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ÞÍ² ÄÐÓÇ²!

Ïðàкòè÷íі ðобоòè є обов’яçковою склàдовою вèв÷åííя ãåоãðàôії в øко лі.  
У пðоöåсі їх вè ко íàí íя ôоðмóюòься íåобхідíі ãåоãðàôі÷íі óміííя і íà вè ÷ кè òà 
ðåàліçóєòься çв’я çок òå о ðії ç пðàк òè кою. Ïосібíèк пðèçíà÷åíèé для вèкоíàííя 
пðàкòè÷íèх ðобіò ç кóðсó “Çàãàльíà ãåоãðàôія” від по ві д íо до ÷èííої пðоãðàмè 
ç ãåоãðàôії.

Çмісò пðоãðàмè ç ãåоãðàôії ó сòàðøіé øколі бàçóєòься íà пðèíöèпàх íàóковосòі, 
íåпåðåðвíосòі é íàсòóпíосòі øкільíої ãåоãðàôі÷íої освіòè, її іíòåãðàöії íà осíові 
вíóòðіøíьопðåдмåòíèх і міжпðåдмåòíèх çв’яçків, ãóмàíіçàöії, ãóмàíіòàðèçàöії, 
дèôåðåíöіàöії íàв÷àльíоãо мàòåðіàлó відповідíо до віковèх особлèвосòåé ó÷íів.

Çмісò пðàкòèкóмó спðямовàíèé íà çàбåçпå÷åííя компåòåíòíісíоãо підходó в 
ãåоãðàôі÷íіé освіòі. Áільøісòь çàпðопоíовàíèх çàвдàíь мàюòь ÷àсòково-поøó-
ковèé і пðоблåмíèé хàðàкòåð é ðоçвèвàюòь вàøó дослідíèöькó òà іíôоðмàöіéíó 
компåòåíòíісòь.

Öèм íàв÷àльíèм по сі б íè ком вè çможåòå коðèсòóвàòèсь íà óðокàх: під ÷àс 
вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò бóдåòå íà в÷à òè ся пðàвèльíо çàповíювàòè òàб лè öі, 
бó дó вà òè діàãðàмè òà ãðàôікè, ðобèòè вèсíовкè òà óçà ãàль íåí íя. Усі пðàкòè÷íі 
ðобоòè обо в’я ç ко ві для вè ко íàí íя кожíèм ç вàс. Нàявíісòь ó посібíèкó ко í òóð-
íèх кàðò полåãøèòь вàøó ðо бо òó іç çàсвоєííя ãåо ãðà ôі ÷ íої íо мå í к лà òó ðè кàðò.

Ïід ÷àс вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò до òðè мóé òåсь пðàвèл:
1. Оçíàéомòåся ç òåмою, мåòою òà об лà д íàí íям, íåобхідíèм для вè ко íàí íя 

ðобоòè і çàвдàííямè. 
2. ßкùо вè íå можåòå пðèãàдàòè вèçíà÷åííя окðåмèх поíяòь, ско ðè с òàé òå ся 

ãåо ãðà ôі ÷ íèм до ві д íè ком.
3. Çàвдàííя вèкоíóéòå охàéíо. Відповіді мàюòь бóòè лоãі÷íèмè òà об ́ðó í òо-

вà íè мè.
4. Ðобоòè íà коíòóðíèх кàðòàх вèкоíóéòå від по ві д íо до всòàíовлåíèх вèмоã:

à)  óсі підпèсè íà коíòóðíèх кàðòàх ðобіòь ÷іòко, дðóкàðськèм øðè ô òом;
б) об’єкòè сóходолó підпèсóéòå ÷оðíèм кольоðом, à водíі — сèíім;
в) пðàöюю÷è ç коíòóðíèмè кàðòàмè, поçíà÷àéòå:

• íèçовèíè — çåлåíèм кольоðом;
• вèсо÷èíè — жовòèм;
• ãоðè — коðè÷íåвèм;

ã)  для ðобоòè ç коíòóðíèмè кàðòàмè вè ко ðè с òо вóé òå олівöі, кóль ко ві 
ðó÷кè ðіçíèх кольоðів;

´)  більøісòь ãåоãðàôі÷íèх об’єкòів під пè сóé òå вçдовж åквàòоðà àбо вçдовж 
пà ðà лå лåé;

д)  íàçвè íàсåлåíèх пóíкòів підпèсóéòå çлівà àбо спðàвà;
å)  íàçвè ðі÷ок — óçдовж òå÷ії в íàпðямкó від вèòокó до ãèðлà, à íàçвè 

