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ÞíІ äðóçІ!

Ïрàкти÷ні роботи º обов’язковоþ склàдовоþ вив÷ення ãеоãрàфії в шко лі. 
У проöесі їх ви ко нàн ня формóþться необхідні ãеоãрàфі÷ні óміння і нà ви ÷ ки тà 
реàлізóºться зв’я зок те о рії з прàк ти коþ. Ïосіб ник для ó÷нів 8 клàсó при знà ÷е но 
для ви ко нàн ня прàк ти ÷ них робіт з кóрсó “Фізи÷нà ãеоãрàфія Укрàї ни” від по ві-
д но до ÷ин ної про ãрà ми з ãео ãрà фії. Öим нàв÷àльним по сі б ни ком ви змо æе те 
ко ри с тó вà тись нà óрокàх: під ÷àс виконàння прàкти÷них робіт бó де те нà в÷à ти ся 
прà ви ль но зàповнþвàти тàб ли öі, бó дó вà ти діàãрàми тà ãрàфіки, ро би ти висновки 
тà óзà ãàль нен ня. Усі прàкти÷ні роботи — обо в’я з ко ві для ви ко нàн ня коæним 
з вàс. Нàявність ó посібникó контóрних кàрт полеãшить вàшó ро бо тó із зàсвоºння 
ãео ãрà фі ÷ ної но ме н к лà тó ри кàрт.

Ïід ÷àс виконàння прàкти÷них робіт до три мóй тесь прàвил:
1. Ознàйомтеся з темоþ, метоþ тà об лà д нàн ням, необхідним для ви ко нàн ня 

роботи; “Ос но в ним об ся ãом знàнь тà óмінь” і зàвдàннями. 
2. ßкùо ви не моæете приãàдàти визнà÷ення окремих понять, ско ри с тàй те ся 

ãео ãрà фі ÷ ним до ві д ни ком.
3. Çàвдàння виконóйте охàйно. Âідповіді мàþть бóти лоãі÷ними тà об ́рó н то-

вà ни ми.
4. Ðоботи нà контóрних кàртàх виконóйте від по ві д но до встàновлених вимоã:

à)  óсі підписи нà контóрних кàртàх робіть ÷ітко, дрóкàрським шри ф-
том;

б) об’ºкти сóходолó підписóйте ÷орним кольором, à водні — синім;
в) прàöþþ÷и з контóрними кàртàми, познà÷àйте:
    - низовини — зеленим кольором;
    - висо÷ини — æовтим;
    - плоскоãір’я — æовтоãàря÷им;
    - ãори — кори÷невим.
ã)  для роботи з контóрними кàртàми ви ко ри с то вóй те олівöі, кóль ко ві 

рó÷ки і тóш різних кольорів;
´)  більшість ãеоãрàфі÷них об’ºктів під пи сóй те вздовæ еквàторà àбо вздовæ 

пà рà ле лей;
д) нàзви нàселених пóнктів підписóйте злівà àбо спрàвà;
е)  нàзви рі÷ок — óздовæ те÷ії в нàпрямкó від витокó до ãирлà, à нàзви 

ãір — óздовæ про стя ãàн ня ãірських хребтів;
º)  якùо нàзви не вміùàþться ó по трі б но мó місöі, пишіть їх ó ле ãе н ді, 

à нà кàрті стà в те від по ві д ні öифри. 
5. Âисновки після зàкін÷ення прàкти÷ної ро бо ти формóлþйте ÷ітко.
6. Ïàм’ятàйте: нàйвиùої оöінки зàслóãовóº ро бо тà, якà містить прà ви ль ні від-

по ві ді нà зàвдàння і нàлеæно оформленà. 
Пðаêòèчíі ðîáîòè ñêëаäаюòüñÿ ç 3-х îñíîвíèх áëî êів:

1. “Нàв÷àльні досяãнення ó÷нів”.
2. “Öе потрібно знàти!”
3. “Çàвдàння”.

