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Лис Юрій Володимирович, завідувач кабінету
природничих предметів Рівненського ОІППО
КОНСТРУЮВАННЯ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ ГЕОГРАФІЇ
Формування компетентностей відбувається, в першу чергу,

під час

проведення уроку. Яким повинен бути компетентнісно орієнтований або
компетентнісно формувальний урок? Це урок діяльнісний, на якому вчитель
навчає учня вчитися:
 ставити цілі;
 усвідомлювати мотиви;
 розуміти завдання;
 знаходити способи його виконання;
 здійснювати самоконтроль і самооцінку.
Членами

обласної творчої групи «Забезпечення компетентнісно

орієнтованого підходу у навчанні географії» був напрацьований алгоритм та
розроблені компетентнісно орієнтовані уроки з курсу «Фізична географія
України».
Структура компетентнісно орієнтованого уроку
І. Мета


мета учительська:


триєдина (навчальна, розвивальна, виховна);



містить зазначені предметні, між предметні та ключові

компетентності;


у визначенні мети вчитель оперує словами: “спонукати”,

“сприяти”, “допомогти”, “створити умови” тощо, замість звичних
“навчити”, “розвивати”, “формувати”, “виховувати.” (в координатах комп.
спрям. освіти педагог не є джерелом знань, а організатором самостійної
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діяльності учнів, їх консультантом, помічником, партнером, який забезпечує
комфортні умови для особистісного розвитку учня).


формування цілей навчання не з погляду педагога, а з позиції учня як

очікуваних результатів діяльності (учень знатиме, умітиме, розрізнятиме тощо);
ІІ. Етап орієнтації, мотивації діяльності
 забезпечення емоційної готовності учнів до заняття (створення
сприятливої атмосфери, налаштування на позитивну співпрацю за допомогою
прийомів: епіграфів, інтелектуальної розминки тощо);
 актуалізація знань, особистого досвіду учнів;
 мотивація (прийоми: постановка проблемних питань, зв’язок з життям, з
майбутнім залученням досвіду, парадоксальність фактів, рольові ігри тощо).
Орієнтація на навчання та мотивація учнівської діяльності не повинна
обмежуватися лише початковим етапом, а здійснюватися впродовж цілого уроку.
ІІІ. Етап цілевизначення і планування
 формулювання мети та очікуваних результатів;
 планування навчальної діяльності;
 прогнозування змісту і результатів діяльності;
методи і прийоми: формулювання очікуваних результатів, випереджувальні
завдання, повідомлення, реферати, використання наочних посібників, самостійні
завдання, обговорення і складання плану роботи.
ІV. Етап цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу)
 вибір змісту навчального матеріалу: теоретичний (теоретичні знання),
емпіричний

(аналіз навчального матеріалу),

практичний (знання способів

діяльності, вміння тощо);
 вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх
дидактичними функціями (засвоєння, формування, узагальнення);
 вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуальносамостійна, парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне
поєднання) адекватно змісту та методам роботи;
 при виборі змісту, методів і форм - орієнтація на цільову установку й
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уявлення очікуваного результату спільної діяльності.
V. Етап рефлексивно-оцінювальний
 підведення підсумків (прийоми: бесіда, відповіді на запитання щодо
змістовного аспекту уроку (наскільки корисним вивчений матеріал? Де на
практиці можна застосувати тощо);
 рефлексія - усна й письмова, інтелектуальна і емоційна (прийоми:
висновки, есе, синквейн, “лист побажань”, “шкала ефективності” тощо);
 оцінювання навчальної діяльності (не тільки кінцевого результату, а й
роботи в процесі уроку.
VІ. Етап повідомлення домашнього завдання
 Інструктаж щодо виконання
 Мотивування необхідності виконання
 Диференціація (варіативність і різноманіття):
 обов’язкова й варіативна частина
 різнорівневі завдання (обов’язковий мінімум, тренувальний, творчий)
 Нестандартність подачі домашнього завдання
Тематика компетентнісно орієнтованих уроків з курсу
«8 клас. Географія. Україна у світі: природа, населення»
1. Урок з теми «Топографічні карти» ( Блищик М. О.).
2. Урок з теми «Україна на карті годинних поясів» (Трохимчук Н.А.).
3. Урок з теми «Рельєф України» (Никитюк В.В.).
4. Урок з теми «Геологічна будова» (Никитюк В.В.).
5. Урок з теми «Тектонічна будова» (Никитюк В.В.).
6.Урок з теми «Мінеральні ресурси» (Никитюк В.В.).
7. Практична робота № 4 (Никитюк В.В.).
8. Урок з теми «Клімат і кліматичні ресурси» (Савурко О.М.).
9. Урок з теми «Води суходолу і водні ресурси» (Мащук Т.В.).
10. Урок з теми «Ґрунти та ґрунтові ресурси» (Устимчук О.В.).
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11-12. Уроки з теми «Рослинність. Тваринний світ» (Бартицька Т.П.).
13. Урок з теми «Ландшафти України» (Матіяш Є.А.).
14. Урок з теми «Природокористування» (Медведюк Н.А.).

Блищик Марія Олександрівна, вчитель географії
Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ст. Гощанської районної ради
ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ.
ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Мета: сприяти розвитку в учнів умінь роботи із топографічною картою,
формувати

навички

визначення

напрямів,

відстаней,

географічних

та

прямокутних координати, висоту точок за топографічною картою, скоректувати
практичні вміння учнів орієнтуватися на місцевості за допомогою топографічної
карти, описувати місцевість за типовим планом;
розвивати вміння аналітичного мислення та життєві компетентності
виховувати кмітливість, прищеплювати інтерес до знань про Землю;
Тип уроку: комбінований (урок

засвоєння знань, навичок і умінь,

творче застосування їх на практиці в нестандартних умовах)
Форма уроку: словесно-наочний урок
Обладнання: топографічні карти, географічні атласи, контурні карти,
таблиці, роздатковий матеріал, лінійки, циркулі, комп’ютер, проектор
Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть:
- називати елементи топографічної карти;
- читати топографічні карти;
- характеризувати методи і засоби отримання інформації з топографічних
карт;
- оцінювати значення топографічних карт для життєдіяльності людини.
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Наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Підприємливість та фінансова грамотність»
ХІД УРОКУ
Вивчай усе не заради
марнославства,
а заради практичної користі.
Г.Ліхтенберг
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Налаштування учнів на відповідну робочу поведінку.
ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Видатний герой романів Артура Конан Дойла детектив Шерлок Холмс
умів знаходити в картах дуже корисну інформацію. Розкриваючи таємницю
собаки Баскервілей в однойменному романі; він веде такий діалог із доктором
Ватсоном:
« - Як ви думаєте, де я був?
-

Теж весь день просиділи сиднем?

-

Ось і ні, я встиг побувати в Девонширі.

-

Подумки?

-

Саме так… Я вирушив до Стенфорда за картою дартмурських боліт,

і мій дух блукав ними весь день. Плекаю надію, що тепер я добре знаю ці місця.
-

Карта великого масштабу?

-

Так, дуже великого. – Він розгорнув лист цієї карти і поклав його на

коліна. – Ось та сама ділянка, що нас цікавить…»
У Шерлока Холмса була особлива карта, яка дозволила йому детально
вивчити місцевість. Такі карти називають топографічними. Маючи топографічну
карту, можна скласти модель місцевості, яку відбиває ця карта, не виходячи з
приміщення.
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Завдання. Шерлок Холмс був детективом, а скажіть людям яких
професій необхідні знання та вміння працювати із топографічною картою?
(Можливі варіанти відповідей: архітектор, землеупорядник, будівельник,
геолог, спортивний тренер, військовий, льотчик, шофер, археолог, вчитель,
турист)
2. ОГОЛОШЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ
НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Тема нашого уроку «Топографічні карти: читання та практичне
використання».
За допомогою технології «Мікрофон» визначаємо очікування учнів від
уроку.
ІІІ. ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЯ
1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Методичний прийом «Бліцопитування»
- Скажіть, які карти називають загальногеографічними?
- Поясніть, чому на картах виникають спотворення.
- Скажіть, що таке умовні знаки. Яке практичне значення вони мають?
- Як зображають рельєф на картах? Що таке горизонталь? З’ясуйте, чому
умовні знаки повинні бути стандартними та єдиними для зображення об’єктів і
явищ на планах та картах.
Наведіть приклади, коли окремі умовні знаки за своїм виглядом, формою
та кольором подібні до зображуваних природних об’єктів.
2. ПОГЛИБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях).
Топографічні карти— детальні загальногеографічні карти великого
масштабу (1:10000 — 1:1000000. Мають високу геометричну точність
(забезпечують високу точність вимірювань) і географічну відповідність,
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використовують їх для вивчення певної території, яку вони характеризують з
великою точністю.
Якщо територія велика, топографічні карти мають велику кількість листів.
На кожному з них відбита маленька ділянка цієї території, обмежена
меридіанами і паралелями. наприклад, лист топокарти масштабу 1: 1 000 000
обмежений меридіанами, відстань між якими становить 6°, та паралелями,
відстань між якими дорівнює 4°. Таким чином поверхня земної кулі ніби
розчленована на трапеції з основою у 6° та боковими ребрами у 4°. Границі
аркушів

по довготі збігаються з границями координатних зон поперечно-

циліндричної проекції Гауса- Крюгера.
Для зображення всієї зони потрібно декілька десятків аркушів мільйонної
карти. Сукупність цих аркушів називають колоною. Колони й зони нумерують
арабськими цифрами.
Рахунок колон ведуть від 180-го меридіана, а зон – від Гринвіцького
меридіана. Номер колони на 30 одиниць більший або менший від номера зони.
Аркуші мільйонної карти, обмежені паралелями, проведеними через 4°,
утворюють широтні ряди поясу, які позначають літерами латинського алфавіту,
починаючи від екватору.
3. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ (ПРОБНІ ВПРАВИ)
1. Визначення географічних координат.
Географічні координати вказують на розташування об’єктів земної
поверхні відносно екватора та нульового меридіана, та вираховуються за
допомогою координат указаних в кутах рамки.
На північній і південній опорах рамки трапеції нанесено хвилинні поділки
по довготі, а на західній і східній сторонах – по широті у вигляді чорних і білих
шашок, які чергуються. Кожна хвилина довготи і широти поділена точками на
шість частин, відстань між якими відповідає 10''.
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Для

того,

що

знайти координати будьякої точки,

Широта -

ȹ = 53°41'38'' Довгота
-

ƛ

=

66°03'10''

потрібно провести через
неї до сторін рамки карти
перпендикуляри

(які

відповідають паралелям
та

меридіанам)

прочитати
значення

на

і
рамці

широти

і

довготи з точністю до
секунд.
Завдання 1. Двоє учнів працюють із топографічною картою, визначаючи
географічні координати школи у селищі Федорівка.
Зробивши необхідні вимірювання і розрахунки, перший учень записує:
ȹ = 54°40'50'', ƛ =…
- Стривай, - каже він. - Це не територія України.
- Як? - дивується другий учень - Ти помиляєшся. Дивись на назви: Великі
Броди, Зелений Гай, Загоряни …
- Назви тут ні до чого, - відповідає перший учень. - Я зараз доведу, що це
територія іншої держави.
Яким чином довів свою правоту перший учень?
Завдання 2. Визначте географічні координати с. Малинівка.
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2.

Визначення прямокутних координат.

На топографічній карті нанесено лінії, проведені через 1 км, та паралелі з
осями X та Y (кілометрова сітка). Біля рамок карти підписано значення ліній
кілометрової сітки.
Як читати повні прямокутні координати?
Х = 6080462. Цифри 6080 – це відстань від екватора в км;
462

–

це

метри,

які

ми

визначаємо, користуючись масштабом
від горизонтальної лінії.
Отже, наша точка лежить від
екватора на відстані 6060км 462 м.
Y = 4309655. Цифра 4 – номер
зони, у якій лежить наша точка. Число
309 – це значення координати стосовно
осьового меридіана, третьої зони. (
Якщо число більше від 500км, то точка розміщена на схід і навпаки). 309 – це
відстань у кілометрах на зх. від осьового меридіана третьої зони. 655 – це
відстань у метрах,

Хв = 6 080 462,Yв = 4 309 655

яку визначають за

масштабом.
Отже, наша точка міститься в третій зоні на відстані 309 км 655 м на захід
від осьового меридіана.
Завдання1: Нанести на контурну карту точку В, знаючи її прямокутні
координати:
Х=6066220 м
Y=4309850 м
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Вчитель: При визначенні прямокутних координат ви користувалися
пам’яткою. Пропоную скласти таку ж для даного завдання. (Учні складають
разом із вчителем)
1. За кількістю цілих
кілометрів

6066

та

4309

межах

якого

визначити

в

квадрату

лежить

шукана

точка.
2. Після
південної

цього

лінії

від

квадрату

відкладають циркулем на його
бічних сторонах відстань 220
м за масштабом карти.
3. Наколи

циркуля

з’єднують тонкою лінією.
4.

Від західної сторони квадрату на проведенній лінії відкладають

відстань 850 м.
Завдання 2. На топографічних картах, як відомо, проведені вертикальні і
горизонтальні лінії, що утворюють кілометрову сітку. За її допомогою ми
можемо визначати по карті прямокутні координати тієї чи іншої точки.
Вирішіть зворотну задачу. Дається контур фрагмента топокарти масштабу
1: 50 000, на яку нанесені дві точки з координатами: А (X = 6081500, Y = 4308500)
і В (X = 6080250, Y = 4309750).
Зробивши відповідні розрахунки і побудови, відновіть і накресліть на
фрагменті топографічної карти кілометрову сітку. Лінії сітки оцифруйте.
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Завдання

3.

Кути

саду

на

топографічній карті фіксують чотири точки
з

пря-

мокутними

координатами:

А

(X=6065500, Y=4312100); В (X=6065400,
Y=4312250); С (X=6065300, Y=4312250); D
(X=6065200, Y=4312100). Визначте, яка
площа цього саду на місцевості (у гектарах).
4. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА (РЕЛАКСАЦІЯ).
3. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РУХУ
Напрям руху визначають за азимутом.
Розрізняють дійсний (АД ) і магнітний (Ам) азимут
Дійсний азимут – кут між напрямком на Північний географічний полюс і на
даний предмет.
Магнітний азимут – кут між напрямком на Північний магнітний полюс і на
даний предмет.
АД = Ам ±δ
Використовують магнітне схилення (δ)це кут між дійсним і магнітним азимутом.
Воно буває західним і східним, західне
віднімають, а східне додають.
Також можна визначати дирекційний кут - це кут між пн. напрямком
вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на точку.
Зближення меридіанів – кут у заданій точці між її географічним меридіаном і
осьовим меридіаном зони чи лінією, паралельною йому.
Завдання 1. За допомогою транспортира на топографічній карті був
виміряний дійсний азимут, він становив 56° 30' (Ад = 56° 30'), а магнітне
схилення східне і дорівнює 6° 12' (8 = 6° 12'). Визначте магнітний азимут (Ам).
Розв'язання: АМ=АД-8 = 56° 30'-6° 12'= 50° 18'
Відповідь: магнітний азимут становить 50° 18'.
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Завдання 2. Визначити поправку напряму, якщо відомо, що магнітне
схилення східне і становить 8 = + 6°12', а зближення меридіанів західне і
становить у = - 2°24'.
Розв'язання: вираховуємо поправку напрямку за наведеною формулою з
урахуванням

величини

магнітного

схилення

і

зближення

меридіанів:

П = 5 - у = 6°12' - (- 2°24') = 8°36'.
Відповідь: поправка напряму становить 8°36'.
Завдання 3. В якому напрямку ви будете повертатись додому, якщо в
школу йшли за азимутом 45º ? Зобразіть схематично.
Завдання 4. На топографічній карті від джерела Чисте побудуйте напрями
за

такими

дійсними
азимутами:
а) 35°; б) 40°;
в) 175°; г)
190°;

д)

350°; е) 210°;
є)

60°;

ж)

120°.
4. Вимірювання відстаней
Прямі відрізки між двома точками на топографічній карті вимірюються
лінійкою циркулем-вимірювачем. Якщо їх під рукою немає, можна скористатися
смужкою паперу, приклавши її до точок. Відстань, зняту з карти циркулем чи
зафіксовану на паперовій смужці, можна перевести в реальну за допомогою
лінійного масштабу, розміщеного під нижньою рамкою карти. Довжину ламаної
лінії (наприклад, дороги, залізниці) обчислюють як суму відрізків прямих.
Довжину звивистих ліній – річок, берегових ліній, контурів лісів тощо,
можна виміряти ниткою, приклавши її до кривої лінії так, щоб повторити її
форму.
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Для точніших вимірювань користуються приладом для вимірювання
кривих ліній – курвіметром. Він складається з рухомого коліщатка і циферблата
зі стрілкою, яка показує пройдену на карті відстань у сантиметрах або на
місцевості в кілометрах.
Завдання 1. На топографічній карті масшатабу 1:200 000 відстань між
двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості (у
кілометрах)?
Отже, в 1 см - 200 000 см = в 1см - 2000м = в 1 см - 2 км.
А у нас на карті 9 см. Якщо кожний = 2 км, то відстань = 18 км.
Відповідь: 18.
5. Визначення висот на місцевості
На топографічних картах рельєф
зображується горизонталями – лініями
перерізу

нерівностей

горизонтальними

місцевості
площинами,

проведеними через однакові проміжки за
висотою.
Відстань (у метрах) між сусідніми січними площинами називається висотою
перерізу. Різниця висот сусідніх горизонталей також дорівнює висоті перерізу.
Висота перерізу рельєфу на карті вказується під лінійним масштабом.
Горизонталі

проводяться

суцільною коричневою лінією.
Усі точки, які лежать на одній
горизонталі,

мають

однакову

абсолютну висоту, яка зазначена
на окремих горизонталях. Вона
відрізняється від висоти точок
сусідньої горизонталі на висоту
перерізу рельєфу..
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Горизонталі, що замикаються в межах аркуша карти, позначають
підвищення (гору чи горб), або пониження (улоговину) в рельєфі. Відрізнити ці
форми рельєфу, як і дізнатися напрямок їх схилів, можна за цифровими
підписами горизонталей і відміток окремих висот, за розташуванням водойм, а
також за берґштрихами.
Про крутість схилів можна дізнатися за кількістю і щільністю горизонталей,
проведених на топографічній карті: чим більше горизонталей на схилі, тим він
вищий: чим ближче горизонталі проведені одна до одної, тим він крутіший, чим
далі – тим більш пологий.
Завдання 1: Оцініть, яка з ділянок, позначених на карті цифрами 1, 2 і 3,
найбільш підходить для будівництва тренувального футбольного поля команди
школи. Для обгрунтування своєї відповіді приведіть не менше двох доводів.

Відповідь: Для цих цілей підходить площадка № 2, тому що вона рівна. №
1 не підходить, тому що вона заболоченна. № 3 тоже не підходить, тому що на
ней є яри.
Завдання № 2. Оцініть, яку з ділянок, позначених на карті цифрами 1 і 2,
краще вибрати для розміщення нової бази відпочинку. Свій вибір обгрунтуйте.
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Відповідь: Для будівництва нової бази відпочинку підходить ділянка №1.
По-перше, тут більш рівна територія. по-друге, ця ділянка поруч із дорогою, а
значить до бази буде зручний під'їзд протягом всього року. І ще ділянка
розташована поруч з озером. Це теж дуже важливо для бази відпочинку. Участок
№ 2 хоч і знаходиться поруч з річкою, але територія заболочена.
Завдання № 3. Визначіть за горизонталями форми рельєфу і напрям
схилів:

a)

b)
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c)
Відповідь. a) гора (кінець бергштриха спрямований в бік зниження);
b) гора (зниження в бік меншої відмітки);
с) улоговина (зниження завжди в бік водойми);
5. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ І ДІЙ У СТАНДАРТНИХ
УМОВАХ З МЕТОЮ ЗАСВОЄННЯ НАВИЧОК
Пpочитати ситуацію
на
каpті

топогpафічній

масштабу

1:10000

у

квадpаті 65-12
Пункти
геодезичної основи на
приведеній

теpитоpії

відсутні.
Висотні позначки
змінюються від 140.0м
до

155.0м,

тобто

пеpепад висот складає
15м

.

Південно-

західний та північнозахідний pайон теpитоpії покpито
лісом з пpосіками шиpиною 4м. На півдні деpева висотою 15м, товщиною 0.25м,
які pозміщені на віддалі одне від одного до 5м. Ліс північніше від pадгоспу
Беличі - беpезовий, висота деpев -16м, товщина - 0.30м, віддаль між деpевами 5м.
Зеpноpадгосп "Беличі" частково pозміщений в межах приведеного
квадpата листа карти і складається з семи двоpів. На північ від фpуктових садів
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pозміщені нежила та невогнестійка будівля, тут же знаходиться пасіка, а на
півдні - колодязь з вітpяним двигуном. З заходу на схід теpитоpію pадгоспу
пеpетинає гpунтова доpога поліпшеного типу, шиpина проїжджої частини - 6м.
Пpи підході до pадгоспу доpога проходить у виїмці глибиною 2м, у східній
частині і пpи пеpетині pічки Блакитна - в насипу висотою 1м. Вздовж доpоги в
pайоні pадгоспу Беличі висаджені лісозахисні смуги. На пеpетині доpоги з
pічкою Блакитна побудований деpев'яний міст довжиною 20м, шиpиною 5м,
вантажопідйомністю 10т. Біля мосту починається польова доpога, яка з'єднує
гpунтову доpогу з зимовою доpогою.
VІ. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮЮЧИЙ.
1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Методичний прийом «Практикум»
За допомогою топографічної карти визначте всі населені пункти, які
розташовані в радіусі 15 км від центру вашого населеного пункту.
Методичний прийом «Проблемна ситуація»
Ви заблукали в лісі, у вас у руках компас та топографічна карта місцевості.
Ваші дії?
Методичний прийом «Бесіда»
-

Обґрунтуйте

важливість

топографічних

карт

для

практичного

використання.
-Поясніть, чому на топографічній карті не можна виміряти магнітний
азимут.
2. ПІДСУМКИ УРОКУ (метод «Мікрофон»)


На сьогоднішньому уроці я навчився визначати прямокутні

координати.


