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Ïðопоноâаний посібник укладåно згідно з чинноþ пðогðамоþ куðсу гåогðаôії 
длÿ 11-ðічної школи та âимог Ìіністåðстâа осâіти і науки Укðаїни ùодо кðитåðіїâ 
оці нþ âан нÿ на âча ль ниõ досÿгнåнь учніâ.

Ñтðуктуðа посібника така, ùо до коæної з п’ÿти ðåкомåндоâаниõ длÿ уðокіâ 
узагальнåннÿ тåм âиділåно: осноâний обсÿг знань і âмінь, ùо їõ поâинåн набути 
учåнь на коæному ðіâні на âча ль ниõ досÿгнåнь; тåстоâі заâданнÿ длÿ пåðåâіðки 
до сÿ г нåнь уч ніâ з гåогðаôії (початкоâий і сåðåдній ðіâні); тåоðåтичні питаннÿ, 
ÿкі âимагаþть умін нÿ ðо би ти зістаâлåннÿ та âи сно â ки; комплåксні питаннÿ, ùо 
да þть змогу учнåâі пðо ÿâи ти тâоðчі здібності (до ста т ній і âисокий ðіâні); місцÿ 
длÿ âиконаннÿ заâдань пðи пðоâåдåнні оцінþâаннÿ; загальна шкала на âча ль ниõ 
досÿгнåнь учнÿ “Ñõо ди н ки наâчальниõ досÿгнåнь”.

Длÿ учніâ 9–õ класіâ, учитåліâ гåогðаôії, батькіâ.

  ÁÊÊ  65.04ÿ7

УДÊ 911.3

Ñõâалåно длÿ âикоðистаннÿ у загальноосâітніõ наâчальниõ закладаõ комісієþ з гåогðаôії  
Íаукоâо-мåтодичної ðади з питань осâіти  

Ìіністåðстâа осâіти і науки, молоді та споðту Укðаїни
(лист від 27.10.10 №1.4/18-Г-734)
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Ïåðåäìîâà 

Ìåта посібника — допомогти учнÿм та âчитåлÿм гåогðаôії у підготоâці до 
уðокіâ узагальнåннÿ у 9 класі загальноосâітніõ наâчальниõ закладіâ.

Ïосібник укладåно âідпоâідно до âимог чинної пðогðами з гåогðаôії, 
затâåðдæåної Ìіністåðстâом осâіти і науки Укðаїни. Він дає змогу здійснþâати 
åôåктиâну пåðåâіðку ðіâнÿ опануâаннÿ учнÿми пðогðамоâого матåðіалу з коæної 
тåми.

Êоæній тåмі оцінþâаннþ пåðåдує пåðåлік осноâниõ âимог до знань, умінь і 
наâичок учніâ післÿ âиâчåннÿ ними âідпоâідної тåми — “Осноâний обсÿг знань 
і âмінь”.

Ïосібник містить заâданнÿ чотиðьоõ ðіâніâ складності.

n	 Çàâäàííÿ ïåðøîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ (ïî÷àòêîâîãî) — цå тåсти і заâданнÿ 
длÿ пåðåâіðки досÿгнåнь з гåогðаôії, ùо âимагаþть однозначної 
âідпоâіді на запитаннÿ.

n	 Çàâäàííÿ äðóãîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ (ñåðåäíüîãî) — цå тåсти і заâданнÿ 
длÿ пåðåâіðки досÿгнåнь з гåогðаôії, ùо âимагаþть нåоднозначної 
âідпоâіді на запитаннÿ.

n	 Çàâäàííÿ òðåòüîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ (äîñòàòíüîãî) âимагаþть глибокиõ 
знань з гåогðаôії, âмінь ðобити зістаâлåннÿ та дåÿкі âисноâки.

n Çàâäàííÿ ÷åòâåðòîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ (âèñîêîãî) — цå комплåксні 
питаннÿ, ÿкі даþть змогу учнåâі пðоÿâити тâоðчі здібності, âислоâити 
âласні думки, пåðåконлиâо аðгумåнтуâати особисту æиттєâу 
позиціþ.