ãіð — óçдовж пðо сòя ãàí íя ãіðськèх хðåбòів;
є)  якùо íàçвè íå вміùàюòься ó по òðі б íо мó місöі, пèøіòь їх в óмовíèх 

поçíà÷åííях, à íà кàðòі сòà в òå від по ві д íі öèôðè. 
5. Вèсíовкè після çàкіí÷åííя пðàкòè÷íої ðо бо òè ôоðмóлюéòå ÷іòко.
6. Ïàм’яòàéòå: íàéвèùої оöіíкè çàслóãовóє ðо бо òà, якà місòèòь пðà вè ль íі від-

по ві ді íà çàвдàííя і íàлåжíо оôоðмлåíà. 
Ïðàêòè÷íі ðîáîòè ñêëàäàюòüñÿ ç 2-х îñíîвíèх áëî êів:

1. “Öå поòðібíо çíàòè!”
2. “Çàвдàííя”.

Чàсòо після çàвдàíь ðоçміùóєòься додàòковèé блок “Öікàво çíàòè, ùо…”.
У блоöі “Öå поòðібíо çíàòè!” çàпðопоíовàíо òåоðåòè÷íèé мàòåðіàл, якèé до-

по мо жå під ÷àс вè ко íàí íя пðàкòè÷íèх ðобіò.
У дðóãомó блоöі подàíо çàвдàííя, обов’яçкові для вèкоíàííя.
²íôоðмàöія ç блокó “Öікàво çíàòè, ùо...” спðè я òè мå ðоçøèðåííю вàøоãо 

ãåо ãðà ôі ÷ íо ãо кðóãоçоðó.

Ùàсëèвî¿ вàì ìàíäðівкè Êðà¿íîþ çíàíü! 
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ДОСЛІДЖЕННЯ                   І. ВСТУП

ÒÅÌÀ. Ñïîñòåðåæåííÿ çà çміíàмè ó ïðèðîäі

Ìåòà: ôоðмóвàòè вміííя вåсòè спосòåðåжåííя çà çміíàмè, ùо від бó вà юòь ся ó 
пðèðоді; пðо до в жó вà òè ðоçвèвàòè íàвè÷кè òà óміííя вåсòè кà лå í дàð по ãо-
дè; àíàліçóвàòè çміíè, ùо від бó вà юòь ся ó пðèðоді; ðоçвèвàòè іíôоðмàöіéíó 
компåòåíòíісòь.

Îáëàäíàííÿ: кàлåíдàð поãодè, ãíомоí, ôлюãåð, òåðмомåòð, пðосòèé олівåöь, ãóм кà.

ÕIÄ ÐÎÁÎÒÈ

  Öå ïîòðіáíî çíàòè!

® Виçна÷ення теìператóри повітря.
— Òåмпåðàòóðó повіòðя вèçíà÷àюòь çà до по мо ãою òåð мо мå ò ðà, в одèí і òоé жå 

÷àс.
— Òåðмомåòð мàє бóòè ó çàòіíкó, кóдè óпðодовж дíя íå пðоíèкàюòь пðямі 

соíя÷ íі пðо мå íі.
® Виçна÷ення атìосôерноãо тисêó.

— Àòмосôåðíèé òèск вèміðююòь çà до по мо ãою бà ðо мå ò ðà.
® Виçна÷ення напряìó вітрó.

— Нàпðям віòðó вèçíà÷àюòь çà допомоãою ôлюãåðà.
— Сòðілкà ôлюãåðà покàçóє ãосòðèм кіíöåм íàпðям, çвідкè дмå віòåð.

® Виçна÷ення õìарності.
— Хмàðíісòь вèçíà÷àюòь íà око ó бàлàх:
 від 0 (пðè ясíомó íåбі) до 10 бàлів (íåбо повíісòю çàкðèòå хмà ðà мè).

® Виçна÷ення атìосôерниõ опадів.
— Кількісòь опàдів вèміðююòь øàðом водè (в мм), якèé óòво ðю єòь ся, якùо водà, 

ùо вèпàлà, íå сòікàє і íå вèпàðовóєòься.
— Для вèміðювàííя кількосòі опàдів вèкоðèсòовóюòь опàдоміð.
— Òвåðді опàдè пåðåд вèміðювàííям ðоçмоðожóюòь.

® Ñпостереæення çа висотоþ Ñонöя над ãориçонтоì.
— Спосòåðåжåííя çà вèсоòою Соíöя íàд ãоðèçоíòом пðо во дяòь ó 20-х ÷è с лàх ùо-

мі ся öя çà ãíомоíом.
— Відклàвøè вèсоòó ãíомоíà òà довжèíó òіíі в одíомó мàсøòàбі, çà допомоãою 

òðàíспоðòèðà вèміðююòь кóò пà діí íя со íя ÷ íèх пðомåíів.