При вивченні цієї теми я використовував свої знання із математики.



Я поглибив свої знання про картографічні проекції.
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Я дуже люблю подорожувати і отриманні знання мені допоможуть в

цьому.


Я дізнався, що моє село Подоляни знаходиться далі від екватора чим

село Дорогобуж, до школи якого я ходжу.


В майбутньому я мрію стати військовим і ці знання мені допоможуть

в майбутньому.
3.САМООЦІНЮВАННЯ
Картка самооцінювання учня
Виставте у відсотках (від 0 до 100), на скільки ви почуваєтесь
компетентними щодо здобутих на уроці знань та вмінь.
Я знаю:

%

 Що називають геодезичними зонами
 Що називається прямокутними координатами
 З якою метою на карту нанесено кілометрова сітка
 Як визначати номер зони
Я вмію:

%

 Визначати прямокутні координати
 Визначати квадрат, в якому знаходиться об’єкт
 Визначати умовну та істинну ординату
 Наносити на контурну карту точку за прямокутними
координатами
Я можу:

%

 Використовувати набуті знання на практиці
 Допомагати іншим учням визначати X I Y
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Опрацювати текст підручника (параграф №…)

2.

Робота з топографічною картою.

Кожен учень отримує свій варіант із завданням.
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Варіант 1
1) Визначити географічні і прямокутні координати села Малинівка
(центр села).
2) За яким азимутом потрібно рухатися від мосту до школи у
с.Федорівка? Яку відстань потрібно буде подолати?
Варіант 2
1) Визначитигеографічні і прямокутні координати села Федорівка
(центр села);
2) За яким азимутом потрібно рухатися від будинку лісника с. Малинівка
до гори Малинівська? Яку відстань потрібно буде подолати?
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Додатковий матеріал
Оскільки земну поверхню не можна зобразити на плоскій поверхні без
розривів і спотворень, її умовно ділять на 60 рівних частин, які відмежовуються
одна від одної меридіанами через 6° по довготі. Ці частини називаються
геодезичними зонами, а їх відлік ведеться від Гринвіцького меридіана, який є
західним для першої зони, із заходу на схід. Ця зональна система координат
отримала назву зональної системи Гаусса - Крюгера, за прізвищами німецьких
вчених:
Мал. 1

Гаусса

математика
та

астронома

К.
і

геодезиста С. Крюгера. Ці
вчені

розробили

теорію

поперечно-циліндричної
рівнокутної проекції для її
використання

у

даній

системі. Суть цієї системи
зводиться до того, що земний еліпсоїд проектують на циліндр, вісь якого
розташована перпендикулярно до осі обертання Землі, а бічна поверхня
дотикається до осьового меридіана
кожної зони. У результаті чого
дістають плоске зображен ня 60
частин земної поверхні, кожна з яких
називається

геодезичною

зоною

(мал.1).
Вся земна поверхня Землі має
вигляд

шістдесяти

дотичних

до

розгорнутій
циліндра
екватор

таких

зон,

екватора.

На

бічній

осьовий
будуть

поверхні

меридіан

та
Мал. 2

прямими
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взаємно перпендикулярними лініями, а решта паралелей і меридіанів - кривими.
Тому середній меридіан та екватор і с осями зональної системи координат. У
кожній такій зоні осями координат є: віссю ординат, тобто віссю Y - екватор,
віссю абсцис, тобто віссю X -осьовий меридіан зони. Місце перетину осьового
меридіана з екватором прийняте за початок координат. Таким чином, кожна
геодезична зона має свої власні осі й початок координат, тобто свою окрему
систему координат. Ця система називається системою плоских прямокутних
координат (мал.2).
Система плоских прямокутних координат у кожній зоні має певне географічне
положення, тому вона безпосередньо зв'язана з системою географічних
координат, а також з системою прямокутних координат всіх інших зон. Знаючи
географічні координати точки, можна за спеціальними таблицями Гаусса або за
формулами визначити її прямокутні координати, і навпаки, за прямокутними
координатами точки знайти її географічні координати. Відлік координат X
ведеться від екватора до полюсів. Значення координат X- на північ від екватора
буде додатним, а на південь - від'ємним. Відлік координат Y здійснюють від
осьового меридіана. Значення координат Y на схід від осьового меридіана буде
мати додатні значення, а на захід - від'ємні.
Очевидно, що для території України, яка розташована у північній півкулі в
межах чотирьох зон, значення всіх координат X будуть додатними, а значення
координат Y можуть бути як додатними так і від'ємними, в залежності від
розташування точки по відношенню до осьового меридіана зони. Абсциса X,
тобто відстань від екватора до полюсів, може змінюватися від 0 до 10 000 км, а
ордината Y, тобто відстань від осьового меридіана зони на екваторі в місцях його
перетину із крайніми західними і східними меридіанами зони - від 0 до 333 км.
Для зручності користування координатами, щоб мати тільки додатні значення,
ордината точки перетину осьового меридіана зони і екватора в Україні дорівнює
не 0 км, а 500 км. У зв'язку з цим всі координати Y, що розташовані на схід від
осьового меридіана зони, будуть мати значення більше 500 км, а ті, що
розташовані на захід - менше 500 км. У зв'язку з тим, що кожна зона має власну
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вісь абсцис і початок координат, точки з однаковою абсцисою і ординатою
повторюються в усіх зонах. Тому перед числом, що характеризує перетворену
ординату, потрібно писати номер зони.
Учні поділені на дві команди та отримали випереджувальне завдання –
підготувати експрес-інформацію про вчених Карла Гаусса та Луї Крюгера.
Відповідно кожна команда отримали назви «Гаусс і К°» і «Крюгер і К°»
3. Повідомлення учнів про вчених.
1 команда

2 команда

Карл Гаусс

Луї Крюгер

(1777-1855)

(1857-1923)

Німецький

Німецький

математик, механік,

математик і

фізик, астроном і

геодезист.

геодезист.

Працював

Вважається одним з найвидатніших

Пруському

математиків всіх часів, «королем

займався обробкою робіт Гаусса в

математиків».

області геодезії.

Гаусс першим почав вивчати

Вивчаючи властивості формул Гаусса,

внутрішню геометрію поверхонь.

публікує свою роботу «Конформне

Праці Гаусса з диференціальної

відображення земного еліпсоїда в

геометрії дали потужний поштовх

площину», де дає рекомендацію про

розвитку цієї науки на усе XIX

розділення поверхні Землі на сектори

століття. Попутно він створив нову

по 3° (на сьогодні використовується

науку - вищу геодезію.

6°), всередині яких спотворення від

Гаусс довів можливість побудови за

проекцій

допомогою циркуля і лінійки

картографії. Ця ідея виявилася досить

правильного сімнядцятикутника.

вдалою. Тому і сьогодні проекція

Більше того, він дозволив проблему

Гаусса-Крюгера є одним із основних

побудови правильних багатокутників

способів переведення географічних

до кінця і знайшов критерій
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інституті

у

досить

малі

геодезії,

для

де

цілей

можливості побудови правильного n-

координат

на

поверхні

кутника за допомогою циркуля і

еліпсоїда на площу карти.

земного

лінійки. Цим відкриттям Гаус дуже
дорожив і заповідав зобразити на
його могилі правильний 17-кутник,
вписаний в коло.
На честь Гаусса названі малий кратер
на Місяці, одиниця виміру магнітної
індукції, астрономічна постійна
Гаусса а також вулкан Гауссберг в
Антарктиді.

ТРОХИМЧУК Н. А., учитель географії
Масевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рокитнівської районної ради, учитель-методист
УРОК НА ТЕМУ «УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ»
8 КЛАС
Мета:
формування предметних компетентностей:
- навчальна: сформувати в учнів поняття про різні види часу, що існують
в міжнародній системі його відліку;
- розвивальна: розвивати практичні вміння аналізувати карту годинних
поясів Землі та визначати місцевий та поясний час у країнах світу і Україні;
- виховна: виховувати толерантність та коректність під час проведення
дискусії; підвищувати пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
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формування ключових компетентностей:
- уміння вчитися: формувати вміння висловлювати рефлексивні та оцінні
судження; оцінювати результати власної діяльності;
- здоров’я і безпека: критично оцінювати вплив «літнього часу» на здоров’я
людини;
- соціальна і громадянська: вчити висловлювати власну думку, слухати і
чути інших.
Цілі навчання:
Після закінчення уроку учень:
-

знає різні види часу, що існують в Міжнародній системі його відліку,
визначення наукових понять «місцевий час» та «поясний час»;

- наводить приклади регулювання часу в країнах світу;
- пояснює відмінність між поняттями «місцевий час», «поясний час»;
- характеризує особливості регулювання системи відліку часу в країнах
світу;
- аналізує карту годинних поясів Землі;
- показує на карті лінію зміни дат;
- визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні.
- обґрунтовує вплив літнього часу на господарську діяльність та здоров’я
людини;
- оцінює значення знань про систему відліку часу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: глобус, пісочний годинник, фізична карта України, карта «Годинні
пояси Землі», презентація «Україна на карті годинних поясів», кольоровий
папір, маркери.
Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Картки оцінювання роботи учнів.
Додаток 2. «Дерево визначення».
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Додаток 3. Карта «Годинні пояси Землі»
Додаток 4. Інфографіка «Перехід на зимовий, літній час»
Методи і прийоми: епіграф, демонстрація роботи пісочного годинника,
пояснення вчителя з мультимедійним супроводом, «Дерево визначення»,
самооцінювання,

самоперевірка,

випереджувальне

завдання,

дискусія,

«Кластер», географічний практикум.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Привітайтеся. Побажайте учням хорошого настрою і роботи на уроці.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
2.1. Повідомте учнів, що перевірка домашнього завдання буде проходити за
питаннями тесту з теми «Формування території України» (за відсутності
проектора завдання роздаються учням індивідуально).
1 варіант
1. Яка площа території України?
А) 6,037 тис. км2
Б) 60,37 тис. км
В) 603,7 тис. км2
Г) 6037 тис. км2
2. У яких півкулях розташована територія України?
А) Західній і Північній
Б) Східній і Північній
В) Західній і Південній
Г) Східній і Південній
3. У якому році Закарпаття увійшло до складу України?
А) 1939 р.
Б) 1940 р.
В) 1945 р.
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Г) 1954 р.
4. Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України?
А) 16 липня 1990 р.
Б) 21 липня 1990 р.
В) 24 серпня 1985 р.
Г) 24 серпня 1991 р.
5. Помилковим є твердження, що у минулому частина території сучасної
України входила до складу:
А) Чехословаччини
Б) Польщі
В) Австро - Угорщини
Г) Молдови
6. Які територіальні зміни відбулися в Україні в 1940 році?
А) приєднання Західної України до УРСР
Б) приєднання Закарпаття до УРСР
В) приєднання Південної Бессарабії та Північної Буковини
Г) передача території Молдовської АРСР до складу Молдови
2 варіант
1. За площею території Україна переважає:
А) Угорщину
Б) Росію
В) США
Г) Канаду
2. За часів Київської Русі на території України виділялися такі
адміністративно – територіальні одиниці:
А) землі
Б) губернії
В) повіти
Г) князівства
3. Рівненська область була утворена у:
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А) 1939р.
Б) 1940 р.
В) 1945 р.
Г) 1954 р.
4. Адміністративно – територіальний устрій країни – це:
А) поділ території держави на економічні райони
Б) поділ території держави на історико – географічні землі
В) поділ території держави на систему територіальних одиниць різного рівня
для здійснення управління її економічним і соціальним розвитком
Г)

поділ території держави на територіальні виборчі дільниці для проведення

виборів загальнонаціональних і місцевих органів влади
5. У 1932 році на території України було утворено перших п’ять областей:
А) Харківська, Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська
Б) Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька
В) Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька
Г) Харківська, Івано – Франківська, Вінницька, Дніпропетровська, Одеська
6. Які територіальні зміни відбулися в Україні в 1939 році:
А) приєднання Західної України до УРСР
Б) приєднання Закарпаття до УРСР
В) приєднання Південної Бессарабії та Північної Буковини
Г) передача території Молдовської АРСР до складу Молдови
2.2. Запропонуйте учням самоперевірку

виставленням результатів тесту в

картки оцінювання (Додаток 1). Нагадайте їм, що впродовж уроку учні зможуть
отримати бали за різні завдання і накопичувати їх. Наприкінці уроку за
накопичені бали учні отримають відповідну оцінку.
ІІІ. Етап мотивації діяльності
3.1. Запитайте в учнів, як вони розуміють вислів – епіграф, який належить
Самюелю Джонсону: «Як би швидко не збігав час, він рухається дуже поволі для
того, хто лише спостерігає за його рухом».
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3.2. Продемонструйте учням пісочний годинник та поцікавтеся думками учнів,
які виникають від спостереження за пісочним годинником. В ході бесіди
підведіть учнів до розуміння швидкоплинності часу.
3.3. Запитайте в учнів, що означає «час» для них?; які одиниці відліку часу
вони знають?; чому час неоднаковий на різних ділянках Землі?
3.4. Підкресліть цікавість та практичну значущість даної теми та наголосіть на
тому, що в кінці уроку діти самі повинні зробити висновок про те, як швидко, чи,
навпаки, повільно сплинув час уроку і чому?
ІV. Етап цілевизначення і планування
4.1.Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми та очікуваний результат
– знати про різні види часу, що існують в Міжнародній системі його відліку:
місцевий, поясний, літній час; вміти визначати, розраховувати місцевий та
поясний час, аналізувати карту годинних поясів Землі, удосконалювати навички
роботи з тематичною картою;

обґрунтовувати вплив літнього часу на

господарську діяльність та здоров’я людини, оцінювати значення знань про
систему відліку часу.
4.2. Повідомте учням план вивчення нової теми:
Міжнародна система відліку часу.
Види часу. Місцевий, поясний, літній час.
Регулювання часу у країнах світу.
Годинні пояси. Карта годинних поясів. Лінія зміни дат.
Час в Україні.
4.3. Поцікавтеся в учнів, що їм відомо із запропонованої теми. Для визначення
багажу знань учнів з теми запропонуйте вправу« Дерево визначення») (Додаток
2). Кожному учневі перед уроком роздайте аркуші паперу, на яких зображено
дерево, на гілках якого розташовані чоловічки. На одних гілках вони стрімко
піднімається вгору, на других – відпочивають, на інших – допомагають другові
і т.д. Розглянувши «дерево», учні повинні визначити своє місце на ньому на
початку уроку та в кінці. Запитайте учнів, що вони очікують від даного уроку.
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4.4. Нагадайте їм, що впродовж уроку учні зможуть отримати бали за різні
завдання і накопичувати їх. Наприкінці уроку за накопичені бали учні отримають
відповідну оцінку.
V. Етап

цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу)

5.1. Поясніть, що в давнину люди завжди користувалися не тільки одиницями
часу, а й різними системами його лічби. Наша Земля здійснює осьовий та
орбітальний рухи. І тому одночасно різні ділянки

Землі освітлюються по

різному. Отже, час на різних ділянках Землі різний. На кожному меридіані у
зв’язку з нерівномірним освітленням земної поверхні сонячними променями в
кожний момент час доби свій. Його називають сонячним або місцевим часом.
Місцевий час залежить від географічної довготи місця і є однаковим для всіх
пунктів,

розташованих на одному меридіані. Чим більша відстань між

меридіанами, тим більша різниця в часі між ними. Місцевий час Гринвіцького
(нульового) меридіана прийнято називати Всесвітнім (Міжнародним).
Життєва практика людей показала, що місцевим часом користуватися
незручно, особливо тоді, коли країна має велику протяжність території із заходу
на схід і пов’язана різноманітними економічними, культурними зв’язками з
іншими країнами.
Прагнення впорядкувати час у світовому масштабі виникло порівняно
недавно – наприкінці XIX ст. До цього кожне місто жило за власним місцевим
часом. Але з появою залізниць, розкладу руху й електричного телеграфу
необхідність єдиного підходу в цій справі стала очевидною.
У 1878 р. канадський інженер Сендфорд Флемінґ запропонував систему
міжнародного рахунку часу. А на Вашингтонській Міжнародній меридіанній
конференції (1884 р.) відбулося правове закріплення так званого Всесвітнього
часу й поділ планети на годинні пояси.
5.2.Продемонструйте

відео

«Годинні

пояси»,

використавши

ресурс:

https://www.youtube.com/watch?v=nm6Qe67ngQM
Поясніть, що За Міжнародною угодою вся поверхня земної кулі поділена
меридіанами на 24 годинних пояси. Різниця між ними складає 1 годину часу, або
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150 довготи. Всі годинні пояси світу мають нумерацію від 0 до 23 поясу. За
початок відліку було запропоновано взяти нульовий (Ґрінвіцький ) меридіан.
Відлік

поясів ведеться із заходу на схід. Час в межах годинного

поясу

визначається за часом середнього меридіана . Місцевий (сонячний) – час на
конкретному меридіані в даний момент. А поясний – час середнього меридіана
в межах одного поясу. Час сусідніх годинних поясів відрізняється на 1 годину.
Однак строго по меридіанах межі годинних поясів проходять лише в морях,
в

океанах та на безлюдній території. Для зручності

межі годинних поясів

проводять по державних та адміністративних кордонах.
5.3. Продемонструйте учням карту «Годинні пояси Землі» (Додаток 3). Поясніть
що ця карта була створена за міжнародною домовленістю у 1929 році.
Час кожного наступного поясу, рухаючись на захід , зменшується на 1 год., а
при рухові із заходу на схід, час наступного поясу збільшується на 1 год. На межі
12 та 13 годинних поясів, переважно по 180 меридіану, проходить лінія зміни
дат. Перетинаючи її із заходу на схід, потрібно додавати одну добу. При
перетині лінії зміни дат із сходу на захід ту саму добу відлічують двічі.
На полюсах Землі, де перетинаються всі меридіани в одній точці, поняття
місцевий, поясний час відсутнє. Там користуються Всесвітнім часом.
На теренах Європи час нульового поясу ( 0 середній меридіан) називається
західноєвропейським,

першого

поясу

(середній

меридіан

середньоєвропейським(центральноєвропейським), другого поясу

150)

–

(середній

меридіан 300) – східноєвропейським часом.
95 % території України розміщені в межах другого східноєвропейського
годинного поясу, частина Закарпатської області розташована в першому
годинному поясі, а Луганська, частина Донецької, Харківської областей
розташовані в третьому. Проте на всій території країни використовують час
другого годинного поясу, який в Україні називають київським.
Для повнішого використання світлої частини доби протягом року, економії
паливних ресурсів та електроенергії в багатьох країнах введено літній час.
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Щороку в Україні в останню неділю жовтня о 4 годині ночі стрілки
годинника переводять на 1 годину назад – зимовий час , а в останню неділю
березня о 3 годині ночі стрілки годинника переводять на 1 годину вперед – літній
час.
5.4. Запропонуйте учням дискусію на тему «За і проти літнього часу». Поділіть
клас на дві групи: «За», «Проти». Завдання учнів – по черзі висловити свою
думку про користь і шкоду переведення стрілки годинника на літній час. Це
завдання учні отримують напередодні, як випереджувальне (Додаток 4).
5.5. Повідомте учнів, що для закріплення вивченого матеріалу вони будуть
будувати кластер.
Кластер оформляється у вигляді грона. У центрі розташовується основне
поняття, думка,

з різних сторін позначаються великі смислові одиниці -

супутники, з'єднані з центральним поняттям прямими лініями. Це можуть бути
слова, словосполучення, речення, що виражають ідеї, думки, факти, образи,
асоціації, що стосуються даної теми. І вже навколо «супутників»

можуть

знаходитися менш значні смислові одиниці, більш повно розкривають тему і
розширюють логічні зв'язки.
Для побудови кластера вибираємо ключове поняття теми
система відліку часу». Учні

по черзі повинні назвати

«Міжнародна

особливості, що

характеризують Міжнародну систему відліку часу, записати їх на кольорових
аркушах та прикріпити біля ключового поняття. Нагадайте, що особливості
ключового поняття мають появлятися біля нього в логічному порядку.
5.5. Запропонуйте учням практичні завдання

на визначення

час,

запропонувавши задачі.
Задача 1. Визначити, котра година в Києві , якщо в Лондоні 12 год.
Запитайте, чи знають учні, як розв’язати цю задачу. Запропонуйте другу задачу
для самостійного виконання.
Задача 2. Визначити , котра година в Києві, якщо в Рівному 12 год.
5.6. Запропонуйте учням згадати першу навколосвітню подорож під
керівництвом Ф.Магеллана, нагадати значення, особливості цієї подорожі та
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вияснити «зникнення» одного дня подорожі? Підведіть учнів до висновку, що на
Землі визначено лінію зміни дат, яка проходить по 180 – му меридіану.
VІ. Етап рефлексивно - оцінювальний
6.1. Запропонуйте повернутися знову до «Дерева визначення» (Додаток 2 ).
Запитайте в учнів, чи помінялося їх положення на цьому дереві?
6.2. Наголосіть учням, що всі завдання уроку виконано. Всі активно працювали,
тому не

помітили,

що

час

уроку закінчується.