Ñтðуктуðа запðопоноâаниõ у посібнику уðокіâ узагальнåннÿ така, ùо дає змогу 
âикоðистоâуâати ÿк усі заâданнÿ, так і окðåмі з ниõ.

Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ:
І. Ïочаткоâий — 4 питаннÿ (по 0,75 бала). Ìаксимальна кількість баліâ — 3.
ІІ. Ñåðåдній — 3 питаннÿ (1 бал). Ìаксимальна кількість баліâ — 3.
ІІІ. Достатній — 2 питаннÿ (по 1,5 бала). Ìаксимальна кількість баліâ — 3.
IV. Високий — 1 питаннÿ (3 бали). Ìаксимальна кількість баліâ — 3.
Усього — 12 баліâ.
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Руõаþчись “сõодинками наâчальниõ досÿгнåнь”, âи, лþбі дðузі, стаєтå на шлÿõ 
пошуку, пізнаннÿ, самостâåðдæåннÿ.

Áаæаþ âам цікаâої та ùаслиâої подоðоæі у чаðіâний сâіт гåогðаôії. Ваші успіõи 
спðиÿтимуть пðоцâітаннþ та збагачåннþ нашої Укðаїни і тішитимуть учитåліâ та 
батькіâ.

Долайтå “сõодинки” і пðагніть ÿкомога âиùого ðіâнÿ.

Сходинки навчальних досягнень

¹ òåìè 1 2 3 4 5
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10
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12

Äàòà 
ïðîâåäåííÿ
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ПочатковИй рівЕнь                                                                                            

Çàâäàííÿ ç âèáîðîì îäí³º¿ ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³.                                                                                                                            
1. Вкаæіть цåнтð âидобутку куõонної (кам’ÿної) солі:                                                                    

а) Àðтåміâськ;              â) Ñтåбник;                                                                                
б) Íоâоÿâоðіâськ;       г) Êалуш.                                                                                        

2. Вкаæіть, на ùо â сâоєму ðозміùåнні оðієнтуєтьсÿ лісопильнå âиðобництâо  
â Укðаїні:                                                                                                     

а) кâаліôікоâану ðобочу силу;      â) споæиâачіâ;                                                                        
б) сиðоâину;       г) âодні ðåсуðси.                                                                                                

3. Вкаæіть найбільший ðайон âиðобництâа скла:                                                                           
а) Ïðиазоâ’ÿ;           â) Ïðидністðоâ’ÿ; 
б) Ïðикаðпаттÿ;        г) Донбас.                                                                                                         

4. Вкаæіть, ÿкій галузі лåгкої пðомислоâості налåæить пðоâіднå місцå â стðуктуðі  
ðозâитку:                                                                                        

а) âзуттєâій;      â) тåкстильній;                                                               
б) шâåйній;        г) тðикотаæній.                                                                              

сЕрЕдній рівЕнь                                                                                  

Çàâäàííÿ ç âèáîðîì ê³ëüêîõ ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé.                                                                           
5. Вкаæіть цåнтðи суднобудуâаннÿ і судноðåмонту:                                                            

а) Ëьâіâ;    б) Êиїâ;   â) Ìиколаїâ;      г) Ñуми.                                                                                              
6. Вкаæіть цåнтðи âипуску лакоôаðбоâиõ матåðіаліâ:                                       

а) Дніпðопåтðоâськ;     â) Одåса;                                                                    
б) Ñлоâ’ÿнськ;       г) Рубіæнå.                                                                                     

7. Вкаæіть найбільші цåнтðи боðошномåльно-кðуп’ÿної пðомислоâості:
а) Êиїâ;                 â) Хмåльницький;                                                                        
б) Іâано-Ôðанкіâськ;      г) Хаðкіâ.                                                                                      

достатній рівЕнь                                                                                    

8. Встаноâіть âідпоâідність міæ цåнтðами машинобудуâаннÿ та їõньоþ пðодукцієþ:                                                                                              
1) тåплоâози;           а) Запоðіææÿ, Ñімôåðополь;                                                                           
2) лåгкоâі аâтомобілі;      б) Хаðкіâ, ×åðнігіâ;                                                                                      
3) âåлосипåди;            â) Êðåмåнчук, Ñтаõаноâ;                                                                                
4) залізничні âагони.    г) Ëуганськ, Хаðкіâ; 
                                         д) Êðаснодон, ×åðнігіâ.               