Çàвäàííÿ 1. Äàéòå вèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ:

Ïоãодà —  _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Нàпðям íà півíі÷
Ãíомоí
(вèсоòà 1 м)

Кóò пàдіííя
соíя÷íèх пðомåíів

Довжèíà òіíі

Нàпðям íà півíі÷
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Çàвäàííÿ 2. Яêі міñöåві îçíàêè º ïåðåäвіñíèêàмè äîùîвî¿ ïîãîäè?
1.  Вíо÷і пðохолодíо, à вðàíöі íà òðàві спосòåðіãàюòься ðосà (íàвåсíі) àбо іíіé (во сå íè), ùо 

çíè кà юòь çі сходом Соíöя.
2.  Òåмпåðàòóðà повіòðя вдåíь òà вíо÷і одíàковà, òåплої ліòíьої íо÷і çà від сó ò íо с òі віòðó во-

ло ãо òà дóøíо.
3. Àòмосôåðíèé òèск çíèжóєòься.
4.  Сôåðè кóльбàбè склàдàюòься (сòèскàюòься), квіòè бåðіçкè польової çãоðòàюòься, ãðóдо÷кè 

øèøок ло пó хà спðàвжíьоãо ðоçпðямляюòься, лèсòо÷кè коíюøèíè ðоçðівíююòься, квіòè 
мокðèöі, íàвпàкè, íå ðоç кðè вà юòь ся óвåсь дåíь, íà лè с òо ÷кàх кàøòàíà кіíськоãо ç’являюòься 
кðà пå ль кè сокó, ліс бåç віòðó “øó мèòь”, кві òè дóхмяíо пà х íóòь, òðàвà вðàíöі сóхà.

5.  Доùові ÷åðв’якè вèповçàюòь іç ходів-íіðок і ðоçліçàюòься по çåмлі, п’явкè вèбèðàюòься íà 
бåðåã, ðèбà вèскàкóє ç водè, жàбè покèдàюòь íоðè, лà с òі в кè лі òà юòь íàд сàмою çåмлåю, 
ко мà ðі кóсàюòься пðоòяãом дíя.

6. Увå÷åðі лàсòівкè ліòàюòь вèсоко.
7. Áджолè вèліòàюòь çà вçяòком ðàíо-вðàíöі.
8.  Òåмпåðàòóðà повіòðя після сходó Соíöя пðодовжóє підíімàòèсь àж çà по лó дåíь, à поòім 

çíè жó єòь ся до ðàíкó íàсòóпíоãо дíя.
Відповідü.  _____________________________________________________________________

Çàвäàííÿ 3. Âèміðÿéòå î 12 ãîäèíі äîвæèíó òіíі віä ãíîмîíà. Âіäêëàäіòü éîãî вèñîòó òà äîвæèíó òіíі 
в îäíîмó мàñøòàáі. Âèміðÿéòå çà äîïîмîãîю òðàíñïîðòèðà êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèх ïðî мå íів. 
Çàïîвíіòü òàá ëè öю.

Ìàсø òàб Дов жèíà  
òіíі

Кóò вèсоòè Соíöя  
íàд ãоðè  çоíòом

Çàвäàííÿ 4. Âèêîðèñòîвóю÷è óмîвíі ïîçíà÷åííÿ, ïðîäîвæóéòå ñïîñòåðіãàòè çà ïî ãî äîю.  
Çàïîвíюéòå êàëåíäàð ïîãîäè. Ùîміñÿöÿ ïðîвîäüòå óçàãàëüíåííÿ.

ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀЧÅÍÍЯ

Ñòóïåíі хмàðíîñòі Àòмîñфåðíі 
ÿвèùà

 Áåçхмàðíо  Доù

 Нåçíà÷íà хмàðíісòь  Сíіã

  Ïоловèíà íåбà вкðèòà 
хмàðàмè  Òóмàí

 Хмàðíісòь ç пðосвіòàмè  ²íіé

 Сóöільíà хмàðíісòь  Ãðàд
 Ðосà
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 ІI. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

ÒÅÌÀ. Ðîçв’ÿçóвàííÿ çàäà÷ ç вèêîðèñòàííÿм ðіçíèх вèäів мàñøòàáó

Ìåòà: поясíèòè, ùо òàкå мàсøòàб òà як коðèсòóвàòèся ðіçíèмè вèдàмè мàсø-
òàбів; ôоðмóвàòè вміííя ðоçв’яçóвàòè çàдà÷і ç вèкоðèсòàííям ðіçíèх вè-
дів мàсøòàбів; ðоçвèвàòè іíôоðмàöіéíó, мàòåмàòè÷íó òà кàðòоãðàôі÷íó 
компåòåíòíосòі.