Прочитайте

епіграф

сьогоднішнього уроку ще раз. Запитайте, чи для всіх учнів він минув швидко?
Чому?
6.3.Запропонуйте зробити всі записи в картці оцінювання роботи учня. Запитайте
в учнів, чи задовольнили їх результати уроку.
6.4.Проаналізуйте роботу учнів на уроці.
VІІ. Етап повідомлення домашнього завдання
7.1.Повідомте домашнє завдання: опрацювати &&12,13. Наголосіть, що на
наступному уроці вони будуть розв’язувати різні типи задач на визначення часу
в Україні та у світі.
7.2. Запропонуйте учням розробити маршрут мандрівки країнами світу для
визначенням різниці в часі в них в порівнянні з київським часом.
Використані джерела:
1. Географія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю.Пестушко,
Г.Ш.Уварова ,А.І.Довгань .- Київ : Генеза, 2016.-272 с.:іл.
2. Географія: Україна у світі: природа, населення: підруч. для 8 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / О.М.Топузов, О.Ф.Надтока, Л.А.Покась.- К.:
УОВЦ «Оріон»,2016.-224 с.:іл.
3. Географія: Україна у світі: природа, населення: підруч. для 8 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / П.О.Масляк, С.Л.Капіруліна .- Камянець -Подільський .: ПП
«Аксіома», 2016.- 304 с.:іл.
4. alla-moroz .com/load/konspekti_geografiya_ .
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5.bav.at.ua/load/urok_geografii/konspekti_urokiv/konspekti_urokiv_z_geografiji_8_
klas_2016_rik/27-1-0-200. geo-bav.at.ua › Файли › Урок географії › Конспекти
уроків
6.http//novashkola.ua/8-klas/geografiya.
7.

https://www.schoollife.org.ua/ukrayina-na-karti-godynnyh-poyasiv-praktychna-

robota-3-8-klas-geografiya/
8.http://nv.ua/ukr/ukraine/events/perehid-na-litnij-chas-pljusi-ta-minusiperevedennja-godinnika-v-infografitsi-105926.html. https://nv.ua › Україна › Події
9. www.yrok.net.ua/...klastera_v.../313-1-0-4593
10. https://www.youtube.com/watch?v=nm6Qe67ngQM
11. www.yrok.net.ua/...klastera_v.../313-1-0-4593

Додаток 1
Картка оцінювання

______________________________
(ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я УЧНЯ)

Тест

Дискусія

Кластер

Завдання 1.

Завдання 2. Всього

(6 балів)

(3 бали)

(1 питання - 1бал)

( 2 бали)

( 2 бали)
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12 балів

Додаток 2
Дерево визначення
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Додаток 3

Додаток 4
Перехід на зимовий, літній час
Україна щороку у березні переходить на літній час - стрілки годинника
слід перевести на годину вперед.
Літній час вводиться з метою більш раціонального використання світлого
часу доби та економії електроенергії на освітлення.
На території України традиція переходу на літній/зимовий час існує з 6
березня 1992 року. Чергування літнього і зимового часу практикується також у
Мексиці, Кубі, Бразилії, Новій Зеландії, Туреччині, Ірані та ін.
Редакція

«Слово

і

Діло»

(https://uk.wikipedia.org/wiki/Слово_і_Діло

опублікувала інфографіку, на якій детально показано вплив переходу на літній
час на життя людини і глобальні процеси у світі в цілому.
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Никитюк Віра Василівна, вчитель Сарненського НВК
«школа-колегіум» ім. Т.Шевченка Сарненської районної ради
ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ТА РЕЛЬЄФ УКРАЇНИ. ПРОСТЯГАННЯ
НИЗОВИН, ВИСОЧИН, ГІР, РІЧКОВИХ ДОЛИН. КАРТА «ФІЗИЧНА
ПОВЕРХНЯ УКРАЇНИ»
Мета: систематизувати знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про
загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах
великих форм рельєфу, навчити учнів складати стислу характеристику
основних форм рельєфу, вдосконалювати навички роботи з фізичною
картою України, сприяти розвитку вміння учнів зіставляти, аналізувати,
описувати географічні об’єкти, виховувати в учнів шанобливе ставлення
до природи рідного краю.
Цілі уроку: після закінчення учень називатиме форми земної поверхні України;
умітиме знаходити і показувати на картах різного масштабу основні форми
рельєфу України
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, вмінь, навичок.
Обладнання: фізична карта України, фотографії різних форм рельєфу або
відеопрезентація з краєвидами України, що ілюструють різні форми рельєфу,
атласи, підручники.
Опорні та базові поняття: рельєф, низовина, височина, абсолютна висота,
відносна висота, геоморфологія.
Географічна номенклатура: низовини (Придніпровська, Причорноморська,
Закарпатська, Поліська); височини (Придніпровська, Подільська, Донецька,
Приазовська, Хотинська); гори (Українські Карпати, Кримські); вершини
(Говерла, Роман-Кош, Берда).
Методи і прийоми:

прийом «Асоціація», прийом «Шпаргалка», прийом

«Діаграма Вена», прийом «Незакінчене речення», робота в парах.
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ХІД УРОКУ
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери.
Привітайтеся. Запитайте в учнів, як вони розуміють вислів – епіграф до
уроку, що належить Д.І. Писарєву: «Велика книга природи відкрита перед усіма,
і в цій великій книзі досі... прочитані тільки перші сторінки».
Кожен з нас має можливість «читати цю книгу» щоденно, щораз
поглиблюючи свої знання про природу рідної землі. А кращому розумінню цієї
книги сприяють наші уроки географії. Отож, беремось до роботи – сьогодні
відкриваємо новий розділ «Природні умови та ресурси України».
2. Мотивація
Запитайте в учнів:
- Що відносимо до природних умов? природних ресурсів?
- Із чого, на вашу думку, варто почати вивчення природних умов та ресурсів
території?
Підкресліть цікавість та практичну значущість даної теми.
- Чому знання про особливості рельєфу необхідні фахівцям різних галузей
господарства і науки?
- Чим важливі знання про рельєф для вас?
Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, тому
що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування
техніки, прокладання шляхів сполучення, розташування міст тощо. Рельєф важливий чинник оцінки можливостей господарського розвитку країни. Він
може полегшувати або ускладнювати освоєння території, розвиток господарства.
Наприклад, високогірний рельєф ускладнює будівництво, роботу транспорту й
ведення сільського господарства. Кожному туристу доводиться враховувати
особливості рельєфу при плануванні своїх мандрівок.
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ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку
Оголосіть учням тему уроку. Форми земної поверхні та рельєф України.
Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня
України».
Запропонуйте визначити, які цілі вони ставлять перед собою на уроці?
Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми - охарактеризувати
загальні риси та основні форми рельєфу України.
2.Прогнозування змісту й результатів діяльності
Визначте очікування учнів від уроку.
Наголосіть на кінцевому результаті:
 назвати і показувати основні форми рельєфу на карті «Фізична поверхня
України»;
 охарактеризувати особливості простягання низовин, височин, гір та
річкових долин.
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
1. Актуалізація й корекція опорних знань.
Прийом «Асоціація»
Запропонуйте учням назвати усі асоціації, пов’язані із поняттям «рельєф».
Нагадайте, що рельєф – це сукупність нерівностей земної поверхні.
Рельєф

земної

поверхні

вивчає

географічна

наука,

що

називається

геоморфологією (у перекладі з грецької гео – земля, морфе – форма).
2. Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу.
1. Карта «Фізична поверхня України».
Картографічний практикум
Організуйте роботу учнів із тематичною картою «Фізична поверхня України»
з метою загальною характеристики особливостей рельєфу.
1. Яким чином позначаються на фізичній карті відомі вам форми рельєфу?
2. Які загальні характеристики рельєфу можна визначити за фізичною
картою України?
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3. Знайдіть на фізичній карті України і назвіть низовини, які розташовані на
її території.
4. Укажіть височини, що знаходяться в Україні.
5. У якій частині нашої держави розташовані гори?
6. Зробіть висновки щодо переважання форм рельєфу на території України.
7. У межах яких форм рельєфу розташована наша область? наш населений
пункт?
2. Рівнини.
Прийом «Шпаргалка»
Організуйте роботу учнів у парах.
Використовуючи карту та текст підручника, складіть коротку характеристику
однієї з рівнин України, вказаної на картці, за планом. Внесіть отримані дані до
таблиці.
1. Назва форми рельєфу.
2. Географічне положення.
3. Висота середня й максимальна.
4. Загальний вигляд поверхні.
Учні коротко характеризують вказану на картці форму рельєфу, показують на
дошці, а вчитель доповнює додатковою інформацією. По ходу заповнюють
таблицю - роблять «шпаргалку» про форми рельєфу України. Наприклад:
Назва форми
рельєфу
Приазовська
височина

Географічне
положення
на південному
сході України

Середні
висоти
200-300м

Максимальна Загальний вигляд
висота
поверхні
324м
розчленована
(г. Могилабагатьма долинами
Бельмак)
та балками

3. Гори.
Налаштуйте учнів на дослідження гірських масивів України.
Гори прекрасні, чарівні. Своєю красою, загадковістю й неповторністю,
цілющими якостями природи вони з давніх-давен приваблювали багатьох людей.
Їх досліджували видатні вчені. Про них писали поети й прозаїки. Гори надихали
на творчість багатьох художників і музикантів.
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Гірські нескорені вершини,
Які занурились у хмари.
Ліси дрімучі, полонини,
Старі колиби і кошари.
Стрімкі потоки, водоспади,
Могутні скелі, спів трембіти.
Я йду до Вас мої Карпати Одні такі на цілім світі.
(Андрій Олеськів)
Організуйте роботу учнів з підручником по варіантах:
І варіант – Українські Карпати; ІІ варіант – Кримські гори
Використовуючи текст підручника, складіть характеристику гірських систем
України за планом:
1. Назва
2. Географічне положення
3. Тип гір за висотою
4. Найвища вершина, її висота.
5. Гірські пасма.
6. Головні перевали.
Запропонуйте учням порівняти особливості гірських систем України.
Прийом «Діаграма Вена»
Визначте відмінні та спільні риси,

характерні для Українських Карпат та

кримських гір.
4. Простягання річкових долин.
Організуйте роботу з фізичною картою України
Картографічне дослідження
Розгляньте фізичну карту України та встановіть:
У якому напрямі, переважно, течуть річки України?
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Переважний напрямок течії річок – із півночі на південь, що
зумовлено

загальним напрямом поверхні

південної частини

Східноєвропейської рівнини.
Долини яких річок розділяють великі форми рельєфу?
Межі деяких височин проведені умовно

(наприклад, межі між

Придніпровською і Подільською височинами – по річці Південний
Буг; східна межа Придніпровської низовини – по долині Дніпра).
Яка частина України (відносно долини Дніпра) є вищою?
Правобережна, західна. (Пізніше учні дізнаються, що більша
піднятість

західної

частини

України

зумовлена

більшою

інтенсивністю підняття ділянки літосфери впродовж неогенового й
антропогенового періодів (за неотектонічний етап).
3. Фізкультпауза.
Релаксація
Відеомандрівка - краєвиди, що ілюструють різні форми рельєфу України
4. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних
ситуаціях, наближених до життєвих.
Географічний практикум
Запропонуйте учням заповнити пропуски у схемі «Рельєф України»
Рельєф України
Рівнини (...%)
.........(...%)

Гори (...%)
Українські
Карпати (...%)

височини (...%)

.......(...%)

Міні-вікторина
Нагадайте учням правила «Вікторини»: відгадати форму рельєфу за описом
1. Найвищі точки цієї височини українці здавна називали могилами. На ній
знаходяться і рукотворні гори – терикони. (Донецький кряж)
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2. На фізичній карті України помітно, як Дніпро уже від Києва оминає
височину, відхиляючись на південний схід. (Придніпровська височина)
3. Одна з частин цієї височини Мізоцький кряж, за особливу красу і
мальовничість

дістала

назву

«Української

Швейцарії».

(Волинська

височина).
4. Низовина має особливо плаский рельєф і загальний нахил на південь.
(Причорноморська низовина)
5. Ця низовина є частиною Середньодунайської рівнини, із середніми висотами
від 100-200 м. Вона складена переважно вулканічними породами.
(Закарпатська низовина)
6. Характерною ознакою рельєфу є асиметричність схилів: південні схили
короткі й обривисті, північні - довгі й похилі. (Кримські гори)
Запропонуйте учням, охарактеризувати рельєф України з господарської точки
зору
І варіант - назвіть позитивні риси, ІІ варіант – назвіть негативні риси
рельєфу України.
Підведіть учнів до висновку
Позитивні

риси:

переважно

низовинний

рельєф,

що

сприяє

господарському освоєнню території (зокрема, зумовлює її велику розораність);
розчленована поверхня гір і найвищих височин дозволила зберегтися там
природним комплексам, мало перетвореним людиною, використовувати ці
території для рекреації.
Негативні риси: вільне проникнення через територію повітряних мас усіх
напрямків (у тому числі холодних із півночі); складні умови для освоєння
гірських територій на ділянках із відслоненнями скельних гірських порід у
межах височин.
ІV. ЕТАП ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати § 17,18 і дати відповідь на запитання після § (усно) обов’язкове
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2) Позначте на контурній карті основні форми рельєфу та підпишіть їх назви
(через 1 урок).
3) Дослідження. Історія геологічного дослідження території України
Капустіним, Зуєвим, Вернадським, Бондарчуком - на вибір (через 2 уроки)
V. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮЮЧИЙ
1. Рефлексія
Прийом «Незакінчене речення»
Запропонуйте учням самостійно оцінити свою роботу на уроці:
 Мені було цікаво під час уроку тому, що …
 Я вперше почув (ла) …
 Мене найбільше вразило …
 Я не зовсім зрозумів (ла)…
Встановіть, чи справдились їх очікування від уроку?
2. Підведення підсумків
Прийом «П’ять речень»
Підведіть підсумок уроку, формулюючи головні тези лише п’ятьма реченнями,
наприклад:
 Більша частина території України лежить на Східноєвропейській рівнині,
зокрема в південно-західній її частині.
 Низовини є переважаючим типом рельєфу України, вони охоплюють
близько 70% її території.
 Найбільша висота на рівнинах 515 м (г. Берда на Хотинській височині), а
мінімальна - 5 м нижче від рівня моря (на узбережжі Куяльницького
лиману).
 На заході підносяться пасма Українських Карпат, на крайньому півдні Кримські гори.
 Рельєф впливає на клімат і ґрунти, на річки та господарську діяльність
людини.
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3. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці
Додаткова інформація
Рельєф

України.

Більша

частина

території

України

лежить

на

Східноєвропейській рівнині, зокрема в південно-західній її частині. 95% площі
країни займають рівнини, причому 70% з них - це низовини, 25% - височини.
1. Низовини
Північ України займає південна частина Поліської низовини, яку в нашій
країні

називають

Українським

Поліссям.

Низовина

утворена

давніми

льодовиковими відкладами та річковими наносами. Загальний нахил поверхні
спрямований із заходу на схід. Абсолютні висоти становлять 150-200 м. На
Овруцькому кряжі біля с. Городець розміщена найвища точка - Словечанська
(316м). Низовинний рельєф порушується горбоподібними підвищеннями,
валами, горбами, моренними пасмами, озами. Там, де на поверхню виступають
кристалічні породи, розміщуються друмліни. Характерними також є еолові
форми рельєфу (бархани з кварцових пісків, дюни, горби, вали). Досить
поширені карстові форми рельєфу, де уторилися великі озерні улоговини
карстового походження.
Північно-східну частину України займає Придніпровська низовина з
городніми висотами 100-150 м та загальним нахилом на південний захід.
Поверхня низовини складена лесом і лесоподібними суглинками, тому тут добре
розвинута яружно-балкова мережа. На схилах ярів спостерігають зсуви, обвали,
інтенсивний змив ґрунту. У північній частині низовини розвинуті льодовикові й
водно-льодовикові форми рельєфу, де великі площі зайняті моренними
рівнинами.
На півдні України лежить Причорноморська низовина, яка на півдні
закінчується невисокими крутими уступами. Загальний нахил поверхні
спрямований на південь. Поверхня низовини майже плоска, середні висоти - 120150 м. Найвища точка (179 м) лежить на Тарханкутському півострові АР Крим.
Характерною ознакою Причорномор'я є наявність водно-ерозійних, водно47

акумулятивних та суфозійних форм рельєфу, трапляються різні за розмірами
степові блюдця та поди з пологими схилами. Оскільки Причорноморська
низовина в стародавні часи декілька разів була морським дном, вона складена
вапняками, лесовими пісками, глинами та суглинками. Ці пухкі породи
розчленовані балками та ярами.
Крайню західну частину України займає Закарпатська низовина, яка є
частиною Середньодунайської рівнини, із середніми висотами від 100-200 м.
Низовина складена переважно вулканічними породами, що перекриті глиною та
лесом.
2. Височини
Волинська височина розміщена на заході і є хвилястогорбкуватим плато з
поверхнею, розчленованою звивистими річковими долинами, балками та ярами.
Середні висоти Волині - 200-300 м. Найвища точка (342 м) розміщена на
Мізоцькому кряжі. Волинська височина складається з вапняків та мергелів,
тому тут наявні карстові форми рельєфу.
На

південному

сході

Волинська

височина

поступово

переходить

Подільську. Подільська височина є найвищою частиною Східноєвропейської
рівнини на південному заході. Середні висоти Поділля - 300-400 м. Північну
частину

Західного

Поділля

займає

Гологоро-Кременецький

кряж.

У

центральній частині вузькою смугою простягаються Товтри - горбисте
підвищення, яке складається з твердих вапнякових порід. Крайню західну
частину Поділля утворює Опілля - пересічена територія, на якій лежить найвища
точка Подільської височини - г. Камула (471 м).
На Подільській височині досить поширені карстові форми рельєфу тріщини, колодязі, численні гіпсові печери (Кришталева, Оптимістична, Мокра).
Хотинська височина невелика за площею, розміщена в межиріччі Пруту та
Дністра. На ній лежить найвища точка рівнинної частини України - г. Берда (515
м). Переважають горбисто-пасмові ерозійно-зсувні форми рельєфу.
Придніпровська височина - найбільша за площею, лежить у центральній
частині країни. Загальний нахил спрямований на південний схід. Середня висота
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становить 200 м. Максимальної висоти досягають Канівські гори - 253 м.
Поверхня рівнини горбиста з розвинутою яружно-балковою мережею. У
північній частині височини трапляються льодовикові форми рельєфу.
Приазовська височина лежить на південному сході України, розміщується
поряд з південно-східним виступом Українського щита. Середні висоти
становлять 200-300м, найвища точка - г. Могила-Бельмак (324м). Височина
розчленована багатьма долинами та балками.
Донецька височина з висотами 200-250 м лежить на сході України. У межах
височини виділяється Донецький кряж з найвищою точкою Лівобережної
України - г. Могила-Мечетна (367м).
У межах Донецької височини й Донецького кряжу трапляються різноманітні
форми рельєфу: яри, пасма, куести, осипи, обвали, кари, давні воронки. Рельєф
височини змінений діяльністю людини, поширені терикони, відвали, кар'єри.
Середньоросійська височина, якій властиві ерозійні форми рельєфу, лежить
на північному сході України. Тут поширені горби, зсуви, карст. Середні висоти
становлять 180-186 м. Найвища точка лежить біля с. Високе (246 м). Основна
частина цієї височини лежить у межах Російської Федерації, в Україні - південнозахідні відроги Середньоросійської височини.
3. Гори
Гори займають близько 5% території України: їхня площа разом із
Передкарпаттям і зоною Карпат становить 37 тис. км2: площа Карпат становить
24 тис. км2, площа Кримських гір - 7,9 тис.км2.
Українські Карпати
Українські Карпати є частиною гірської дуги Карпат, у межах якої
виокремлюють три складові: 1) 3ахідні Карпати (Словаччина, Угорщина, південь
Польщі); 2)Південні Карпати (Румунія); 3) Східні (Лісисті) Карпати (на заході
України). Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний
схід неширокою смугою (100-110 км) на відстань 280 км.
Виникнення Карпат пов'язане з альпійською епохою горотворення.
Становлення гірського рельєфу тривало протягом пізньоолігоценового49

ранньоміоценового часу, до якого приурочена головна фаза складкоутворення,
підняття

флішевих

Карпат, зародження

Передкарпатського

прогину й

Закарпатської западини. Головну роль у геологічній будові відіграють осадові
флішові товщі крейди, утворені глинистими сланцями, мергелями, піщаниками.
Давнішими породами складено Рахівський кристалічний масив. Тут поширені
протерозойські гнейси й сланці, палеозойські вапняки, філіти та кварцити,
тріасові та юрські конгломерати, доломіти, якими Передкарпаття й Закарпаття
складені за допомогою піщано-глиняних соленосних неогенових порід.
Сучасних геоморфологічних ознак Українські Карпати набули внаслідок
неотектонічних

рухів

і

декораційних

процесів:

утворилися

поверхні

вирівнювання, річкові долини, льодовикові, ерозійні й карстові форми рельєфу.
На південному сході, лежить найвища ділянка гір, складена давніми
кристалічними сланцями, кварцитами, гнейсами. Тут здіймається г. Говерла
(2061м). Істотний вплив на формування рельєфу Карпат справило те, що вони
складаються з осадових порід - під впливом зовнішніх сил і повільних підняттів
гори мають округлі вершини та пологі схили.
Українські Карпати належать до середньовисотних гір (800-2000м). У
їхньому рельєфі переважають паралельні, з пологими схилами невисокі хребти,
які розділяють мальовничі гірські долини чи котловини.
За характером рельєфу Українські Карпати утворюють Передкарпаття,
Високі Карпати і Закарпаття.
Передкарпаття - це височина з висотами від 300 до 500м, яка простяглася
неширокою

смугою

між

долиною

Дністра

та

Високими

Карпатами.