ВІДÏОВІДІ ДО УÑІХ ЗÀВДÀÍü ЗÀÏèøІÒü У ÁËÀÍÊ ВІДÏОВІДЕé, 
ÏОДÀÍèé ÍÀ ЗВОРОÒІ ÑÒОРІÍÊè

Тåìà ¹3    Прізвище, ім’я________________________________
     Клас______________ Дата ____________________

Ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ ìåòàëîîáðîáêà. Õ³ì³÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü.  
л³ñîâà ³ äåðåâîîáðîáíà ïðîìèñëîâ³ñòü. Ïðîìèñëîâ³ñòü áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â.  

лåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü. Õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü

Âàð³àíт 1
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9. Розташуйтå послідоâно з піâночі на піâдåнь цåнтðи õімічної пðомислоâої 
Укðаїни:

а) Ïолтаâа;  â) Àðмÿнськ;
б) Ñуми;   г) Запоðіææÿ.

вИсокИй рівЕнь                                                                                
10. Оõаðактåðизуйтå сиðоâинну базу длÿ ðозâитку õімічної пðомислоâості â Укðаїні.

(Äàйòå ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü.) 

БлаÍÊ Â²ÄÏÎÂ²Äей

У заâданні 8 (дос-
татній рівень) пðа-
âильну âідпоâідь по-
значайтå так:   .

У заâданні 9 (достат-
ній рівень) пðаâильну 
âідпоâідь позначайтå 
так:   .

У заâданнÿõ 1–4 (по-
чатковий рівень) пðа-
âильну âідпоâідь позна-
чайтå так:  .

У заâданні 5–7 (серед-
ній рівень) пðаâиль ну 
âід поâідь позначайтå 
так:  .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г

5

6

7

  Íа заâданнÿ 10 (високий рівень) дайтå ðозгоðнуту âідпоâідь.
10. 

Îцінка: ________________
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ПочатковИй рівЕнь                                                                                            
Çàâäàííÿ ç âèáîðîì îäí³º¿ ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³.                                                                                  
1. Вкаæіть åлåктðостанціþ, ÿка ðозміùåна на тåðитоðії Ïðичоðномоðського 

åкономічного ðайону:                                                          
а) Запоðізька;    б) Òðипільська;     â) Ëадиæинська;   г) Ïіâдåнноукðаїнська.     

2. Вкаæіть, длÿ ÿкого åкономічного ðайону Укðаїни галуззþ спåціалізації є гіðничо-
õімічна пðомислоâість:  

а) Ñтоличного;  б) Êаðпатського;    â) Цåнтðального;    г) Ïðидніпðоâського. 
3. Вкаæіть напðÿм тâаðинництâа Ïіâнічно-Ñõідного åкономічного ðайону:

 а) молочно-м’ÿсний;    б) м’ÿсний;      â) молочний;     г) м’ÿсо-молочний.                                                                                             
4. Оõаðактåðизуйтå місто Êиїâ:

а) найпотуæніший цåнтð машинобудуâаннÿ;                                                                      
б) âідомий ðåгіон санітаðно-куðоðтного господаðстâа і туðизму, багатиõ лісоâиõ 

ðåсуðсіâ, цілþùиõ мінåðальниõ âод, ðозâинутої добуâної пðомислоâості й 
машинобудуâаннÿ;

â) один з найбільшиõ â кðаїні ðайон ðозâинутого машинобудуâаннÿ і пðила-
до будуâаннÿ, інтåнсиâного сільського господаðстâа пðимісь кого типу, 
найбільший тðанспоðтний âузол дåðæаâи, âаæлиâий цåнтð осâіти і культуðи;                                                                         

г) значний пðомислоâий і культуðний цåнтð.  