Îáëàäíàííÿ: кàðòà, ліíіéкà, àòлàс, пðосòèé олівåöь, ãó м кà.

Õ²Ä ÐÎÁÎÒÈ

 Öå ïîòðіáíî çíàòè!

® Нà ãåоãðàôі÷íèх кàðòàх сòоðоíè ãоðèçоíòó вèçíà÷àюòься çà схåмою:

®  Вåðхíя ÷àсòèíà кàðòè — півíі÷, íè ж íя — півдåíь, пðà во сòо ðоí íя — схід, лівосòоðоííя — çàхід.
®  Ùобè çоðієíòóвàòè плàí місöåвосòі, поòðібíо çíàéòè ó вåðхíьомó лівомó кóòі поçíà÷кó   . 

Воíà вкàçóвàòèмå íàпðям íà півíі÷.
® Àбè пðо÷èòàòè кàðòó, поòðібíо çíàéòè мàсøòàб.
® Вèдè мàсøòàбó:

— ÷èсловèé;
— імåíовàíèé;
— ліíіéíèé.

Çàвäàííÿ 1. Äàéòå вèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ:

Ìàсøòàб —  ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

Çàвäàííÿ 2. Ïåðåвåäіòü ÷èñëîвèé мàñøòàá в імåíîвàíèé.

Варіант І Варіант ІІ
Числовий 
ìасштаб

Іìенований  
ìасштаб

Числовий 
ìасштаб

Іìенований  
ìасштаб

1 : 100 в 1 см — 1 м 1 : 200 в 1 см — 2 м
1 : 2 000 1 : 5 000
1 : 55 000 1 : 50 000
1 : 700 000 1 : 200 000
1 : 5 000 000 1 : 4 000 000
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Çàвäàííÿ 3. Ïåðåвåäіòü імåíîвàíèé мàñøòàá в ÷èñëîвèé.

Варіант І Варіант ІІ
Іìенований 
ìасштаб

Числовий  
ìасштаб

Іìенований 
ìасштаб

Числовий  
ìасштаб

в 1 см — 5 м 1 : 500 в 1 см — 8 м 1 : 800

в 1 см — 400 м в 1 см — 500 м

в 1 см — 5 км в 1 см — 2 км

в 1 см — 25 км в 1 см — 40 км

в 1 см — 400 км в 1 см — 900 км

Çàвäàííÿ 4.  Çîáðàçіòü імåíîвàíèé мàñøòàá ó вèãëÿäі ëіíіéíîãî.

Варіант І Варіант ІІ

Іìенований 
ìасштаб Лінійний ìасштаб Іìенований 

ìасштаб Лінійний ìасштаб

в 1 см – 70 м в 1 см – 30 м

в 1 см – 800 м в 1 см – 100 м

в 1 см – 1 км в 1 см – 4 км

в 1 см – 40 км в 1 см – 30 км

в 1 см – 350 км в 1 см – 250 км

Çàвäàííÿ 5. Çîáðàçіòü ÷èñëîвèé мàñøòàá ó вèãëÿäі ëіíіéíîãî.

Варіант І Варіант ІІ

Числовий 
ìасштаб Лінійний ìасштаб Числовий 

ìасштаб Лінійний ìасштаб

1 : 1000 1 : 5

1 : 20 000 1 : 4000

1 : 200 000 1 : 50 000

1 : 5 000 000 1 : 200 000

1 : 20 000 000 1 : 4000 000

Çàвäàííÿ 6. Яêèé мàñøòàá áіëüøèé?

à) в 1 см – 200 м ÷è в 1 см – 700 м  ;
б) в 1 см – 7 км ÷è в 1 см – 2 км  ;
в) в 1 см – 40 км ÷è в 1 см – 20 км  .

Çàвäàííÿ 7. Ïіäêðåñëіòü мàñøòàáè ãåîãðàфі÷íèх êàðò: íàéáіëüøèé — ñóöіëüíîю ëіíіºю,  
ñåðåäíіé — хвè ëÿ ñ òîю, íàéмåíøèé — ïóíêòèðíîю.

1.     à) 1 : 10 000;          б) 1 : 32 000 000;     в) 1 : 100 000;  
2.     à) 1 : 250 000;        б) 1 : 25 000;       в) 1 : 2 000 000.

Âèñíîвîê.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

70 0 70 140 210 280 30 0 30 60 90 120

10 0 10 20 30 40 50 м 5 0 5 10 15 20 25 м