Передкарпатський крайовий прогин складений потужною товщею неогенових
відкладів, потужність яких може досягати 3 тис. м. Це глини, мергелі, піщаники,
сланці. На формування сучасного рельєфу Передкарпаття істотно вплинула
ерозія, унаслідок чого його рельєф розчленований багатотисячними притоками
Дністра й Пруту. Передкарпатська височина поступово підвищується в напрямку
гір. Високі Карпати простягаються паралельними хребтами: Зовнішнім
Карпатами, Вододільно-Верховинським, Полонинсько-Чорногірським хребтами,
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Рахівськими і Чивчинськими горами, Вигорлат-Гутинським (Вулканічним)
хребтом. Зовнішні Карпати утворюють три самостійні гірські системи - Бескиди,
Ґорґани, Покутсько-Буковинські гори.
Високі Карпати складені юрськими, крейдовими та палеогеновими
конгломератами й вапняками, ядра антиклінальних підняттів - кристалічними
породами. У рельєфі важливу роль відіграють полонинські поверхні,
вирівнювання, структурно-декодаційні, давньольодовикові (кари, цирки) форми,
глибокі річкові долини. Найвищий масив - Чорногора, де, крім Говерли,
піднімаються вершини Бребенескул (2032 м), Петрос (2020м), Чорна Гора
(2020м), Гутин Томнатик (2016м), Ребра (2010м). Характерною рисою рельєфу є
вираженість форми плейстоценового зледеніння (котловинні розширення
верхів'їв річок, плоскодонні цирки з осиплими конусами й нагромадженнями
морени, кари, карові гребені, які ще називають Карпатським високогір'ям).
Особливо яскраво сліди плейстоценового зледеніння виражені на
Чорногорі, добре збереглися великі бокові моренні вали в долинах річок Прут та
Гаджина.
Закарпаття представлене Закарпатською низовиною, яка є частиною
Середньодунайської низовини й прилягає до Карпат з південного заходу.
Територія Закарпатської низовини складена алювіальними суглинками, пісками,
озерноалювіальними глинами, галечниками та лесами. Формування низовини
пов'язане з інтенсивними опусканнями в антропогені. Поверхня з висотами від
105 до 120 м має слабкий нахил назад. У межах Закарпатської низовини лежить
Вулканічний хребет, утворений у неогені, коли по тектонічному розлому
відбувалися вулканічні процеси. Хребет піднімається над Закарпатською
низовиною на висоту 600-700 м.
Найвища точка- г.Бужора (1 085 м). Хребет складається з андезитів,
базальтів, туфів. У долинах річок Уж, Латориця, Боржава й Тиса добре виражені
долино-терасні ландшафти, на яких сформувався низькогірний рельєф, в основі
якого залягають вулканічні породи.
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Кримські гори. Кримські гори лежать на півдні Кримського півострова.
Вони простягаються вздовж Чорного моря на відстань 150 км від мису Херсонес
до мису Ілля біля Феодосії. Особливості рельєфу Кримських гір пов'язані з тектонічними й екзогенними процесами, складом гірських порід.
У Кримських горах виокремлюють три пасма: 1) Головне (1200-1500 м); 2)
Внутрішнє (400-600м); 3) Зовнішнє (250-300м). Пасма розділяють поздовжні
зниження.
Характерною ознакою рельєфу є асиметричність схилів: південні схили
короткі й обривисті, пів нічні - довгі й похилі. Утворення пасом і широких
знижень між ними пов'язане зі скидовими підняттями Кримських гір та
інтенсивним ерозійним розчленуванням в антропогені.
Найвищі точки Кримських гір лежать на Головному пасмі: г.Роман-Кош
(1545м), г.Демір Капу (1540м) та г. Еклізі-Бурун (1527м). Головне пасмо
складається з дислокованих і метоморфізованих осадових порід переважно
мезозою - глинистих сланців, пісковиків, конгломератів і вапняків. Головне
пасмо Кримських гір представлене окремими платоподібними масивами яйлами: Бабуган-Яйла, Нікітська Яйла, Читирдаг, Демерджі-Яйла, АйПетринська Яйла, Байдарська Яйла, Ялтинська Яйла, Гурзуфська Яйла, КарабіЯйла. Поширені вулканічні форми рельєфу, серед яких знамениті моноліти:
Аюдаг, Кастель, Плакка.
Внутрішнє

й

Зовнішнє

пасма

складені

верхньомезозойськими,

палеогеновими та неогеновими відкладами. Це куести з характерною асиметрією
схилів. Висота й розміри куесту збільшуються з південного сходу на північний
захід. Відносні висоти Внутрішнього пасма змінюються від 10-15 м у середній
частині до 200-250 м на заході. Найвища точка Внутрішнього пасма - г. Кубалач
(738 м). На поверхні пасма виділяють вапнякові денудаційні гори-останці:
Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Tene-Кермен, Ескі-Кермен.
Відносні висоти Зовнішнього пасма становлять 100-200 м на заході, на сході
пасмо менш виражене в рельєфі. У формуванні сучасного рельєфу Кримських гір
велике значення мають ерозійні, зсувні, обвальні та абразивні процеси.
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Неабиякого розвитку набули й карстові процеси: кари, колодязі, шахти, гроти,
печери
Кримські гори відіграють важливу кліматотвірну функцію - вони
захищають від впливу північних холодних повітряних мас вузьку прибережну
смугу - Південний берег Криму - чудовий куточок української природи із
середземноморським кліматом.

Никитюк Віра Василівна, вчитель Сарненського НВК
«школа-колегіум» ім. Т.Шевченка Сарненської районної ради
ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ. ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ.
ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ
Мета: ознайомити із головними етапами геологічної історії Землі, розширювати
уявлення учнів про особливості геологічних епох; розвивати навички роботи із
геохронологічною таблицею, уміння порівнювати природні умови території в
різні геологічні ери; сприяти формуванню наукового світогляду про будову та
історію формування земної кори.
Цілі уроку: після закінчення уроку учень знатиме етапи геологічної історії
Землі, зможе порівнювати особливості природних умов в різні геологічні ери
Тип уроку: урок комбінований
Обладнання: фізична та геологічна карта України, геохронологічна таблиця,
атласи, підручники.
Опорні та базові поняття: геологія, абсолютний і відносний геологічний вік,
геохронологічна таблиця
Допоміжні матеріали: геохронологічна таблиця
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Методи і прийоми: робота в малих групах прийоми «Цікаві паралелі»,
«Експрес-контроль», «Інтелектуальна розминка», «Геологічна лабораторія»,
«Вірю-не вірю», «Машина часу», «Роби висновок», «Телеграма»
ХІД УРОКУ
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери
Привітайтеся. Запитайте, яку науку, на думку учнів, В. Ключевський називав
«ліхтарем у майбутнє, який світить нам з минулого».
- Чи існує наука, яка вивчає минуле не лише людства, а цілої планети?
2. Мотивація навчальної діяльності
Прийом «Цікаві паралелі»
Запропонуйте учням поміркувати над тим, про що ж може розповісти шматок
залізної руди, жменька солі, проста глина, мармур, граніт, дорогоцінні камені
геологу?
Кожен камінь наповнений своєю власною душею. Його вигляд і властивості
– результат складних і тривалих метаморфоз, розшифрувати який покликаний
геолог, вивчає це казкове царство мінералів. Мінералогія – основа геології, адже
мінерали – це свого роду частинки, що становлять гірські маси. Але геологія не
тільки шукає підземні скарби, це наука про минуле і сьогодення Землі. Адже
люди не були свідками всієї історії нашої планети.
Поцікавтеся в учнів, у чому цінність професії геолога? чим схожі професії
історика та геолога?
Де їм можуть знадобитись знання з геології?
Підкресліть цікавість та практичну значущість даної теми.
Геолога по праву можна назвати істориком. Але тоді як історик – одночасно
і спостерігач, і учасник певних подій – може бути суб’єктивним, то геолог
повинен завжди бути грамотним і об’єктивним дослідником.
ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку
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Оголосіть учням тему уроку «Геологічна історія Землі. Геологічне
літочислення. Геологічні ери»
Запропонуйте визначити, які цілі вони ставлять перед собою на уроці?
Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми: охарактеризувати
геологічну історію Землі, тобто ознайомитись із її «біографією».
2.Прогнозування змісту й результатів діяльності
Визначте очікування учнів від уроку.
Наголосіть на кінцевому результаті:
 назвати способи визначення геологічного віку;
 порівняти особливості природних умов різних геологічних ер;
 пояснити практичну цінність знань про геологічну історію землі
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
1. Перевірка виконання домашнього завдання.
Перевірте готовність учнів до подальших географічних пошуків
Прийом «Експрес-контроль» (письмово)
1. Домінуючий характер рельєфу України:
а) гірський;

в) височинний;

б) низовинний;

г) рівнинний.

2. Найвища височина України:
а) Хотинська;

в) Донецький кряж;

б) Приазовська;

г) Словечансько-Овруцький кряж.

3. Найнижча низовина в межах України:
а) Поліська;

в) Придніпровська;

б) Північнокримська;

г) Причорноморська.

4. Найвища точка України:
а) г. Камула;
б) г. Берда;

в) г. Говерла;
г) г. Роман-Кош.

5. Найвища частина Волинської височини:
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а) Кременецькі гори;

в) Канівські гори;

б) Мізоцький кряж;

г) Гологори.

6. Значна заболоченість характерна для:
а) Поліської низовини;
б) Придніпровської низовини;

в) Закарпатської низовини;
г) Придніпровської височини.

7. Товтри знаходяться на:
а) Придніпровській височині;

в) Донецькому кряжі;

б) Подільській височині;

г) Приазовській височині.

8. Серед рівнин на території України переважають:
а) низовини;

в) плоскогір’я;

б) височини;

г) кряжі.

9. Знайдіть відповідність між формами рельєфу та часткою площі поверхні, яку
вони займають в межах України:
а) низовини;

1. 95%

б) височини;

2. 5%

в) рівнини;

3. 4%

г) Українські Карпати.

4.70%
5. 25%

10. Знайдіть відповідність між найвищими точками і формами рельєфу в межах
яких вони знаходяться.
а) г. Могила-Бельмак;

1. Подільська височина;

б) г. Берда;

2. Приазовська височина;

в) г. Камула;

3. Донецька височина;

г) г. Могила-Мечетна

4. Волинська височина;
5. Хотинська височина.

2. Актуалізація й корекція опорних знань.
Прийом «Інтелектуальна розминка»
Запропонуйте учням дати відповіді на запитання:
- Яку внутрішню будову має Земля?
- З яких речовин складається земна кора?
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- Як виникли гірські породи?
- Який вік нашої планети? Як його визначали?
3. Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу,
осмислення зв'язків і співвідношень в об'єктах вивчення.
1. Геологічне літочислення.
Повідомте учнів про особливості геологічного літочислення, способи визначення
геологічного віку
Історію розвитку Землі поділяють на догеологічний та геологічний час.
Догеологічний час - період, коли земля формувалась як планета. Перший мільярд
років свого існування Земля не мала земної кори. Наша планета являла собою
велетенську розігріту кулю. У розплавлених надрах важкі частки опускалися до
центру, формуючи ядро, а легкі піднімалися до поверхні, утворюючи мантію.
Планету бомбардували метеорити. Повсюдно вивергалися вулкани. З їхніх газів
виникла первинна атмосфера, але кисню в ній майже не було. Цей етап існування
нашої планети називають відбулось виникнення земної кори (перших гірських
порід).
Геологічна історія нашої планети починається 4,5 млрд років тому, коли на
поверхні мантії сформувалася земна кора. Земна кора та її поверхня (рельєф) за
цей час безперервно змінювались і продовжують змінюватися під впливом
внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Склад, будову, походження й розвиток земної
кори вивчає геологія.
Для позначення часу й послідовності утворення гірських порід, що
складають різні частини земної кори, прийняте геологічне літочислення – поділ
історії її розвитку на певні відрізки часу – еони, ери, періоди тощо. Розрізняють
абсолютне й відносне геологічне літочислення.
Відносний вік показує, яка гірська порода виникла раніше, а яка пізніше,
тобто порівнюється час утворення однієї породи щодо іншої. Зазвичай осадові
породи, що лежать нижче, утворилися раніше, а згодом на них нашаровувалися
нові товщі осадових порід. Якщо магматична порода прорізає в надрах землі
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шари осадових, то вона молодша за них, адже магма занурилася в осадові породи,
коли вони вже існували.
Іншим способом визначення відносного віку гірських порід є вивчення
решток давніх живих організмів, що в них збереглися. Адже в кожний великий
проміжок історії Землі на ній жили певні рослини і тварини. Згодом вони
змінювалися іншими. Наприклад, якщо в гірських породах знаходять кістки
динозаврів, це означає, що вони давніші, ніж ті, в яких виявляють скелети птахів
і звірів. Кам’яне вугілля з відбитками листків деревоподібних папоротей виникло
раніше, ніж буре вугілля з рештками квіткових рослин.
У земній корі є свої «геологічні годинники» – радіоактивні речовини,
зокрема уран. З часом він зі сталою швидкістю розпадається на свинець і гелій.
Для повного розпаду урану необхідно 710 млн років. На основі радіологічного
методу вчені точно підраховують, скільки міститься у гірській породі урану, а
скільки свинцю, і визначають абсолютний вік породи.
Завдяки вивченню відносного й абсолютного віку гірських порід вдалося
встановити, як розвивалася земна кора та як видозмінювалося життя на Землі.
2. Геологічна історія Землі.
Продемонструйте учням геохронологічну таблицю та поясніть правила її
читання.
Геологічну історію Землі поділяють на значні проміжки часу – геологічні
ери, які складаються з геологічних періодів. Назви періодів найчастіше пов’язані
з сучасними або давніми географічними назвами місцевостей, де були
досліджені гірські породи відповідного часу. Наприклад, девонський (від
графства Девоншир у Великій Британії), пермський (від російського міста Перм),
юрський (від гір Юра в Альпах) та інші. Деякі періоди названі за складом
переважаючих гірських порід, зокрема кам’яновугільний, крейдовий. Крім того
розрізняють п’ять епох горотворення: байкальська, каледонська, герцинська,
мезозойська (кіммерійська), альпійська.
Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди відображений у
геохронологічній таблиці, або шкалі, яка є своєрідним календарем із
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проміжками часу від десятків мільйонів до мільярдів років. Міжнародна
геохронологічна таблиця була складена у другій половині ХІХ ст. і з
накопиченням нових фактів уточнювалася. В основу таблиці вчені поклали
відносний вік гірських порід. Тому найдавніші ери показані знизу таблиці (як у
земній корі залягають більш давні осадові породи), молодші – зверху.
У геологічній історії Землі вирізняють 5 геологічних ер: архейську,
протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську. В ерах, окрім
найдавніших, розрізняють періоди. Архейську і протерозойську еру часто
називають докембрієм, тобто часом, який передував кембрійському періоду
палеозойської ери. Саме в докембрії створилися підвалини сучасного укладу
життя на Землі: виникла перша кам'яна земна кора і з'явилися вихідні форми
органічного життя.
Організуйте роботу учнів з геохронологічною таблицею.
Користуючись геохронологічною таблицею, встановіть:
- Як називають геологічні ери в історії нашої планети?
- Яка ера найдавніша в геологічній історії?
- Яка ера триває й нині?
- У якій ері розрізняють найбільше періодів?
- В яку еру відбувалося альпійське горотворення?
- Коли з'явилися перші рослини і тварини?
- Які геологічні періоди відносять до раннього та пізнього палеозою?
- Коли почався і закінчився кам’яновугільний період?
- Які були епохи горотворення в геологічній історії Землі?
3. Геологічні ери.
Прийом «Геологічна лабораторія»
Організуйте роботу в малих групах
Складіть

коротку

протерозой),

характеристику

палеозой,

мезозой,

геологічних
кайнозой)

геохронологічною таблицею.
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1. Назва ери, її тривалість у часі.
1. Основні геологічні події.
2. Корисні копалини.
3. Епохи горотворення.
4. Розвиток життя.
Можливі відповіді учнів
Розвиток Землі у ранні геологічні ери. Докембрій.
Архейська ера (з грец. – давній) тривала від 4 млрд до 2 млрд років тому і
становить половину всієї геологічної історії планети. Життя у ті часи не існувало.
Хлюпотіло море. Вулканізм був глобальним. Первинні материки мали вигляд
велетенських застиглих потоків лави.
Протерозойська ера (з грец. – раннє життя) охопила відрізок часу від 2
млрд до 570 млн років тому і становить ще 40 % геологічного часу. На думку
вчених, земна кора залишалася неспокійною. Літосфера розтріскалася на
велетенські плити, які почали дрейфувати. Процеси вулканізму й активного
горотворення локалізувалися на краях літосферних плит. На кінець протерозою
припала байкальська епоха горотворення. Нині на місці її прояву розташовані
сильно зруйновані брилові гори. Близько 3 млрд років тому в Океані на
мілководді виникли перші мікроорганізми. Наприкінці протерозойської ери в
океанах переважали водорості та прості м’якотілі тварини, які майже не лишили
після себе слідів існування. Разом архейську та протерозойську ери називають
докембрієм (за назвою першого періоду наступної палеозойської ери), який
охоплює 90 % усього геологічного часу. Проте поки що накопичено мало знань
про ті віддалені часи, тому ці ери не поділяють на геологічні періоди.
Розвиток Землі у палеозойську еру.
Палеозойська ера (з грец. – давнє життя) розпочалася 570 млн років, а
закінчилися 240 млн років тому і становить 6 % від усього геологічного часу.
Про цей відрізок історії Землі нагромаджено багато знань, тому палеозойську еру
поділяють на 6 геологічних періодів. Перші три – ранній палеозой, три наступні
– пізній палеозой.
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У ранньому палеозої материки й океани зовсім не були подібні до сучасних.
У південній півкулі існував давній материк Гондвана, а у північній – кілька
окремих материків: Лаврентія, Сибір (Ангарида), Європа та інші. На краях
тодішніх літосферних плит відбувалося каледонське горотворення. У ранньому
палеозої життя вирувало лише в Океані. Переважали водорості, а з тварин –
медузи, губки, молюски, давні ракоподібні істоти трилобіти. У силурійський
період перші рослини вийшли з Океану й наситили повітря киснем.
У пізньому палеозої внаслідок пересування літосферних плит давні
материки поступово зблизилися й наприкінці пермського періоду утворився
надматерик Пангея (з грец. – уся земля), який оточив океан Панталасса (з грец.
– усе море). При цьому в місцях зіткнення давніх материків відбувалося
герцинське горотворення. В Україні в той час сформувалися гори на місці
Донецького кряжа та рівнинної частини Криму. В Океані панівною групою
тварин стають риби. На суходолі серед деревоподібних папоротей літали
велетенські комахи. З води вийшли на суходіл велетенські земноводні – родичі
сучасних жаб.
Розвиток Землі у мезозойську еру.
Мезозойська ера (з грец. – середнє життя) тривала від 240 млн до 67 млн
років тому й становить близько 3 % від усієї історії розвитку земної кори. Вона
складається з 3 гео логічних періодів: тріасового, юрського та крейдового.
Клімат материка Пангея стає сухим і спекотним. Це призводить до вимирання
вологолюбної флори і фауни пізнього палеозою. Папороті змінюють посухо
стійкі голонасінні рослини, а земноводних тварин – плазуни (рептилії), яких
назвали динозаврами. Останні опанували суходіл, повітря, воду.
Наприкінці тріасового періоду Пангея починає розколюватися на два
материки: південний – Гондвану, північний – Лавразію. Між ними виникає океан
Тетіс. До кінця мезозою материки продовжують розколюватися на сучасні
континенти. Унаслідок розсування материків виникають улоговини сучасних
океанів. У місцях зіткнення літосферних плит відбувається мезозойське
горотворення.
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У середині мезозою з’явилися квіткові рослини й перші птахи і ссавці.
Спочатку ці тварини були нечисленними і невеликими за розмірами й не
становили серйозної конкуренції динозаврам. Однак вони мали значну перевагу
порівняно з рептиліями – теплокровність, що дало змогу вижити в епохи
істотного похолодання.
Розвиток Землі у кайнозойську еру.
Кайнозойська ера (з грец. – нове життя) розпочалася 67 млн років тому і
триває донині. Вона становить менше 1 % геологічної історії. Її поділяють на 3
геологічні

періоди:

палеогеновий,

неогеновий

та

четвертинний

(або

антропогеновий). Материки й океани поступово набувають сучасних обрисів. У
місцях зіткнення літосферних плит проявляється альпійська епоха горотворення,
в результаті якої утворюються величезні пояси гір. Серед них – Карпати і
Кримські гори. Динозаври вимерли ще наприкінці мезозою. Клімат палеогену та
неогену був теплим і вологим, тому на суходолі у той час жили теплолюбні
рослини і тварини. У четвертинному періоді відбувається різке похолодання, що
спричиняє 4 епохи зледеніння у північній півкулі Землі. Максимальна з них,
Дніпровська, дісталася території України. Це суттєво вплинуло на склад гірських
порід, змінило рельєф, а також видовий склад рослин і тварин. Антропоген – час
появи і розвитку людини.
4. Фізкультпауза.
Гра «Вірю - не вірю»
Запропонуйте учням дати відповіді за допомогою рухів: хлопок «так» присідання «ні».
Чи вірите ви, що:
1. Геологія - наука вивчає тверду оболонку Землі, історію її розвитку та
процеси, що її створили?
2. Відносний геологічний вік визначають обчислюючи вміст солей хлору у
гірських породах?
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3. Абсолютний геологічний вік гірських порід визначають за часом розпаду
радіоактивних елементів, зокрема урану?
4. У геохронологічній таблиці давніші періоди розміщені нижче, а сучасніші –
вище?
5. Неогеновий період належить до кайнозойської ери?
6. Лавразія розпалась на Гондвану і Пангею?
7. Найдавніша епоха горотворення - байкальська?
5. Узагальнення й систематизація знань. Закріплення знань і способів дій.
Геологічна історія України
Прийом «Машина часу»
Запропонуйте учням уявити, що машина часу перенесла їх із кайнозойської ери
до…(архейської, протерозойської, палеозойської, мезозойської).
Вчитель називає одну із геологічних ер, а учні описують, що їм вдалось тоді
побачити на території України. Учні можуть користуватись геохронологічною
таблицею та підручником
ІV. ЕТАП ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати § 14 – обов’язкове
2) Скласти три «тонкі» запитання для взаємоопитування («тонкі» запитання
потребують короткої відповіді) – обов’язкове
V. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНЮЮЧИЙ
1. Підведення підсумків уроку.
Прийом «Роблю висновок»
Спонукайте учнів самостійно зробити висновки про найважливіше із
розглянутого на уроці навчального матеріалу:
 Завдяки вивченню відносного й абсолютного віку гірських порід вдалося
встановити, як розвивалася земна кора та як видозмінювалося життя на Землі.
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 Геохронологічна таблиця відображає розвиток земної кори та зміну
природних умов за основними проміжками геологічного часу (ерами,
періодами).
 Земна кора на території України формувалася майже 4 млрд років,
починаючи від докембрійського часу. Внаслідок дії внутрішніх сил планети
земна кора зазнавала різних рухів: вертикальних і горизонтальних, плавних і
розривних.
 Формування земної кори відбувалося під час гороутворюючих епох
(складчастостей) - каледонської, герцинської, мезозойської (кіммерійської),
альпійської.
 У четвертинному періоді кайнозойської ери відбулося загальне охолодження
клімату, що призвело до дніпровського зледеніння.
2. Рефлексія.
Прийом «Телеграма».
Встановіть, чи справдились очікування учнів від уроку?
Зверніться до них із пропозицією скласти телеграму із 11 слів, яка б містила
відповіді на такі запитання:
 Що ви думаєте про проведений урок?
 Що було для вас новим?
 Чого ви навчилися?
 Що не вдалося з’ясувати?
Зберіть телеграми, прикріпіть їх на плакат «Телеграма», зачитуючи. Учні
обирають ту з них, яка їм найбільше сподобалась.
3. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці
Додаткова інформація
І. Геохронологічна таблиця
Встановлення
геохронологічну

абсолютного
таблицю

і

відносного

(таблицю

віку дає

геологічного

змогу скласти

літочислення).