Чàсто після зàвдàнь розміùóºться додàтковий блок “Öікàво знàти, ùо…”.
У блоöі “Нàв÷àльні досяãнення ó÷нів” подàно вимоãи до обсяãó знàнь тà óмінь, 

не об хід них вàм для виконàння прàкти÷них робіт.
У блоöі “Öе потрібно знàти!” зàпропоновàно теорети÷ний мàтеріàл, який до-

по мо æе під ÷àс ви ко нàн ня прàкти÷них робіт.
У третьомó блоöі — всі зàвдàння, обов’язкові для виконàння.
²нформàöія з блокó “Öікàво знàти, ùо...” спри я ти ме розширеннþ вà шоãо ãео-

ãрà фі ÷ но ãо крóãозорó.

Ùàсëèвî¿ вàм мàíäðівкè Кðà¿íîþ зíàíь! 
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Практична робота № 1 і. україна та її географічні дослідження

ÒåМà. íаíåñåííÿ íа êîíòуðíу êаðòу êðаéíіх òîчîê, гåîгðаôічíîгî öåíòðу óêðа¿íè 
òа êîðäîíів êðа¿í, ùî ìåæуюòü ç íåю. Âèçíачåííÿ пîëîæåííÿ óêðа¿íè в гî-
äèí íèх пîÿñах

Мåòа: зàкріпити вміння дàвàти хàрàктеристикó ãеоãрàфі÷ноãо по ло-
æен ня Укрà ї ни; нàв÷итись нà но си ти нà контóрнó кàртó крàй -
ні то÷ки, ãеоãрàфі÷ний öентр Укрàїни тà кордони крàїн, ùо 
ме æó þть з неþ; визнà÷àти роз тà шó вàн ня Укрàїни в ãо дин них 
по ясàх; формóвàти вміння прàöþвàти з кà р тà ми àт лà сó тà 
контóр ними кàртàми; виховóвàти пàтріотизм тà нà öі о нà ль нó 
сà мо сві до мість.

Îáëаäíаííÿ: àтлàс, контóрнà кàртà, простий тà кольорові олівöі, ãó-
м кà.

íавчаëüíі äîñÿгíåííÿ учíів.
óчåíü íаçèваº крàйні то÷ки і розміри території Укрàїни, сóміæні з неþ дер æà ви; хаðаêòåðèçуº 

ко р до ни тà особливості ãеоãрàфі÷ноãо полоæення Укрàїни, роз тà шó вàн ня Укрà ї ни сто со в-
но ãо дин них поясів; вèçíачаº координàти крàйніх то÷ок Укрà їни, поясний і мі с öе вий ÷àс; 
ðîáèòü вè ñíî в êè про особливості ãеоãрàфі÷ноãо полоæення Укрà ї ни.

ÕІä ðÎáÎÒè

 Öå пîòðіáíî çíаòè!

®  Укрàїнà розтàшовàнà здебільшоãо нà південномó зàході Ñхі д но ºв ро пей сь кої рі в ни ни, ó Öентрà-
ль но-Ñхідній ªвропі.

® Територія дерæàви леæить ó помірномó клімàти÷номó поясі Ïівні÷ної пів кó лі.
® Укрàїнà — нàйбільшà дерæàвà ªвропи, зàймàº п’яте місöе зà кількістþ æителів. 
® Територія дерæàви розтàшовàнà міæ  44° 23’ і  52° 22’  пн. ш. тà  міæ  22° 08’ і 40°13’ сх. д. 
® Крàйні то÷ки дерæàви:

півні÷нà — с. Ãрем’я÷ Черніãівської обл.;
південнà — мис Ñàри÷ ó Кримó;
зàхіднà — м. Чоп Çàкàрпàтської обл.;
східнà — с. Червонà Çіркà Ëóãàнської обл.

® Укрàїнà знàходиться в дрóãомó ãодинномó поясі.
® Ãеоãрàфі÷ний öентр Укрàїни — смт. Добровели÷ківкà Кіровоãрàдської обл. 
® Укрàїнà мàº безпосередній вихід до Чорноãо тà Àзовськоãо морів.
®  Нà сóші меæóº з сімомà крàїнàми світó: Ðосіºþ, Білорóссþ, Ìолдовоþ, Ðóмóніºþ, Ïольùеþ, 

Уãо р ùи ноþ, Ñловà÷÷иноþ.

