протяжність у градусах:
              10° зх. д. + 33° сх. д. = 44°.
        3. Знаходимо протяжність території у кілометрах:
              44° · 80,2 км = 3528,8 км

Â³дïîв³дü. Протяжність Африки по 30° пн. ш. — 44°, або 3528,8 км

 á) 1. 

   

   

  2. 

   

   

  3. 

   

   

Â³дïîв³дü.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Çавдання 5. ×и можна скласти уявлення про природні умови материка, знаючи лиøе éоãо ãеоãрафічне 
положення? Об´рунтуéте свою думку.

Âисновок.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________