У

геохронологічній таблиці в історичній послідовності за ерами й періодами
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систематизовано відомості про основні геологічні події, розвиток рельєфу,
утворення корисних копалин, про етапи розвитку життя протягом геологічного
часу. Земна кора дуже неоднорідна, що зумовлене особливостями її формування
протягом тисячоліть.
Геохронологічна таблиця

ІІ. Геологічна історія України
В архейську еру континентальна земна кора в межах нашої країни складалася
з кристалічних порід магматичного і метаморфічного походження. Вона була
тонкою й досить пластичною. Внаслідок дії внутрішніх сил планети земна кора
зазнавала різних рухів: вертикальних і горизонтальних, плавних і розривних. В
одних місцях вона вигиналася у складки, утворюючи складчасті гірські споруди,
в інших – розламувалася на окремі блоки. Вздовж розломів проявлявся
магматизм. Інколи гаряча магма пропікала тонку земну кору і заливала великі
площі на її поверхні. Наприкінці ери окремі частини земної кори втратили
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пластичність і перетворилися на цупкі стверділі ділянки. Так почалося
формування давньої Східноєвропейської платформи, в межах якої лежить більша
частина території України. Земна атмосфера в цей час була насиченою різними
газами, але без кисню. Водяна пара скупчувалася на значній висоті; лише з
охолодженням земної поверхні на неї почали випадати опади. У водних басейнах
з'явилися бактерії і водорості.
У протерозойську еру внутрішні сили Землі розбили кристалічну основу
платформи на блоки різної величини. Одні з них залишилися на поверхні чи
припіднялися, їх породи постійно руйнувалися і зносилися під дією зовнішніх
сил. Інші блоки опустилися вниз і над ними нагромаджувалися осадові відклади.
Особливо активно це відбувалося в морських басейнах, які то наступали на
суходіл, то відступали з нього залежно від напрямку вертикальних рухів земної
кори. На відміну від платформи земна кора на півдні і південному заході України
залишалася пластичною та нестійкою. Це частина Середземноморського
рухомого поясу планети, який проліг через південь сучасної Євразії. Там
упродовж всієї геологічної історії земна кора то опускалася, то піднімалася. При
опусканні неодноразово з’являлися прогини земної поверхні з глибинними
розломами. Прогини затоплювалися морем і в них нагромаджувалися потужні
товщі осадів. Коли прогин зазнавав підняття, утворювалися складчасті гори
(епоха гороутворення або складчастість). У тріщини розломів з надр проникала
магма, формуючи окремі вулканічні масиви або цілі хребти.
У палеозойську еру центральна частина України здебільшого була
суходолом. На інших територіях континентальні та морські умови змінювали
одні одних. Максимальний наступ моря відбувся в середині ери. У каледонську
складчастість виникли гірські споруди на місці сучасних Карпат – Пракарпати,
які островами виступали з води. У герцинську складчастість (наприкінці ери)
вони зникли під водами мілководного моря Тетіс, що зайняло прогин в
Середземноморському рухомому поясі. Натомість нова складчаста споруда
з’явилася на сході країни на місці Донецького прогину. Клімат був близьким до
субтропічного: переважно жарким, змінювався від сухого до вологого. Ще на
66

початку

ери

розвинулися

одноклітинні

організми.

Потім

з'явилися

багатоклітинні водорості, морські безхребетні і хребетні тварини, а ще через
мільйоноліття – наземні рослини і земноводні. У кам’яновугільному періоді
панувала пишна рослинність: гігантські плауни, хвощі, деревоподібні папороті,
що сприяло утворенню значних товщ вугілля.
У мезозойську еру на платформній частині України переважав рівнинний
суходіл.

Окремі

водні

басейни

існували

на

Лівобережжі

та

в

Середземноморському поясі. Правда, в крейдовому періоді відбулося найбільше
для всієї геологічної історії України поширення морських площ. Вони вкривали
майже всю територію нашої країни, крім центральної частини. У мезозої
проявилася кіммерійська складчастість, внаслідок чого сформувалася гірська
споруда на місці Криму, Азовського моря і північної частини Чорного моря.
Однак згодом гори зруйнувалися і стали морським дном. В Закарпатті активно
діяли вулкани. Клімат здебільшого був теплим і сухим. Розвивалися голонасінні
та покритонасінні рослини. З’явилися ссавці та птахи.
На початку кайнозойської ери морський басейн знову поширився на більшу
частину території України. З часом море поступово відступило. Остаточно
формуються Карпатська і Кримська гірські споруди. У четвертинному періоді
відбулося підняття майже всієї території України, крім Причорномор’я. Клімат
переважно був помірно теплим і вологим. Рослинність і тваринний світ
поступово набули сучасних рис, з’явилася людина. В антропогені відбулося
загальне охолодження й осушення клімату, що призвело до кількох
льодовикових епох у Європі. Найбільше – дніпровське зледеніння – поширилося
на значну частину території України. Після танення льодовика сформувався
сучасний вигляд природного середовища.
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Геохронологічна таблиця України
Ери,
Періоди,
тривалі
початок
сть у млн.років тому
млн.
років
Четвертинний
(антропогенний)
1,8

Основні геологічні події (епоха
горотворення), що відбувалися на земній
поверхні

Палеогеновий,
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Альпійське горотворення

Кайнозойська, 67млн років

Неогеновий, 25

Мезозойське

Мезозойська,
175 млн років

Крейдовий, 137

Юрський, 195

Формування
сучасного
рельєфу,
зледеніння.
Установлення
сучасної
берегової
лінії.
Процес
утворення
Карпатських і Кримських гір, формування
Карпатського флішу. Утворились сучасні
річкові долини і ландшафти
Утворення Карпатських гір. Інтенсивна
вулканічна діяльність. Загальне підняття
платформи. Відокремлення Чорного моря.
Розвиток людиноподібних мавп. Початок
зледеніння

Руйнування мезозойських гір. Початок
альпійської складчастості. Платформна
частина України неодноразово вкривалася
морями. У середині періоду майже всю
південну частину Східноєвропейської
платформи вкривало море. У Карпатській
та Кримській геосинкліналях також
панував морський режим, інтенсивно
виявлялися тектонічні рухи
На початку періоду в платформних областях України переважав суходіл. Згодом
унаслідок
опускань
півдня
Східноєвропейської платформи площа
морів розширювалася й майже вся територія України була вкрита морем, тому в
тектонічних западинах відклади того часу
мають значну потужність. Початок
утворення Карпатських і Кримських гір.
Вимирання
мезозойських
плазунів,
розвиток птахів. Поява флори, яка дала
початок сучасній рослинності. Наприкінці
періоду більшість територій перетворилася
на суходіл
Характеризується як значною мірою
морський. Значні території в межах
Дніпровсько-Донецької
та
ГалицькоВолинської западин, у Карпатах і Криму
неодноразово вкривалися морями, у які
потрапляв матеріал з Українського щита й
Воронезького
масиву.
У
Донбасі
відбувалися
інтенсивні
горотвірні
(вулканічні) процеси
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Корисні копалини

Будівельні матеріали (глини, пісок),
торф, нафта Передкарпаття, буре
вугілля Правобережжя, каоліни,
нікопольські марганцеві руди
Нафта, буре вугілля, кам'яна сіль,
керченські залізні руди, будівельні
матеріали (граніт, мармур). У
результаті вулканічної діяльності
утворився
Вулканічний
хребет
Українських
Карпат.
Морські
басейни залишилися тільки на півдні
й південному заході України. На
узбережній зоні південно-західного
басейну утворилися рифи, рештки
яких виступають на Поділлі у вигляді
Товтрового пасма
У Карпатах пісковики, глини,
мергелі. Буре вугілля, нафта, горючі
гази, марганцева руда, боксити й
фосфорити, горючі сланці, кам'яна
сіль

Вугілля, нафта, фосфорити, горючі
сланці, крейда, мергеми Донбасу та
Волині, поширені фосфорити (східна
й північно-східна частина України)

Велике практичне значення мають
вапняки юрського періоду Кам'яне
вугілля, горючі сланці, фосфорити,
піщано-глинисті відклади Донбасу.

Тріасовий,
230

Девонський,
400

Силурійський,
440

Ордовицький,
500

Каледонське

Палеозойська, 330 млн. років

Кам'яновугільний
(карбон),
350

Герцинське

Пермський,
285

Протерозойська,
2600

Архейська,
понад 3600

Байкальське

Кембрійський,
570

Характерною ознакою є майже повна
відсутність в Україні морських басейнів
(крім західної частини). У кінці періоду
відновилися тектонічні рухи в Донбасі
Характеризується розширенням областей
суходолу. Тільки в Донецько-Дніпровській
западині та в Донбасі траплялися неглибокі
моря. Більшість території України була
рівнинною. Тільки на півдні й південному
заході через Крим, Добруджу й Карпати
простягалася гірська система. Клімат був
сухий і теплий, а в другій половині періоду
— напівпустельний. Поступове зникнення
лісів із папороті та плаунів
Більшу частину території в Україні
займали морські басейни. У східній частині
відбувалося
багаторазове
чергування
суходолу й моря, значне опускання
території, яка заповнилася потужними
відкладами. На більшості територій
панував вологий субтропічний клімат, який
сприяв розвитку рослинності. У дельтах
річок,, на берегах озер розвинулися торфові
болота
Початок девонського періоду характеризується скороченням площі морів. У
середньому девоні починається опускання
суходолу,
формується
ДніпровськоДонецька западина У межах Донбасу відбувається інтенсивна тектонічна діяльність
У південно-західній частині почали утворюватися морські басейни. До цього періоду приурочений каледонський орогенез,
який особливо активно виявився в межах
сучасних Карпат (Пракарпати)

Загалом не спостерігалося утворення
корисних копалин. Утворювалися
нафта та вугілля (небагато на ДСС.,
Гір Крим)
Відбувалося поступове висихання
водойм у Донбасі, що зумовило
утворення
потужних
запасів
високоякісно кам'яної солі та гіпсу.
З'являються родовища кам'яного
вугілля, доломітів, солей Карпат,
марганцевих руд, вогнетривких глин,
вапняків. У межах ДДЗ утворилася
нафта
Сприятливі умови для нагромадження рослинних решток, що перетворилися на вугілля Донецького й
Львівсько-Волинського
басейнів.
Вугільні пласти чергуються з пісковиками, це свідчить, що неглибоке
прибережне море чергувалося із
суходолом.
Утворення
дрібнозернистих пісковиків, горючих
сланців Карпат
Фізико-географічні умови були сприятливими для утворення пресованих
червоних пісковиків у Придністров'ї,
кварцитів, базальтів, нафти, солей та
розсолів (ЛП, ДДЗ)

До корисних копалин цього періоду
належать сіль і нафта ДніпровськоДонецької западини, вапняки й
пісковики. Відклалися вапняки,
глини й піски з коралами,
брахіоподами й трилобітами (ВПП)
Відбулося загальне підняття території, яке Сіль, нафта, вапняки
потім змінилося опусканням і наступом (мало поширені – ВПП, захід УЩ)
моря. У цей час на сході України почали
формуватися
Дніпровсько-Донецька
западина й Донецька складчаста область
Інтенсивний розвиток органічного світу й Кам'яні солі, гіпс, вапняки
виникнення наземних рослин і тварин.
Море вкривало лише західну частину
території. У кембрійське море потрапили
продукти руйнування з Українського щита
По всій території відбуваються інтенсивні Поклади графітів, вогнетривких
рухи земної кори. Волинь та Поділля глин, гранітів, габро, кристалічних
займало мілководне Рифейське море. Сліди сланців,
польового
шпату,
активної вулканічної діяльності наявні у лабрадориту, кварцитів, мармуру
вигляді базальтів у рівнинній області
(УЩ)
Формування Українського кристалічного Утворення
значних
покладів
щита, який пізніше був розбитий скидами криворізьких та кременчуцьких
на окремі блоки. Відбувається активне залізних руд, пісковиків, кварцитів,
горотворення, виливи магми, інтенсивна філітів, сланців, гнейсів, гранітів,
вулканічна діяльність. Значна територія діоритів і пегматитів (УЩ)
вкрита горами
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Никитюк Віра Василівна, вчитель Сарненського НВК
«школа-колегіум» ім. Т.Шевченка Сарненської районної ради
ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ
СТРУКТУРИ. ЗВ'ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ.
КАРТА «ТЕКТОНІЧНА БУДОВА»
Мета: повторити значення понять «тектоніка», «щит», «платформа», «плита»,
«тектонічна структура», «складчаста область», ознайомити учнів з
тектонічною

картою

України;

характеризувати

основні

тектонічні

структури, що складають територію України, установити зв’язок між
тектонічною будовою та формами рельєфу; розвивати географічне
мислення, вміння використовувати різні джерела географічної інформації;
співставляти тематичні карти, навички роботи з контурною картою та
роботи в групах; виховувати екологічну культуру, толерантність, охайність,
пізнавальний інтерес до вивчення природи країни.
Цілі уроку: після закінчення уроку учень знатиме визначення понять:
«платформа», «щит», «плита» «область складчастості»; умітиме знаходити
і показувати на картах основні тектонічні структури України
Тип уроку: урок комбінований.
Обладнання: фізична і тектонічна карта України, атласи, підручники, контурні
карти
Опорні та базові поняття: тектоніка, тектонічна структура, тектонічна будова,
платформа, щит, плита, западина, область складчастості.
Географічна

номенклатура:

тектонічні

структури:Східноєвропейська

платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, ДніпровськоДонецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа,
Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи.
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Методи та прийоми: прийоми «Журналіст», «Інтелектуальна розминка»,
«Малюнок на скелі»,«Картографічний практикум», «Дивуй», «Білий
аркуш», «Підбери пару», «Інтерв’ю», «Мої очікування»
ХІД УРОКУ
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери
Привітайтеся. Запитайте в учнів, як вони розуміють вислів – епіграф до уроку,
що належить Піфагору: «Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю
зробити?» Увечері, перше ніж заснути: «Що я зробив?»
2. Перевірка виконання домашнього завдання.
Прийом «Кращий картограф»
Перевірте знання географічної номенклатури
Учитель показує на карті географічні об’єкти, а учні їх називають. Перемагає
учень, який першим точно вказує об’єкти на карті.
Прийом «Журналіст»
Запропонуйте учням провести взаємоопитування, використовуючи підготовлені
дома «тонкі» запитання
3. Мотивація
Запитайте в учнів, які загальні особливості рельєфу України?
Чи можуть вони пояснити, чому певні частини території характеризуються
переважно низовинним рельєфом, інші - височинним, а окремі - гірським?
ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ.
1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку
Повідомте тему уроку: Тектонічні структури України.
Поцікавтеся в учнів,що їм відомо з теми, які завдання вони ставлять на
сьогоднішній урок.
Спільно визначте кінцеву мету уроку: охарактеризувати особливості
тектонічної будови України, користуючись картою «Тектонічна будова».
2.Прогнозування змісту й очікуваних результатів дільності
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Запишіть ваші власні очікування від уроку
Визначте очікувані результати (після цього уроку учні зможуть):
 називати основні тектонічні структури України;
 характеризувати їх особливості, використовуючи тектонічну карту;
 пояснювати зв'язок форм рельєфу і тектонічних структур.
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
1. Актуалізація опорних знань.
1. Тектонічні структури та їхні види.
Прийом «Інтелектуальна розминка»
Запитайте в учнів:
- Яка відмінність між поняттями «літосфера» й «земна кора»?
- Що називають літосферними плитами?
- Які методи досліджень застосовують при вивченні тектонічної будови?
- Які вам відомі тектонічні структури?
- Яку будову має платформа? Що таке щити і плити?
- Що називають рухомим поясом?
- Як пов’язані між собою тектонічні структури і форми рельєфу?
Прийом «Малюнок на скелі».
Продемонструйте учням малюнки
Запропонуйте розшифрувати малюнки та пояснити приховані у них географічні
поняття.

3. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.
2. Карта «Тектонічна будова України»
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Прийом «Картографічний практикум»
Організуйте роботу із картою «Тектонічна будова України».
- Що відображає тектонічна карта?
- Які тектонічні структури виділяються в межах території України?
- Які платформи лежать в основі території України?
- Які плити та щит утворилися в межах України?
- Де розташовані складчасті системи?
- Як розташовані в межах території країни тектонічні розломи?
3. Основні тектонічні структури України
Прийом «Шпаргалка»
Запропонуйте учням провести роботу в малих групах.
Користуючись підручником (с. 80—83) та атласом, складіть характеристику
окремої тектонічної структури за планом:
1. Назва тектонічної структури. 2. Географічне положення.
3. Коротка характеристика.

4. Форми рельєфу, що їй відповідають.

(Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина,
Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область,
Карпатська і Кримська складчасті системи.)
Представники груп описують свої структури біля дошки, демонструють їх
на карті.
Учні одночасно підписують тектонічну структуру на контурній карті.
Доповніть інформацію учнів.
Підведіть учнів до висновку.
Територія України формувалася протягом тривалої геологічної історії, тому
має складну тектонічну будову. Структури, що складають її земну кору, різні за
часом утворення, віком, розмірами. Виділяють платформені ділянки та
складчасті структури. Разом вони утворюють тектонічну будову території
України. Більша частина України належить до Східноєвропейської платформи,
яка має давній кристалічний фундамент. Крім неї, тут є Західноєвропейська й
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Скіфська платформи. Карпати й Кримські гори належать до складчастих
структур Середземноморського рухливого поясу.
4. Зона сучасної сейсмічної активності.
Прийом «Дивуй»
Змоделюйте для учнів ситуацію у вигляді проблемної задачі
Професор Університету Колорадо Роджер Білхем опублікував доповідь, в
якій говорилося, що при сучасному зростанні населення до середини XXI
століття буде потрібно понад мільярд житлових будівель, а людство зіткнеться з
новою зброєю масового знищення, такою зброєю стане … житловий будинок.
Як ви поясните цей парадоксальний висновок професора?
Пояснюючи свій парадоксальний висновок, вчений посилається на те, що
влада і архітектори не приділяли і не будуть в майбутньому приділяти належної
уваги зведенню сейсмостійких будівель, а також зміцненню вже наявних.
Запитайте в учнів
Чи треба українським архітекторам враховувати фактор сейсмостійкості
будівель?
Поясніть учням, чим зумовлена сучасна сейсмічна активність України.
Виникнення

геосинкліналей,

формування

платформ

відбувається

безперервно протягом геологічного часу. Причиною цих явищ є постійна
взаємодія внутрішніх і зовнішніх процесів, які викликані енергією Сонця та
внутрішньою енергією Землі. Це зумовлює підвищену сейсмічність, яка
супроводжується вулканізмом, землетрусами, утворенням різних видів гірських
порід і корисних копалин, форм рельєфу, які постійно змінюються.
Сучасна сейсмічна активність України пов'язана із Середземноморським
рухомим поясом. У Карпатах і Кримсько-Чорноморському регіоні можливі
землетруси силою 6 — 8 балів за 12-бальною міжнародною шкалою. Останні
руйнівні землетруси на території України були в 1927 р. їх епіцентри
розміщувались в акваторії Чорного моря, на невеликій відстані від південного
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узбережжя Криму. У Карпатах епіцентри землетрусів 1977 і 1986 років
знаходилися на території Румунії. Тоді коливання земної кори відчувалися на
значній частині Правобережної України.
Механізм виникнення землетрусів: різнонаправлені горизонтальні рухи – у
межах зони Вранча () і Закарпатської зони (); різнонаправлені вертикальні
рухи – у межах Кримсько-Чорноморської () і Південно-Азовської () зон
підвищеної сейсмічної активності. (Учні знаходять місця розташування названих
зон на тектонічній і фізичній картах).
На сьогодні в Україні немає діючих вулканів, окрім грязьових вулканів
Керченського півострови. Відносна висота конусів грязьових вулканів тут
досягає 50 м. Згаслі вулкани є в Карпатах (Вигорлат-Гутинський вулканічний
хребет), на Закарпатті та в Кримських горах (Карадаг, Аюдаг).
Вивчення землетрусів дає змогу скласти карти сейсмічних районів, на яких
показано, якої сили можуть досягати землетруси в тому чи іншому районі. Ці
карти використовуються під час проектування і будівництва нових споруд.
4. Осмислення, первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння нових
знань.
Прийом «Діаграма Вена»
Запропонуйте учням порівняти тектонічні структури в парах.
Визначте спільні й відмінні риси понять: літосферні плити – рухливі пояси;
платформа – складчаста система; щит – плита платформи; давня платформа –
молода платформа. (таблиця у додатку)
5. Фізкультпауза.
6. Узагальнення й систематизація знань. Закріплення знань і способів дій.
Гра «Підбери пару»
Роздайте кожній парі учнів картку, де в довільному порядку записані у дві
колонки тектонічні структури й форми рельєфу. Учні повинні стрілками з’єднати
відповідні пари.
Підведіть учнів до висновку про відповідність форм рельєфу основним
тектонічним структурам.
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Прийом «Білий аркуш»
Продемонструйте учням чистий аркуш паперу, запропонуйте уявити, що це тектонічна карта України.
Назвіть тектонічні структури України, зображені на даній «карті».
ІV. ЕТАП ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
1) Опрацювати § 15підручника - обов’язкове.
2) Підпишіть на контурній карті вивчені тектонічні структури та сейсмічно
небезпечні райони України - обов’язкове
3) Проект для краєзнавця
З’ясуйте за тектонічною картою України, в межах яких тектонічних
структур розміщена наша місцевість. Роботу оформіть у вигляді
картосхеми. – за бажанням
V. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО - ОЦІНЮЮЧИЙ
1. Підведення підсумків уроку.
Прийом «Інтерв’ю»
Запропонуйте одному з учнів взяти інтерв’ю в однокласників, починаючи свої
запитання із слів: Що? Де? Як? Чому?
2. Рефлексія.
Прийом «Мої очікування»
Встановіть, чи справдились очікування учнів від уроку?
Повернемось до слів Піфагора і переглянемо очікування, які ви записали в
зошити на початку уроку:
- позначте ті, що виправдались (+)
- ті, що не справдились (-)
Про що нове ви дізналися на цьому уроці?
Чи знадобляться вам знання про тектонічну будову України у житті?
3. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці
Додаткова інформація
І. Тектонічна карта України
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Тектонічна

карта

відображає різноманітні типи
тектонічних структур України,
які мають тривалу історію
тектонічної еволюції (понад 3,8
млрд

років).

Ці

структури

належать до двох головних
геоструктурних

типів

континентальної земної кори –
платформних і складчастих областей.
У

платформних

областях

виділяється

два

типи

складчастого

фундаменту: кристалічний фундамент і платформний чохол.
Перший тип – кристалічний фундамент – представлений Українським щитом,
який

представлений

інтенсивно

дислокованими

метаморфічними

та

інтрузивними комплексами архею-пелеопротерозою.
Другий тип – пенепленізовані епіорогенні зони, що складені дислокованими
метаморфізованими

й

неметаморфізованими

осадово-вулканогенними

утвореннями рифейсько-ранньопалеозойського (фрагменти Західноєвропейської
платформи в Передкарпатті), рифейсько-юрського (Скіфська плита, внутрішня
зона Стрийського юрського прогину), рифейсько-тріасового (внутрішня зона
Переддобрудзького прогину) віку.
У ранньодокембрійській історії Українського щита виділяються чотири
основні тектонічні епохи: азовсько-дністровська (>3200 млн років), дніпровська
(3200–2800 млн років), саксаганська (2800–2050 млн років) і клесівська (2050–
1600 млн років). Саксаганська епоха тектогенезу (часовий рубіж 2500 млн років)
може бути розділена на ранню (побузьку) та пізню (криворізьку).Складчасті
області, що обрамляють структури Східноєвропейської та епіпалеозойської
платформ з південного заходу, півдня та південного сходу, сформувалися
протягом тривалих етапів тектогенезу. Донбас (головна фаза складчастості
заальська) та Прутський виступ Північної Добруджі належать до складчастих
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варисцидів (герцинідів). До області кімерійсько-альпійської складчастості
належать Гірський Крим (головна тектонічна фаза пізньокімерійська) та його
східне поховане продовження на Керченському півострові (головні фази
складчастості ларамійська та штирійська). До альпіїдів належать Українські
Карпати, які набули сучасного вигляду складної покривно-насувної структури в
середньому міоцені (карпатська фаза складчастості).
Вулканізм у межах Гірського Криму відповідає активно-околичному
геодинамічному режиму, водночас як у межах Закарпатського прогину він
з’явився в умовах острівнодугового геодинамічного режиму.
Основою для складання «Тектонічної карти України масштабу» 1:2 500 000
слугували: «Геодинамічна карта України» масштабу 1:1 000 000 (головний
редактор Л. С. Галецький, заступник головного редактора В. Г. Пастухов; рік
видання 1993) і «Тектонічна карта України» масштабу 1:1 000 000 (головні
редактори С. С. Круглов и Д. С. Гурський; рік видання 2007). Можливості,
закладені в проекті легенди тектонічної карти (розроблені спільно з «ВСЕГЕИ»,
Російська Федерація), дали можливість зберегти переваги обох карт у частині
відображення основних тектонічних структур та їх головних елементів. Останнє
зауваження стосується в основному Волино-Азовської плити, ДніпровськоДонецької западини, Північної Добруджі та Переддобрудзького прогину.

ІІ. Тектонічна будова України
У межах сучасної України територія суходолу представлена материковим
типом земної кори, територія води — Чорноморського басейну — океанічним
типом. Материковий тип земної кори складається з відносно стійких ділянок
платформ — і рухомих — складчастих поясів. Найбільшими тектонічними
структурами, які лежать в основі території України, є Східноєвропейська
платформа й Альпійський складчастий пояс.
1. Платформи
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Більша частина території України розміщена на південно-західній частині
Східноєвропейської платформи. На ній виокремлюють менші геоструктурні
утворення, кожне з яких має специфічну геологічну будову, мінералогічний
склад, розміщення корисних копалин тощо. Основні тектонічні структури на
Східноєвропейській платформі: Український кристалічний щит, ВолиноПодільська плита, Галицько-Волинська (Львівська) западина, ДніпровськоДонецька западина, Причорноморська западина, Донецька складчаста область,
Воронезький кристалічний масив.
Український

кристалічний

щит.

Фундамент

української

частини

Східноєвропейської платформи утворює Український кристалічний щит, який
простягається з північного заходу (Овруч, Клесів) на південний схід до
Азовського моря. Довжина щита — понад 1 000 км, ширина — від 100 до 250 км.
У сучасному рельєфі представлений Придніпровською і Приазовською
височинами. У межах щита кристалічні породи докембрію виходять на поверхню
в долинах річок, утворюючи відшарування. Український щит складений
різновіковими осадово-метаморфічними й магматичними породами.
Характерна тенденція Українського щита - підняття протягом усієї історії.
Щит сформувався на умов інтенсивних процесів метаморфізму, вулканізму й
складкоутворення, що відбувалися на цій геосинклінальній ділянці в минулому.
Це зумовило складну внутрішню будову Українського щита і формування
широкого спектру корисних копалин магматичного, метаморфічного та
осадового походження (граніт, кварцит, пісковик, гнейс).
На заході Волино-Подільська плита (у рельєфі цій структурі відповідає
більша частина Подільської височини) та Галицько-Волинську западина
(представлена Волинською височиною), які на південному заході обмежені
Карпатським передовим прогином.
Причорноморська западина заповнена потужною двокілометровою товщею
осадових порід. У рельєфі їй відповідає Причорноморська низовина.
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Північний схід України займає південно-західний схил Воронезького
кристалічного масиву. У сучасному рельєфі — це схили Середньоросійської
височини.
Між Українським кристалічним щитом і Воронезьким кристалічним масивом
лежить Дніпровсько-Донецька западина — одна з найглибших (до 20 км)
западин Східноєвропейської платформи. У рельєфі їй відповідає Придніпровська
низовина. Западина заповнена потужними відкладами девону, карбону,
палеогену та неогену. Структурно Дніпровсько-Донецька западина пов'язана з
Донецькою складчастою областю.
На півдні до Східноєвропейської платформи прилягає Скіфська платформа
(плита), яка в межах України охоплює рівнинний Крим (Північнокримська
рівнина), шельф Чорного та мілководне Азовське море.
На заході України невелику площу займає Західноєвропейська платформа,
яка представлена Львівським палеозойським прогином.
2. Області складчастості. Альпійська складчаста структура представлена в
Україні двома складчастими системами

Карпатською та Кримською, які

відповідають середньовисотним Карпатам та Кримським горам.
Карпатська складчаста система — це відгалуження Альпійської
геосинклінальної

області.

Головними

структурними

моментами

власне

Українських Карпат є Ґорґано-Покутська (Зовнішня) антиклінальна зона,
Центральна

синклінальна,

Чорногірсько-Полонинська

(Внутрішня)

антиклінальна зона, Рахівський масив та Вулканічні Карпати. На північному
сході від неї простягнувся Передкарпатський передній прогин, до якого входять
Внутрішня й Зовнішня зони. На південний захід від Карпат лежить
Закарпатський прогин, або Закарпатська западина, яка поділяється Вулканічним
хребтом на Солотвинську та Чопську западини.
Кримська

складчаста

система

—

також

складова

Альпійської

геосинклінальної області. Система займає крайнє південне положення області, її
південна межа збігається зі Скіфською платформою, північна — з улоговиною
Чорного моря. Головну роль у геологічній будові Кримських гір відіграють
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мезозойські відклади. Основними структурними елементами Кримського
антиклінорію є Головне пасмо, складене тріасовими глинистими сланцями й
пісковиками та юрським флішем, Внутрішнє пасмо утворене крейдяними
глинами й вапняками, Зовнішнє пасмо складається з вапняків і глин.
ІІІ. Тектонічні структури
Тектонічні структури
а) Літосферні плити –
найбільші блоки літосфери
Землі, обмежені зонами
розломів.
По
розломах
відбувається переміщення
літосферних
плит
(зіткнення,
розсування
тощо)
б) Рухливі пояси —
широкі видовжені ділянки
між літосферними плитами,
у межах якої чергуються в
часі
інтенсивні
горизонтальні (розсування,
стиснення) та вертикальні
тектонічні рухи (опускання,
підняття)
а)
Платформа
–
малорухома
ділянка
літосферної
плити,
що
складається із кристалічного
або
складчастого
фундаменту й осадового
чохла. У рельєфі відповідає
рівнинам.
За
віком
фундаменту
виділяють
давню Східноєвропейську
платформу й
молоді
платформи
(Західноєвропейську,
Скіфську).
б) Складчаста система,
область
—
ділянки
літосфери, що утворилися в
межах рухливих поясів

Спільні
риси
Найбільші
складові
частини
літосфери

Відмінні риси
а) Великі ділянки
літосфери,
обмежені
зонами розломів

б) Зони розломів на
межах літосферних плит,
утворені внаслідок рухів
останніх
(сходження,
розходження, підсування
тощо)

а)
Малорухома
(стійка)
ділянка
літосферної плити
Тектонічні
структури –
великі
складові
частини
літосфери

б) Частини рухливих
поясів літосфери, для
яких
характерні
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внаслідок
стиснення
багатокілометрової
товщі
осадових гірських порід.
Поділяються на складчасті
споруди, виражені в рельєфі
горами,
та
прогини,
виражені
в
рельєфі,
переважно, низовинами або
улоговинами морів
а) Щит – частина
платформи, в межах якої
фундамент виходить на
поверхню, або перекритий
малопотужним
осадовим
чохлом.
Утворився
внаслідок
тривалого
підняття ділянки платформи
б) Плита платформи —
частина
платформи,
перекрита потужним чохлом
осадових гірських порід, які
утворилися
внаслідок
тектонічних опускань
а) Давня платформа —
жорстка малорухома ділянка
літосферної
плити,
що
складається із кристалічного
докембрійського
фундаменту й осадового
чохла. У рельєфі відповідає
великим рівнинам
б) Молода платформа
— малорухома ділянка
літосферної
плити,
що
складається із складчастого
фундаменту й осадового
чохла
(переважно
потужного).

інтенсивні вертикальні й
горизонтальні рухи

Складові
частини
платформи

а) Осадовий чохол
відсутній
або
мало
потужний (до 500 м),
утворився
внаслідок
стійкого
тектонічного
підняття
б) Осадовий чохол
потужний (понад 500 м),
утворився
внаслідок
слабкого підняття або
опускання

Великі
складові
частини
літосферних
плит.
У рельєфі
відповідають
рівнинам
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а)
Кристалічний
фундамент платформи
давній (докембрійський)

б)
Складчастий
фундамент
складений
зім’ятими в складки й
ущільненими гірськими
породами
(переважно
палеозойського віку)

Никитюк Віра Василівна, вчитель Сарненського НВК
«школа-колегіум» ім. Т.Шевченка Сарненської районної ради
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.
Мета:

формувати

навчально-пізнавальну

компетентність

учнів

про

різноманітність корисних копалин, поширення рудної і нерудної
мінеральної сировини в Україні; розвивати картографічну і комунікативну
компетентності у процесі виявлення за допомогою карт атласу
закономірностей розміщення родовищ рудних і нерудних корисних
копалин та встановлення зв’язків між розміщенням корисних копалин та
геологічною будовою; виховувати екологічну культуру, уміння оцінювати
наслідки видобування корисних копалин та охорону надр, визначити
господарське значення мінерально-сировинних ресурсів, виховувати
бережливе ставлення до природних ресурсів.
Цілі уроку: після закінчення уроку учень показуватиме на картах басейни і
родовища рудних і нерудних корисних копалин, оцінюватиме наслідки їх
видобування; наводитиме приклади утилізації відходів.
Тип уроку: урок комбінований
Обладнання: фізична карта України, геологічна карта України, атласи.
Опорні та базові поняття: мінерали,

гірські

породи,

магматичні,

метаморфічні, осадові гірські породи, корисні копалини.
Географічна

номенклатура:

басейни

і

родовища

корисних

копалин

Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцьке родовище залізних руд,
Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових
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руд, Побузький хромітово-нікелеворудний район, Артемівське, Слов’янське,
Солотвинське родовища кам’яної солі, Калуське родовище калійної солі,
Яворівське родовище сірки, Заваллівське родовище графіту).
Методи та прийоми: прийом «Журналіст», «Інтелектуальна розминка»,
«Географічний практикум»,

«Доведи тезу», робота в групах, «Шкала

ефективності»
ХІД УРОКУ
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери
Привітайтеся. Запитайте в учнів, як вони розуміють епіграф до уроку, що
належить Г. Форду: «Зібратись разом – це початок. Триматись разом – це
прогрес. Працювати разом – це успіх».
2. Мотивація
Запитайте в учнів, які аргументи вони можуть привести на підтвердження
тези:
«У надрах України залягають мінерали та гірські породи, що містять
метали. Також в Україні значні запаси нерудної мінеральної сировини»
Як ви вважаєте, чи варто нам продовжити дослідження мінеральних
ресурсів України?
ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку
Оголосіть учням тему уроку. Рудні та нерудні корисні копалини.
Дослідження. Використання продуктів переробки корисних копалин у
побуті.
Запропонуйте учням самостійно сформулювати завдання нашого уроку,
починаючи їх фразою «Я хочу дізнатись…»
Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми: охарактеризувати
різноманітність та поширення рудної і нерудної мінеральної сировини в Україні;
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2.Прогнозування змісту й результатів діяльності
Визначте очікування учнів від уроку.
Наголосіть на очікуваних результатах по завершенню уроку:
 назвати основні райони залягання рудної і нерудної сировини;
 виявити закономірності їх поширення;
 оцінити їх господарське значення та проблеми раціонального
використання.
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
1. Контроль домашнього завдання
Прийом «Журналіст»
Повідомте учням, що вони мають право лише на одне запитання по §20
підручника, яке вони

підготували заздалегідь. По завершенню визначають

найцікавіше із запитань.
2. Актуалізація раніше засвоєних знань.
Прийом «Інтелектуальна розминка»
Запитайте в учнів:
- Які ви знаєте метали? Як їх поділяють за властивостями?
- Які корисні копалини належать до рудних?
- На які групи поділяють рудні корисні копалини за використанням?
- Яке походження мають рудні корисні копалини?
- До яких тектонічних структур переважно приурочені родовища рудних
копалин?
- Для яких потреб використовують рудні ресурси?
3. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.
1. Загальна оцінка рудних ресурсів України.
Поясніть учням:
Рудою вважають мінерали та гірські породи, які містять у своєму складі
певну частку одного або кількох металів, що їх економічно доцільно
використовувати для переробки.
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Рудні корисні копалини поділяють на кілька груп, а саме: чорні метали,
кольорові, благородні, тугоплавкі, рідкоземельні й інші. Україна має унікальні
поклади сировини для плавлення чорних металів (чавуну і сталі). Це різноманітні
залізні та марганцеві руди. Водночас у країні недостатньо руд для кольорової
металургії.
Розміщення родовищ рудних ресурсів тісно пов’язане з геологічною
будовою території. Більшість із них має магматичне або метаморфічне
походження, тому скарбницею руд є Український щит, а також Вулканічний
хребет Українських Карпат. До кори вивітрювання та відкладів осадових
гірських порід належать залізні, марганцеві, нікелеві, алюмінієві окисні руди та
розсипи титанових руд осадового чохла Українського щита; осадові залізні руди
Керченського басейну.
Прийом «Географічний практикум»
Організуйте роботу учнів із картою.
Запитайте в учнів:
 Назвіть залізорудні басейни та райони України. Який з них охоплює
найбільшу площу?
 Де видобувають марганцеві руди?
Завдання по варіантах
Охарактеризуйте родовища руд чорних металів. Відповідь подайте у
вигляді таблиці.
І варіант – залізні руди, ІІ варіант – марганцеві руди

Залізо

Назва металу, його
руд
метаморфічні
бідні залізисті
кварцити й
багаті
магнетитові
залізні руди
Осадові залізні
руди

Басейни, райони,
родовища
Криворізький
басейн,
Кременчуцький і
Білозерський
райони

Геологічна
характеристика
Приурочені до круто
падаючих пластів
протерозойських
гірських порід
кристалічного
фундаменту щита
Керченський басейн Індоло-Кубанський
прогин
(горизонтальні
пласти неогенових
осадово-хемогенних
відкладів)
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Оцінка запасів
Запаси великі, але їх
значна частина
поблизу земної
поверхні вже
вичерпана
із легуючими (V,
Мn), та шкідливими
(Аs, Р), домішками.
Відкритий
видобуток руд

Марганець

Осадові
марганцеві руди
(мінерали:
манганіт,
псиломелан,
родохрозит
тощо)

Нікопольський
басейн (райони:
Нікопольський,
Великотокмацький,
Інгулецький)

Осадовий покрив
схилів
щита(горизонтальні
пласти палеогенових
осадових відкладів)

Пласт 2 м. Вміст
23%. Глибина15120 м. Відкритий
(кар’єрний) і
підземний
(шахтний) способи
розробки

Підведіть учнів до висновку.
Україна має багаті поклади залізних і марганцевих руд (відповідно 10-16%
і 20-42% розвіданих світових запасів), на основі яких розвивається її чорна
металургія. Рудні концентрати також вивозять в інші країни. В Україні розвідано
83, освоєно 35 родовищ залізних руд осадового і метаморфічного походження.
Загальні запаси залізних руд складають 27 млрд. т. Багаті залізні руди
зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні, Кременчуцькому і
Білозерському залізорудних районах, дещо бідніші – у Керченському басейні.
2. Руди кольорових металів
Повідомте учнів про загальні запаси руд кольорових металів в Україні.
Пояснення супроводжуйте показом на карті основних родовищ.
Титанові руди належать до металевих корисних копалин. їхнє виникнення
пов'язане з прибережно-морськими відкладами, вік яких - понад 20 млн років:
Верхньодніпровське родовище в Дніпропетровській області й титанові руди в
басейні р. Ірша на Житомирщині. З титанових руд виплавляють метал сріблястобілого кольору - титан, який у 12 разів твердіший, ніж алюміній, та в 4 рази
міцніший за залізо. Титан і його сплави належать до легких і стійких металів, а
тому є необхідними матеріалами в авіа-,ракето- і кораблебудуванні, виробництві
хімічних реакторів.
Ртутні руди представлені кіноварними серед магматичних порід
Донецького кряжу (Микитівське родовище - розробляється) і Вулканічного
хребта Карпат (Вишівськв родовище – розробка припинена).
Поліметалеві руди, до складу яких уходить цинк, свинець, розробляють на
Закарпатті (Берегівське та Беганське родовища). Поклади поліметалевих руд
розвідано на Донбасі.
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В