ÑПІÂÂІäíÎøåííя МІæ чàÑÎМ І ãåÎãðàôІчíÎÞ äÎÂãÎÒÎÞ

Відстань у градусах Час
15° 1 ãод
1° 4 хв
15' 1 хв
1' 4 с

15'' 1 с
1'' 1/15 с

çавäаííÿ 1. íа êîíòуðíіé êаðòі (ñ. 9) пîòîвùåíîю чåðвîíîю ëіíіºю пðîвåäіòü äåðæавíèé êîðäîí óê-
ðа¿íè.

22°08’42’’ сõ.ä.

кè¿â
україна

31°10’53’’ сõ.ä.

48°23’06’’ Пí.ø.
40°13’05’’ сõ.ä.
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Практична робота № 4
 іі.  загальна характеристика Природних 

умов і Природних ресурсів україни

ÒåМà. Пîçíачåííÿ íа êîíòуðíіé êаðòі ðічîê, îçåð, вîäîñхîвèù, êаíаëів, áîëіò. 
àíаëіç çаáåçпåчåíîñòі ðіçíèх òåðèòîðіé óêðа¿íè вî ä íè ìè ðåñуðñаìè

Мåòа: ознàйомитися із зàкономірностями формóвàння рі÷кових си с тем, 
озер, во до схо виù, кà нà лів, боліт; óдосконàлþвàти вміння ко  рис-
тó вà ти ся те о ре ти ÷ ни ми знàннями при вирішенні прàк ти ÷ них 
зà вдàнь; виховóвàти береæливе стà в лен ня до водних ресóрсів 
Укрà ї ни.

Îáëаäíаííÿ: “Фізи÷нà кàртà Укрàїни”, простий тà кольорові олівöі, ãóмкà .

íавчаëüíі äîñÿгíåííÿ учíів.
óчåíü íаçèваº основні рі÷кові бàсейни Укрàїни; çíахîäèòü і íаíîñèòü нà 

кàрти рі ÷ ки, озерà, ли мà ни, водосховиùà, кàнàли; хаðаêòåðèçуº зàãàльні риси ãі д ро ло ãі ÷ но ãо 
реæимó тà роботи рі÷ок, кà нà лів, озер, лимàнів, во до схо виù Укрàїни, ресóрси тà еко ло ãі ÷ ні 
проблеми поверхневих і під зе м них вод; ðîáèòü вèñíîвêè про зàкономірності роз по ді лó рі ÷-
ко во ãо стокó, поширення озер тà боліт нà те ри то рії Укрàїни. 

ÕІä ðÎáÎÒè

 Öå пîòðіáíî çíаòè!

® Усі підписи нà контóрних кàртàх робіть ÷ітко, дрóкàрським шрифтом;
® об’ºкти сóходолó підписóйте ÷орним кольором, водні — синім;
®  для роботи з контóрними кàртàми використовóйте олівöі, кóлькові рó÷ки тà тóш різних ко-

льо рів;
® ãеоãрàфі÷ні об’ºкти підписóйте óздовæ еквàторà ÷и пàрàлелей;
® нàзви рі÷ок нàносьте óздовæ рóхó водних об’ºктів;
®  якùо нàзви ãеоãрàфі÷них об’ºктів не вміùóþться, познà÷àйте їх öифрàми і зàносьте ó леãендó 

кàрти;
® познà÷ки нà контóрній кàрті відобрàæàйте в леãенді.

çавäаííÿ 1. äаéòå вèçíачåííÿ пîíÿòü:

Ëимàн —  _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Âодосховиùе —  ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Ñтàвок —  _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

çавäаííÿ 2. Піäпèøіòü íа êîíòуðíіé êаðòі (ñ. 21) îñíîвíі ðічêè óêðа¿íè.

Ðічки Çагальна довжина річки 
(кì)

Äовжина річки в ìежах України 
(кì)

Дніпро 2 201 981
Ïівденний Бóã 806 806
Дністер 1 362 705
Ñіверський Донеöь 1 053 672
Деснà 1 130 591
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