сЕрЕдній рівЕнь                                                                                                
Çàâäàííÿ ç âèáîðîì ê³ëüêîõ â³äïîâ³äåé.
5. Вкаæіть області, ùо âõодÿть до складу Êаðпатського åкономічного ðайону:

а) Ëьâіâська;      б) Волинська;    â) ×åðніâåцька;  г) ×åðнігіâська.
6. Вкаæіть осноâні галузі спåціалізації пðомислоâості Ïðичоðномоðського åко но-

мічного ðайону:                                                                                  
а) õаðчоâа;                    â) пðомислоâість будіâåльниõ матåðіаліâ;                                                                             
б) машинобудуâаннÿ;    г) мåталообðобка.                                                                                              

7. Вкаæіть галузі спåціалізації сільського господаðстâа Êаðпатського åкономічного 
ðайону:                                                                                                  

а) молочно-м’ÿснå тâаðинництâо; â) птаõіâництâо;                                                                           
б) каðтоплÿðстâо;    г) зåðноâå господаðстâо.                                                                                        

  достатній рівЕнь                                                                                               

8. Встаноâіть âідпоâідність міæ åкономічними ðайонами та областÿми:                                                                                               
1) Донåцький;           а) Дніпðопåтðоâська, Запоðізька;                                                                                       
2) Ïðидніпðоâський;     б) Одåська, Ìиколаїâська, Хåðсонська, 
3) Ïіâнічно-Ñõідний;     ÀР Êðим;                                                                                       
4) Ïðичоðномоðський.       â) Хаðкіâська, Ïолтаâська, Ñумська;                                                                                             
        г) Донåцька, Ëуганська; 
      д) Òåðнопільська, Ëьâіâська.                                                                                                     

Тåðèòîð³àëüíèй ïîä³ë Óêðà¿íè.  
Ãåîãðàô³ÿ ñâîº¿ îáëàñò³                       

ВІДÏОВІДІ ДО УÑІХ ЗÀВДÀÍü ЗÀÏèøІÒü У ÁËÀÍÊ ВІДÏОВІДЕé, 
ÏОДÀÍèé ÍÀ ЗВОРОÒІ ÑÒОРІÍÊè

Âàð³àíт 4

Тåìà ¹5   Прізвище, ім’я________________________________
     Клас______________ Дата ____________________
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9. Розташуйтå послідоâно åкономічні ðайони у поðÿдку змåншåннÿ їõ насåлåннÿ:
а) Ïодільський;    â) Цåнтðальний;
б) Êаðпатський;    г) Донåцький.

вИсокИй рівЕнь                                                                                                           
10. Оõаðактåðизуйтå åкологічні пðоблåми Ïðичоðномоðського åкономічного ðайону. 

(Äàйòå ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü.)   

У заâданнÿõ 1-4 (початкоâий 
ðіâåнь) пðаâильну âідпоâідь 
позначайтå так:

БлаÍÊ Â²ÄÏÎÂ²Äей

     À    Á    Â   Ã
1

2 

3

4

     À    Á    Â   Ã

5

6

7

У заâданнÿõ 5-7  
(сåðåдній ðіâåнь) 
пðаâильну âідпо-
âідь позначайтå 
так: 

У заâданні 8 (дос-
татній рівень) пðа-
âильну âідпоâідь по-
значайтå так:   .

У заâданні 9 (достат-
ній рівень) пðаâильну 
âідпоâідь позначайтå 
так:   .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

  Íа заâданнÿ 10 (високий рівень) дайтå ðозгоðнуту âідпоâідь.
10. 

Îцінка: ________________
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