Україні

є

поклади

сировини,

з

якої

виплавляють

алюміній:

Високопільське та Південнонікопольське родовища бокситів у Дніпропетровській області; на Закарпатті - родовища алунітів, у Приазов'ї - нефелінів.
Благородні метали в Україні представлені родовищами золота, яких
виявлено близько 20. Найбільш розвідані серед них Мужіївське та Саулякське
родовища на Закарпатті.
Значні родовища золота виявлено в межах фундаменту Українського
кристалічного щита (Клинцівське, Юр'ївське, Сергіївське, Широка Балка,
Майське та ін.). Є родовища золота й на Донбасі та в Приазов'ї. У Карпатах також
трапляються ресурси розсипного золота.
Рідкісні метали. В Україні є родовища руд рідкісних металів – цирконію,
гафнію, ніобію, літію, берилію, скандію, танталу, ітрію, лантану, молібдену,
стронцію. Ці метали та їх сплави використовуються в ядерній техніці,
електротехніці, електроніці, авіаційному та космічному машинобудуванні.
За розвіданими запасами деякі родовища належать до великих і навіть
гігантських. Наразі в Україні видобувають у великих обсягах цирконій та
германій, у менших – скандій і гафній.
Уранові руди. Особливе місце серед рудних корисних копалин посідають
уранові руди. Вони є важливими паливно-енергетичними ресурсами. В Україні
експлуатуються 3 уранових родовища, проте розвідано значно більше.
Найбільше їх

у

Кіровоградській області,

серед

яких

і Новокостянтинівське, щоналежить до провідних в світі за запасами. Сумарні
запаси уранових руд, за якими Україна входить у першу десятку країн світу,
здатні забезпечити потреби діючих вітчизняних атомних електростанцій
упродовж 100 років.
3. Загальна оцінка нерудних ресурсів України.
Запитайте в учнів:
 Які корисні копалини належать до нерудних?
 На які групи за призначенням поділяють нерудні корисні копалини?
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 Які нерудні корисні копалини мають осадове, а які – магматичне
походження?
 Як використовує людина нерудні корисні копалини?
Нагадайте учням:
Умовно нерудні корисні копалини об’єднують за призначенням у такі
групи: хімічна сировина, будівельна сировина, технічна сировина. Україна має
значні поклади нерудних ресурсів. Так, родовища самородної сірки і озокериту
в Передкарпатті – найбільші в світі, а за запасами графіту – друге у світі
(поступається лише Китаю). Озокерит використовується в парфумерії, легкій
промисловості, медицині, а сірка – в хімічній промисловості.
Нерудні корисні копалини є найбільш поширеними в Україні як за кількістю
видів, так і за кількістю відкритих та освоєних родовищ. Пояснюється це тим, що
до них належать надзвичайно різноманітні за походженням породи й мінерали.
Вони

служать

сировиною

для

галузей

промисловості,

безпосередньо

використовуються у будівництві, науці й техніці, побуті та медицині.
Прийом «Географічний практикум»
Організуйте роботу учнів в групах
За допомогою тексту підручника і карти атласу складіть характеристику запасів
нерудних корисних копалин України за планом.
І група – хімічна сировина, ІІ група – будівельна сировина, ІІІ група технічна сировина.
Орієнтовний план:
а) вид корисної копалини;
б) назви басейнів, найбільших родовищ;
в) приналежність до тектонічних структур;
г) палеогеографічні умови утворення;
д) умови залягання й особливості видобутку.
Учні виконують завдання в групах, а по завершенні роботи доповідають
про результати.
Доповніть відповіді учнів додатковою інформацією (див. додаток)
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Повідомлення учнів
Запропонуйте бажаючим учням представити інформацію з обраних ними тем:
1) Мінеральні води України
Гідромінеральні

корисні

копалини.

Наша держава відома

у світі

мінеральними водами різного хімічного складу. У Прикарпатті знаними є
Трускавецьке (зокрема вода «Нафтуся») і Моршинське родовища, в Закарпатті –
Свалявське, на Полтавщині – Миргородське, на Харківщині – Березівське.
Радіоактивні радонові води у Хмільнику на Вінниччині застосовують для ванн,
що зцілюють недуги опорно-рухової та нервової систем, поліпшують обмін
речовин. В Україні понад 400 санаторіїв і пансіонатів, де використовують цілющі
властивості мінеральних вод.
Здавна відомі українські лікувальні грязі. Народні цілителі послуговувалися
ними ще з ХІV ст. Грязі набувають цілющих властивостей завдяки тривалій дії
мікроорганізмів. Найбільш знані грязьові курорти – в Криму (Саки, Євпаторія),
на Одещині (Куяльник), Миколаївщині, Донеччині.
Запаси

українського

озокериту

(гірського

воску)

на

Львівщині

(Трускавецьке, Бориславське родовища) є найбільшими у світі. Цю сировину
використовують

у

парфумерії,

медицині

та

окремих

галузях

легкої

промисловості.
2) Ювелірне та декоративне каміння України
В Україні є родовища коштовного і напівкоштовного каміння: бурштину на
Поліссі, яшми у Криму, гірського кришталю й аметисту у Придніпров’ї та
Приазов’ї. Також є запаси берилу, чорного кварцу (моріону), розсипи алмазів,
родоніту, агату, халцедону, яшми, аквамарину, моріону, оніксу, сердоліку та
інших самоцвітів.
4. Фізкультпауза.
5. Осмислення, первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння нових
знань.
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Прийом «Підбери пару»
Запропонуйте учням підібрати відповідну корисну копалину

до вказаних

басейнів та родовищ:
Криворізький басейн,
Кременчуцьке родовище,
Слов’янське родовище,
Придніпровський басейн,
Іршанське родовище,
Побузький район,
Артемівське родовище,
Калуське родовище,
Яворівське родовище,
Заваллівське родовище,
Солотвинське родовище
Прийом «Проблемне питання»
Оголосіть питання для обговорення проблеми раціонального використання
мінеральних ресурсів:
 Чому різноманіття та багатство корисних копалин ще не гарантує Україні
повну забезпеченість всім необхідним?
 Які райони України, на ваш погляд, найбільше постраждали внаслідок
розробки та експлуатації родовищ корисних копалин?
 Як можна використовувати техногенні родовища? Які проблеми при цьому
вирішуються?
Презентація результатів дослідження
Запросіть бажаючих учнів представити результати власних досліджень.
Тема. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.
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ІV. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО - ОЦІНЮЮЧИЙ
1. Підведення підсумків.
Прийом «Доведи тезу»
Нагадайте учням тезу,сформульовану вами на початку уроку:
«У надрах України залягають мінерали та гірські породи, що містять
метали.
Також в Україні значні запаси нерудної мінеральної сировини».
Спонукайте їх навести аргументи на її підтвердження.
 Найбільші рудні багатства України - це руди чорних металів: залізна і
марганцева.
 Залізну руду видобувають у Криворізькому басейні, Кременчуцькому і
Білозерському залізорудних районах; у Керченському басейні видобуток
руди припинено.
 Марганцеві руди, за видобутком яких Україна є світовим лідером,
зосереджені в Нікопольському басейні.
 З руд кольорових металів Україна володіє значними запасами титанових і
ртутних руд, проте запаси інших руд обмежені або не мають промислового
значення.
 Україна має великі запаси уранових руд.
 За запасами залізної, марганцевої, титанової та уранової руди Україна
посідає перше місце серед країн Європи, за запасами ртутної руди – друге
(після Іспанії).
 Україна володіє великим набором нерудних корисних копалин.
 Найбільше поширення мають різноманітні будівельні матеріали.
 За запасами сірки, кам’яної солі, облицювального каміння, каоліну,
озокериту, графіту, мінеральних вод Україна входить в число провідних
країн Європи і світу.
 Корисні копалини належать до вичерпних природних ресурсів.
2. Власне рефлексія.
Прийом «Шкала ефективності»
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Запропонуйте учням поставити по черзі відмітки навпроти відповідного
відрізка шкали.
Все зрозумів, зможу
Все
Зрозумів, але
Нічого не
допомогти іншим
зрозумів
сумніваюсь
зрозумів
Проаналізуйте загальний рівень усвідомлення навчального матеріалу
учнями, уточніть, що саме залишилось незрозумілим.
3. Повідомлення домашнього завдання
1) Опрацювати §21, 22 підручника, дати відповіді на запитання після
параграфів;
2) Повторити матеріал розділу, підготуватись до практичної роботи
4. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці
Додаткова інформація
Рудні (металічні) корисні копалини.
Залізо. За видобутком залізної руди Україна посідає 4-те місце у світі.
Промислові поклади заліза в Україні сформувалися на протязі декількох
металогенічних епох - в докембрії та кайнозої.
Докембрійська залізорудна провінція в Україні охоплює Криворізький
залізорудний басейн, Кременчуцький, Білозерський залізорудні райони та
Приазовську залізорудну область. Провінція приурочена до метаморфічних
утворень Українського щита і формувалася в археї та ранньому протерозої.
Залізні руди представлені тут в основному двома генетичними групами:
метаморфічною і гіпергенною (поверхневою). До першої групи відносяться
залізисті кварцити (тонке перешарування кварциту з гематитом чи магнетитом),
магнетитові руди, до другої - залізні руди мартитового та гематитового складу,
утворені переважно в глибинних зонах окислення, чи, частково, в процесі
формування кори вивітрювання.
Криворізький залізорудний басейн – один з найбільших залізорудних
басейнів світу, розташований у Дніпропетровській області, на правобережжі
Дніпра і займає площу біля 300км2 (Дніпропетровська і частково Кіровоградська
області). Залізні руди тут добувалися ще скіфами в V-ІVст. до н.е. Уперше про
наявність залізної руди у районі злиття річок Інгулець і Саксагань заявив Василь
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Зуєв у другій половині ХVІІІ ст. Промислове освоєння басейну розпочалося з
другої половини ХІХ ст.
Залізорудні формації пов'язані із так званою криворізькою серією нижнього
протерозою. Основне промислове значення мають магнетитові і залізисті
кварцити, в результаті збагачення яких дістають концентрат з вмістом заліза до
65 %. Кривбас дає майже 70 % усієї залізорудної сировини країни. В басейні
відомо біля 300 рудних покладів, при цьому не менше 90% запасів багатих
залізних руд розвинуті на Саксаганському (Головному) рудному полі. Розвідано
цілий ряд родовищ (Інгулецьке, Скелеватсько-Магнетитове, Валявкинське,
Новокриворізьке, Аннівське, Первомайське і ін.). Розвідані запаси басейну близько 18 млрд. тонн. Руди лежать від поверхні до глибини 2–3 км. Залізні руди
Криворіжжя видобувають відкритим способом (80%) у кар'єрах та підземним
способом у шахтах. На сьогодні глибина деяких шахт становить 1 500 м, глибина
кар'єрів - понад 200 м.
Кременчуцький залізорудний район знаходиться у Полтавській області на
лівобережжі Дніпра і займає площу 150 км2. У 20-х роках ХХ ст. було відкрите
Кременчуцьке залізорудне родовище. Його освоєння розпочато з 70-х років.
Продуктивною, як і в Кривбасі, є криворізька серія нижнього протерозою. Руди
середньої якості - вміст заліза становить 27-40%, але залягають близько до
поверхні. Відомі великі родовища залізистих кварцитів та багатих залізних руд
-

Горішньоплавненське,

Лавриковське,

Мануйлівське,

Броварківське,

Галещинське і ін. Розвідані запаси магнетитових кварцитів Кременчуцької
магнітної аномалії оцінюються у 4,5 млрд. тонн.
Білозерський залізорудний район тягнеться смугою, що має 20 км
завширшки і 65 км завдовжки південним схилом Українського щита (Запорізька
область) на південному схилі Українського щита і займає площу 1300 км2 . Перші
ознаки наявності тут руди було помічено у середині ХХ ст. Тут зосереджені
родовища залізистих і магнетитових, кварцитів. У багатих рудах частка заліза
унікальна – майже 65 %. Залізні руди пов'язані із породами білозерської серії
верхнього архею. За запасами багатих руд цей район поступається тільки
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Кривбасу. В районі відомі три родовища багатих залізних руд: ПівнічноБілозерське, Південно-Білозерське і Переверзівське, з яких розробляється лише
друге. Загальні запаси до глибини 1500 м складають 1,4-1,5 млрд. тонн, в тім
числі промислові - близько 0,7 млрд. тонн. Значна глибина залягання руд робить
можливим їх видобування тільки шахтним способом.
В Приазовській металогенічній області, розташованій в межах Запорізької
і Донецької областей, виділені три залізорудні райони (Гуляйпільський,
Західно- і Східно-Приазовський), в яких розвинуті промислові родовища
залізних

руд.

Поклади

заліза

приурочені

до

архей-

нижньопротерозойських метаморфічних утворень Приазовського тектонічного
блоку.
є

На

даний

Гуляйпільське,

час

не

експлуатуються.

Куксунгурське

Найбільш

перспективними

та Маріупольське родовища, загальні

прогнозні запаси на яких оцінюються більше як у 7 млрд.тонн.
Кайнозойська Азовсько-Чорноморська залізорудна провінція сформувалася
у неогені і охоплює рудоносні площі Керченського півострова, Присивашшя,
Херсонської області, Приазов'я, а також, можливо, рудні поклади в Азовському
і Чорному морях. Основні запаси залізних руд концентруються в Керченському
басейні і приурочені до великих брахісинклінальних складок (мульд)
Керченського півострова. Промислові запаси залізних руд концентруються у
таких родовищах як Яниш-Такильське, Катерлезьке, Комиш-Бурунське,
Ельтиген-Ортельське, Чегене-Салинське, Чегерчинське і ін. Руди тут бідні за
вмістом заліза (30 %). Представлені в основному бурими залізняками
(оолітовими) осадового походження. Їхні утворення пов’язують з діяльністю
залізобактерій на дні давніх мілководних лагун. Запаси їх у перерахованих
родовищах складають біля 18 млрд. тонн. Перспективи приросту запасів залізних
руд на Керченському півострові пов'язують із подальшим вивченням так званих
вдавлених синкліналей, яких відомо біля 40. Розвідані в них запаси оцінюють у
200 млн.тонн (родовища Новоселівське, Узунларське, Реп'євське і ін.).
Перспективним у плані рудоносності вважається також Азовське море, яке є
географічним центром Азовсько-Чорноморської залізорудної провінції.
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Марганець. В Україні сконцентровано понад 42 % світових запасів
марганцевих руд, які розміщені в Нікопольському (Південноукраїнському або
Придніпровському) марганцеворудному басейні. За запасами марганцевих руд
Україна посідає 2-ге місце у світі. До його складу входять Нікопольське,
Інгулецьке та Великотокмацьке родовища. Процеси концентрації марганцю в
окремих районах України відбувались на протязі майже всієї геологічної історії.
Поклади марганцевої руди, які сформувалися внаслідок руйнування поверхні
Українського щита, розташовані неглибоко. Пласти мають потужність до 4 м. До
1952 р. тут переважав підземний спосіб видобутку, нині кар'єрний.
Нікопольський марганцевий басейн – один з найбільших у світі, розміщений
на території Дніпропетровської і Запорізької областей і займає площу понад 5
тис. км2. Рудна площа поділяється на окремі поклади, об'єднані у родовища:
Зеленодольське,

Орджонікідзевське,

Марганецьке

і

Великотокмацьке.

Формування родовищ відбувалось у палеогені в умовах морського мілководдя
(шельф). Руди представлені великою різноманітністю мінеральних видів:
піролюзит, манганіт, псиломелан, манганокальцит тощо. Генетичний тип
марганцеворудних покладів - осадово-діагенетичний. Вміст марганцю в окисних
рудах в середньому 25-30%, а загальні запаси руди – понад 2 млрд. тонн.
Серед інших осадово-діагенетичних родовищ марганцю можна відмітити
Бурштинське родовище неогенового віку, розташоване у Івано-Франківській
області. Руди представлені тут монганокальцитом, родохрозитом, вернадитом.
Родовище потребує подальших досліджень.
В Азовсько-Чорноморській залізорудній провінції, яку часто називають
також марганцево-залізорудною провінцією відбувалось спільне нагромадження
заліза, марганцю і інших хімічних елементів (миш'яку, фосфору, ванадію,
нікелю, кобальту тощо). В Керченській групі родовищ середні кларки
концентрації марганцю складають 20-30, а в окремих рудах - 60-70.
Осадово-метаморфізоване Чивчинське родовище палеозойського віку
розташоване у верхів'ях рік Білий і Чорний Черемош (Карпати). Руди
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представлені в основному родонітом та родохрозитом. Промислове значення
родовища - невстановлене.
Хощеватське родовище розташоване на лівому березі р.Південний Буг у
Вінницькій області і приурочене до кори вивітрювання архейських порід. За
деякими оцінками запаси його можуть складати біля 3 млн. тонн. Родовище
потребує детального вивчення.
З корою вивітрювання архейських кристалічних порід пов'язані також
численні рудопрояви марганцю у Побужжі, Приазов'ї, Середньому Придніпров'ї.
Титан. Особливе значення серед руд тугоплавких металів у нашій державі
мають поклади титанових руд. Їхній видобуток в Україні становить близько 20
% від світового. Руди залягають у формі розсипів на поверхні щита у
Житомирській (Іршанське родовище) та Дніпропетровській (Самотканське
родовище) областях. Титанові руди в Україні мають значне поширення на
Українському щиті і його схилах. Відомі магматичні, залишкові і розсипні
родовища та рудопрояви титану. Магматичні родовища титанових руд
сформувалися

у

протерозої.

Розташовані

у

Житомирській

області

(Стремигородське, Торчинське і ін.). Руди комплексні - апатит - ільменітові.
Залишкові родовища титану знаходяться на Волині та в Приазов'ї і пов'язані з
корою вивітрювання основних та ультраосновних порід щита. Розсипні
родовища (іршанське) також відомі у Житомирській області і сформувалися за
рахунок розмиву магматичних порід Коростенського плутону. Рудоносний
титано-цирконієвий

район

відомий

у

Дніпропетровській

області

(Середньопридніпровське родовище).
Нікель. Рудні концентрації нікелю в Україні генетично пов'язані із
магматичними, гідротермальними та гіпергенними процесами. Нікелева
мінералізація розвинута в ультраосновних породах Українського щита, а також
в аналогічних породах Лужансько-Тереблянського рудного району Закарпаття.
Десять відносно невеликих за запасами родовищ зосереджені на Середньому
Побужжі та Середньому Придніпров'ї. із шести побузьких родовищ, більшість
яких розташовані у Кіровоградській
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області, розробляється лише єдине

Деренюське родовище. Родовища Середнього Придніпров'я (Дніпропетровська
область) знаходяться у стані вивчення. Найбільші з них Девладівське,
Терновське, виявлені також Ново- і Південно-Нікопольське, Сухохутірське
родовища. Попередні дослідження вказують на можливість їх промислового
освоєння.
Ртуть і сурма. Ці метали утворюють, як правило, парагенетичні асоціації,
формуючи спільні родовища. За розвіданими запасами ртутної руди (кіновар)
наша країна посідає друге місце в світі. Поклади цієї сировини виявлено в
Донецькій і Закарпатській областях. В Україні найбільшим є сурм'яно-ртутне
Микитівське родовище, яке разом із іншими дрібнішими покладами складає
Микитівське рудне поле, розміщене в межах Головної антикліналі Донбасу.
Ртутні зруднення відомі і в інших районах Донецького басейну - вони разом із
Микитівським рудним полем утворюють Донецьку ртутно-рудну провінцію.
Походження ртутних і сурм'яних руд гідротермальне. Представлені вони такими
мінералами, як кіновар, антимоніт, арсенопірит. Формування їх відбувалось у
герцинську епоху рудоутворення.
Певні рудопрояви ртуті відомі у межах Вишківського рудного поля, яке
входить у Закарпатську металогенічну провінцію. Тут промислове значення має
родовище Боркут. У північно-західній частині Закарпаття відомі Перегинський і
Свалявський, а в центральній - Углянський рудні райони. Рудопрояви і родовища
ртуті у Закарпатті генетично пов'язані із молодим кайнозойським вулканізмом.
Алюміній.

Поклади

бокситів,

зв'язаних

із

корою

вивітрювання

метаморфізованих вулканічних порід, виявлені в Інгулецько-Дніпровському
бокситоносному районі. Промислові запаси тут встановлено у Високопільському
родовищі Дніпропетровської області.
Перспективними для майбутньої експлуатації можна розглядати запаси
алунітів в Беганьському та Берегівському родовищах Закарпаття, а також
нефелінові сієніти Приазов'я, які, як і алуніти, вважаються високоякісною
сировиною для виробництва алюмінію.
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Слід сказати, що Беганьське та Берегівське родовища, окрім алунітів,
містять такі компоненти як руди свинцю, міді, а також барит, каолін, тобто
експлуатація їх може бути комплексною.
Золото. До недавнього часу вважали, що в Україні немає золота для
промислового видобутку. Нині українськими геологами відкрито понад 15 його
родовищ. Вони зосереджені в Придніпров'ї, Приазов'ї, Донбасі, на Закарпатті.
Золоторудна мінералізація в Україні формувалася у різний час - від архею до
кайнозою (неогену).
Особливо перспективним на золото є Український щит де золотоносними є
зелено-кам'яні структури архейського віку у Середньому Придніпров'ї
(Дніпропетровська, Кіровоградська області) та в Приазов'ї. Рудопрояви золота
виявлено на деяких залізорудних родовищах (Північно-Білозерське та
Переверзівське). Значне за запасами Савранське родовище відкрите на
північному сході Одеської області. Родовище приурочене до південно-західної
околиці Українського щита і синхронне за часом формування із Завалівським
родовищем графіту, розташованим неподалік. Перспективи Савранського
родовища оцінюють дуже високо.
Друга головна золотоносна провінція (герцинська) приурочена до
Нагольного кряжу Донецького басейну. Золото тут асоціює із поліметалами і
перспективи його промислового освоєння поки що не з'ясовані.
До Закарпатської металогенічної провінції неогену належить розвідане
нещодавно Мужієвське родовище золота. Запаси його складають десятки тонн і
затверджені Державним комітетом по запасах. Родовище повністю підготовлене
до експлуатації.
Рудопрояви золота відомі також у Чивчинських горах (на пограниччі із
Румунією) та в межах Рахівського масиву. Останні потребують подальшого
вивчення.
Українські геологи нещодавно виявили значні поклади мідних руд на
Волині.
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Уранові руди становлять велику цінність для атомної енергетики. їх
видобувають у Дніпропетровській (Новокостянтинівське, Лозоватське) та
Кіровоградській (Лелеківське, Мічуринське) областях.
Нерудні (неметалічні) корисні копалини.
1. Хімічна мінеральна сировина. Сировиною для хімічної промисловості є
сірка, кам’яна і калійна сіль, фосфорити, апатити.
Сірка. Україна володіє великими запасами сірки. Всесвітньовідомим є
Передкарпатський сірконосний басейн неогенового віку (який заходить у межі
сусідніх країн – Польщі та Румунії) належить до найбільших у Європі і світі,
входить у Середземноморську провінцію. Тут виявлено понад 20 родовищ
самородної сірки осадового походження. Пов'язані вони із зоною зчленування
Східно-Європейської платформи та Передкарпатського крайового прогину.
Родовища з балансовими запасами сірки розміщені в основному у Львівській
області

(Роздольське,

Немирівське,

Язівське,

Любеньське,

Сорокське,

Гуменецьке, Ждачівське, Подорожненське), в Івано-Франківській області
розташоване Тлумацьке родовище. Сірконосна смуга простягається вздовж
Карпат у напрямку північний захід-південний схід і виходить у межі Польщі та
Румунії. Видобуток сірки проводиться як кар'єрним способом, так і методом
підземної виплавки. Однак внаслідок тривалого її видобутку у великих
кількостях родовища сильно виснажені. Нині на більшості з них розробка сірки
припинена.
Прояви самородної сірки відомі у Криму, де вони пов'язані із неогеновими
карбонатно-гіпсоносними породами Керченського півострова та у ДніпровськоДонецькій западині, де приурочені до солянокупольних структур. Більша
частина сірки іде на виробництво сульфатної кислоти.
Мінеральні солі. За умовами і часом утворення родовища мінеральних
солей розділяють на:
1) викопні осадові;
2) сучасні соляні;
3) соляні джерела і розсоли;
100

4) морські і океанічні осадки.
Викопні

осадові

родовища

представлені

тілами

пластовими,

лінзоподібними, куполоподібними. Пластові поклади солей поширюються на
десятки і сотні квадратних кілометрів і мають велике промислове значення.
Соляні куполи утворюються при повільному і поступовому підйомі соляних мас
із соляних пластів в області зниженого тиску, ближче до поверхні. Соляні
джерела і розсоли утворюються при вилуговуванні підземними водами покладів
солей на глибинах. Сучасні соляні родовища - це відклади сучасних солеродних
басейнів - лагун, озер тощо.
В Україні соленосні формації приурочені до структур ДніпровськоДонецької западини, Передкарпатського та Закарпатського прогинів. Відомо 18
родовищ кам'яної солі. Потужні поклади кухонної солі (у кам'яному вигляді)
залягають в Донбасі, Дніпровсько-Донецькій западині й Закарпатті, а у вигляді
природних підземних розсолів – у Передкарпатті. Найбільшими родовищами
кам’яної солі, які вже тривалий час розробляються, є Артемівське і Слов'янське
(Донецька область),Солотвинське (Закарпатська область). Значні запаси
кухонної солі містяться у ропі солоних водойм Азово-Чорноморського
узбережжя та Криму. Зокрема її видобувають з озера Сиваш.
В Дніпровсько-Донецькій западині встановлено дві соленосні формації:
верхньодевонську

і

нижньопермську

.

Кам'яна

сіль

знаходиться

у

солянокупольних структурах. Відомі родовища: Роменське (Сумська обл.),
Єфремівське

(Харківська

обл.),

Каплинцівське

(Чернігівська

обл.),

Луговиківське і Солоницьке (Полтавська обл.). У соленосних формаціях
Дніпровсько-Донецької западини виявлено також прояви калійних солей.
З потужною нижньопермською соленосною формацією північно-західного
Донбасу пов'язані промислові поклади пластових кам'яних солей Артемівського,
Слов'янського та Новокарфагенського родовищ (Донецька та Луганська області),
які інтенсивно експлуатуються. існують сприятливі передумови для подальшого
приросту запасів солей в описуваному регіоні.
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У Закарпатському внутрішньому прогині міоценова соленосна формація
зв'язана із піщано-глинистими моласовими відкладами так званої тереблянської
світи. Розробляється єдине Солотвинське родовище кам'яної солі, яке
представляє собою штокоподібний поклад солі значної потужності. Розвідане
також Тереблянське (Олександрівське) родовище з великими запасами.
Значні ресурси кам'яних солей містяться в соляних водоймах АзовськоЧорноморського узбережжя і Криму. Із родовищ ропи можна назвати такі як
Генічеське, Сасик-Сиваш, Сиваші Східні і інші.
Калійна сіль також має осадове походження. У світі її родовища
зустрічаються доволі рідко. В Україні калійна сіль утворилася внаслідок
відступу давнього морського басейну з Передкарпатського крайового прогину.
Товщина соленосних шарів тут становить 50–60 м. Вони відомі ще з першої
половини ХІХ ст.
До неогенових відкладів Передкарпатського крайового прогину приурочені
родовища калійних солей Передкарпатського соленосного басейну у Львівській
та івано-Франківській областях. Численні пластові поклади калійних та кам'яної
солей формувалися у лагунних умовах. Експлуатуються найбільші КалуськоГолинське та Стебницьке родовища. Відомі

також Доброгостівське,

Бориславське, Нинівське, Уличнянське родовища у Львівській та Тростянецьке,
Туро-Велицьке і інші у Івано-Франківській області. Дрогобицьке, Долинське і
Болехівське родовища є природними розсолами кам'яної солі, які також
експлуатуються. Із калійної солі виготовляють калійні добрива.
Фосфатна сировина. Ресурси фосфатної сировини для виробництва
хімічних добрив в Україні представлені фосфоритом і апатитом. Промислові
запаси фосфоритів знайдено у Придніпров’ї, Придністров’ї, Сумській і
Харківській областях, апатитів – у Житомирській і Запорізькій областях.
Поклади апатитів приурочені до магматичних і метаморфічних порід
Українського щита.
Велике поширення мають фосфорити платформеного типу у відкладах
верхньої крейди і палеогену, так звані платформені глауконіто-фосфоритові
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субформації. Всього в Україні відомо біля 20 родовищ фосфоритів, однак вміст
Р2О5 у них порівняно низький. Промислові запаси має досить велике Незвиське
родовище в Івано-Франківській області, сеноманського віку. Цілий ряд родовищ
івано-Франківської та Чернівецької областей (Нижнівське, ЛомачинськоОжевське і ін.) на даний час вивчені недостатньо. Ряд родовищ сеноманського
віку

із

балансовими

запасами

встановлені

у

Харківській

області

(Малокомишуватське, Синичено-Яремівське, ізюмське), на Донбасі (Слов'яноБахмутське, Нижньо-Біленське), у Вінницькій області (Жванське). Кролевецьке
родовище палеогенового віку відоме на Чернігівщині.
Апатит

генетично

магматичними

і

пов'язаний

метаморфічними

із

основними

породами

і

ультраосновними

Українського

щита.

У

Коростенському плутоні (Житомирська область) скупчення апатиту і ільменіту
перебувають у парагенетичному зв'язку. В комплексному Стремигородському
родовищі зосереджена більшість із розвіданих в Україні запасів апатиту.
Перспективними вважаються також такі комплексні родовища як Словечанське,
Паромівське, Рижанівське, Торчинське і ін., які на даний час розвідані
попередньо.
Розвідані в Україні запаси мінеральних фарб: сурик у Кривому Розі, вохра
- на Харківщині.
Новим видом корисних копалин є сапоніт – камінь родючості, його
родовища виявлено на півночі Хмельницької області.
2. Будівельна сировина. Надзвичайно багаті надра України на природні
матеріали, які використовуються в будівельній галузі. Одні з них попередньо
проходять суттєву промислову переробку, інші безпосередньо спрямовуються на
будівництво.
Мергель, крейду, вапняк, глину використовують як сировину для
виробництва цементу, леси і глини – для виробництва цегли і черепиці. Гіпс,
суглинки і вапняк йдуть на виготовлення так званих в’яжучих матеріалів, а
пісок – як наповнювач до бетону. Родовищ цих порід в Україні багато і вони
поширені повсюдно. Це стосується також родовищ кам'яних будівельних
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матеріалів – природного стінового каменю (туфи, вапняки), будівельного
каміння (пісковики, базальти, граніти) та декоративно-облицювального
каміння (граніти, габро, лабрадорити, базальти, мармур). Більшість родовищ
облицювального каміння приурочена до Українського щита, найцінніші його
види залягають у Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій,
Закарпатській областях. Найвідоміші кар’єри – на території Житомирської
області, де видобувають рожевий граніт. Часто він має вкраплення гранатів, що
додає йому особливої краси. За запасами базальту Україна посідає провідне
місце в Європі. Їх видобувають у Рівненській (Клесівське родовище) і
Дніпропетровській областях. Мармур розробляють у Закарпатті, Криму та
Донбасі.
Сировиною для виробництва зв'язувальних матеріалів (цемент, алебастр,
вапно) служать такі породи як вапняки, мергелі, крейда, гіпс, ангідрит, досить
широко розповсюджені на території України.
Вапняки, мергелі, що можуть використовуватись для виробництва різних
видів цементу, а також вапна, залягають переважно серед порід крейдової,
палеогенової та неогенової систем в межах Львівської, Тернопільської,
Хмельницької,

івано-Франківської,

Рівненської,

Харківської,

Донецької

областей.
Окрему групу складають пиляльні вапняки, які добре розпилюються на
окремі блоки і використовуються як стіновий матеріал. Для таких потреб
придатні черепашкові вапняки неогенової системи, поширені на ВолиноПоділлі, в Причорномор'ї.
Україна вирізняється в Європі чималими покладами каоліну (білої глини).
Каолін використовують для виробництва алюмінію хімічним способом,
порцеляни, паперу, гуми, вогнетривких виробів. За генезисом розрізняють
первинні і вторинні каоліни. Первинні каоліни утворюються при вивітрюванні
чи гідротермальному перетворенні гранітів і залягають у верхній зоні кори
вивітрювання. Вторинні - виникають при руйнуванні і перевідкладенні
первинних каолінів. В Україні каоліни виявлені на значних площах Українського
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щита. Відомо більше 100 родовищ та проявів каолінів. Основний видобуток
зосереджено на Глуховецькому

(Вінницька область) та Просянському

(Дніпропетровська область) родовищах. Значними за запасами є ВеликоГадоминецьке

(Вінницька

область),

Біляєвське

(Запорізька

область),

Богородицьке (Донецька область) родовища первинних каолінів та Мурзинське
(Черкаська область), Володимирське (Донецька область), Кіровоградське
(Кіровоградська область), Полозьке (Запорізька область) родовища вторинних
каолінів та багато інших. Запаси каолінів в Україні практично необмежені.
Найбільше у світі – Просянівське родовище на Дніпропетровщині, де потужність
шарів сягає 100 м. Значні родовища білої глини є також на Житомирщині та
Поділлі. Каолін використовують для виробництва порцелянового та фаянсового
посуду, декоративних скульптур, вогнетривких матеріалів та облицювальної
плитки, сантехнічних виробів, як наповнювач під час одержання паперу тощо.
В Україні нараховують 61 родовище крейди із балансовими запасами понад
450 млн.т. Крейда застосовується в цементній, хімічній, скляній, гумовій
промисловості, сільському господарстві. Найбільші поклади її зосереджені у
східних областях України, в околицях міст Слов'янськ, ізюм, Лисичанськ,
Глухів, Новгород-Сіверський і ін. Відомі також родовища у Тернопільській,
Волинській, Рівненській областях.
Гіпс та ангідрит використовуються як будівельні матеріали (штукатурні
розчини, гіпсоблоки і ін.), а також у керамічній, фарфоро-фаянсовій, хімічній
промисловості, медицині. Основні родовища знаходяться на Донбасі, відомі
також на Поділлі.
Бетонні піски , що використовуються як запонювач бетону, пов'язані із
сучасними і давніми алювіальними та прибережно-морськими відкладами і
мають досить широке розповсюдження в Україні (Харківська, Донецька,
Херсонська, Дніпропетровська області).
Скляні піски, які ідуть на виготовлення скла, повинні мати максимальний
вміст кремнезему, рівномірну зернистість. Родовищ таких пісків відомо більше
100. Основні запаси пов'язані із олігоценовими морськими відкладами у
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Донецькій

(Авдіївське,

Новомихайлівське),

Харківській

(Новоселівське),

Чернігівській (Глібівське) областях, та з породами міоцену (Великоглібовицьке
родовище у Львівській області).
У скляній, керамічній промисловості використовуються також польові
шпати . Основним джерелом польових шпатів є пегматити, які добуваються на
Українському щиті (Єлісеївське родовище у Запорізькій області і ін.), а також
лужні каоліни і граніти.
Для виробництва цегли, керамічних блоків, черепиці служать переважно
глини, суглинки, леси, лесовидні суглинки, аргіліти, глинисті сланці. Найбільш
поширеними породами в Україні серед названих є леси та лесовидні суглинки.
Це континентальні антропогенові відклади, розповсюджені по всій території
республіки, за винятком гірських районів Карпат і Криму. Запаси їх практично
необмежені. Для будівельних потреб використовуються також алювіальні і
алювіально-озерні глини Закарпаття та моренні суглинки у північних областях
України.
Широке застосування у будівництві знаходять декоративно-облицювальні
матеріали, до яких відносять породи різного генезису - магматичні,
метаморфічні, осадові: граніти, гранодіорити, лабрадорити, габро, базальти,
мармури, пісковики, вапняки, туфи тощо. В Україні відомо декілька сотень з
різною детальністю вивчених родовищ облицювального каменю, загальні запаси
становлять більше 280 млн. м3. Магматичні та метаморфічні породи приурочені
до місць неглибокого залягання чи виходу на поверхню Українського щита. Так
дуже значні за запасами поклади світло-сірих, сірих та червоних гранітів відомі
у Житомирській (Омельянівське, Коростишівське, Корниське, Лозовиківське і
ін. родовища), Черкаській (Старобабанське), Запорізькій (Кам'яне), Рівненській
(Вирівське), Київській (Богуславське) областях. Лабродорити зосереджені в
основному у двох районах щита - численні родовища відомі на Житомирщині та
у Черкаській і Кіровоградській областях (відповідно масиви Городищенський та
Новомиргородський). Поклади базальтів відомі у Рівненській (ІваноДолинське, Берестовецьке), Дніпропетровській (Криворізьке) і інших областях.
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Мармури та мармуровидні вапняки розробляють у Закарпатті (Діловецьке,
Довгорунь і ін.), відомі вони також у Рахівському масиві, в Гірському Криму, на
Донбасі,

Житомирщині.

Як

облицювальний

матеріал

можуть

також

використовуватись туфи (Сокирницьке родовище Закарпаття), травертини
(вапнисті туфи) південних районів Тернопільської і Хмельницької областей,
гіпси

та

ангідрити

Придністров'я,

Овруцькі

кварцитовидні

пісковики

Житомирщини, червоні девонські пісковики Тернопільщини та ряд інших порід.
3. Технічна сировина. Багато нерудних корисних копалин є сировиною для
різних галузей промисловості.
Графіт.

З

докембрійськими

осадово-метаморфічними

комплексами

Українського щита пов'язані родовища графіту, яких разом із рудопроявами в
Україні нараховується декілька сотень. Концентруються вони у 4 районах:
Прибузькому, Криворізькому, Приазовському і Волинському. Експлуатується
унікальне за якістю і запасами графіту Заваллівське родовище Прибузького
району (Кіровоградська область). За хімічною природою графіт – це чистий
вуглець. Його застосовують як фарбник, з нього виготовляють грифелі для
олівців, для виробництва фарб, підшипників. Графіт має здатність відбивати
нейтрони і знижувати їхню швидкість, тому його використовують на атомних
електростанціях. Відомі також Петровське родовище в Запорізькій області та
Старокримське в Донецькій.
Флюсові вапняки можуть

використовуватися як сировина для чорної

металургії. Найбільші родовища таких вапняків розробляються на півдні
Донецької області (Каракубське, Оленівське і ін.), а також в Криму (Керченський
півострів та біля м.Севастополя). Чистий вапняк залягає на Поділлі.
Скляні піски, керамічні глини, каолін, які мають в Україні значне
поширення, є сировиною для виробництва скла, керамічних виробів, порцеляни
і фаянсу. Україна володіє значними запасами каоліну, а за його видобутком (18
% світового) поступається лише США й Колумбії. Запаси високоякісних каолінів
зосереджені в областях, які розташовані на Українському щиті.
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Найкраще розвідані родовища вогнетривких глин у Донбасі та ДніровськоДонецькій западині (Єленівське, Новотроїцьке, Новорайське, Часовоярське
родовища). У Донбасі та Придніпров'ї розміщені значні поклади доломітів
(Новотроїцьке, Оленівське, Кузинське родовища) та флюоритів (ПокровоКиреївське родовище).
Кварцити видобувають у Житомирській, Кіровоградській, Донецькій та
Сумській областях.
Кварцові піски зосереджені в Донецькій, Дніпропетровській та Харківській
областях.
Озокерит здавна відомий у Передкарпатті, де тривалий час видобувався на
великому Бориславському родовищі (Львівська область).
Ювелірне

та

декоративне

каміння.

Кількість

розвіданих

та

розроблюваних родовищ кольорового каміння в Україні порівняно невелика.
Майже всі вони пов'язані із кристалічними породами Українського щита, рідше
відомі в Карпатах, Криму, на Донбасі. Зустрічаються в Україні димчастий кварц,
берил, топаз, аквамарин, бурштин, родоніт, агат, онікс, яшма, пірофіліт, алмаз і
ін.
На Волині відоме Володар-Волинське родовище, в якому добуваються
берили і топази. Волинські топази прозорі, світло-сірі, винно-жовті, блакитні,
сині.
У Рівненській області виявлено Клесівське родовище бурштину, прояви
його відомі також у Яворівському районі Львівщини та в інших місцях північних
областей України. Приурочені вони до піщано-глинистих порід олігоцену і за
якістю, хімічним складом, віком відповідають покладам бурштину у Прибалтиці.
Виділяються також площі перспективні для виявлення нових промислових
покладів.
У Рахівському масиві та в Чивчинських горах (Закарпатська і Чернівецька
області) відомі прояви оригінального декоративного каменю - родоніту , з
малиновим, рожевим, коричнувато-червоним забарвленням.
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На Овруцькому кряжі Житомирщини розташовані родовища пірофіліту мінералу блідо-рожевого, кремового чи коричневого кольору, який може
використовуватись як декоративний матеріал (виготовлення барельєфів,
рельєфних панно, ваз, посуду тощо), а також у кераміці, гончарстві і ін.
У Придністров'ї відомі поклади мармурового оніксу - високо декоративного
каменю світло-сірого, кремового, жовтого, рожевого, коричневого кольору.
У ХХ ст. траплялися знахідки алмазів, а нещодавно знайдено перспективні
їх прояви на Волині. Волинські алмази, за оцінками фахівців, за якістю
відповідають найвідомішим у світі якутським. Перспективними на виявлення
промислової алмазоносності є деякі райони Приазов'я та Рівненщини.
Численні непромислові прояви кольорового каміння відомі у Криму (агати,
сердолік, яшма), на Донбасі (аметист), у Карпатах (гірський кришталь, гранатальмандин), у Вінницькій, Житомирській областях (опал) та в інших місцях
республіки.
4. Гідромінеральні корисні копалини. До них належать прісні, мінеральні і
термальні підземні води, а також грязі, які можуть використовуватися з
лікувальною метою.
За загальними запасами мінеральних вод Україна знаходиться в числі
провідних

країн

Європи.

Найбільшою

їх

розмаїтістю

відзначаються

Закарпаття і південно-західні схили Карпат (відомі джерелаСвалява, Поляна,
Синяк, Кваси, Шаян), Передкарпаття (Трускавець, Східниця, Моршин, Шкло),
Західне Поділля (Гусятин, Сатанів), Причорномор'я і Крим (Куяльник,
Євпаторія, Саки, Феодосія).
Термальні води в Україні виявлено на різних територіях, крім
Українського щита. Вони вивчаються як джерело енергії. Перспективними для
промислового освоєння є гарячі й теплі підземні води рівнинної частини Криму
і Херсонської області, а також Закарпаття. Поки що термальні води
використовуються обмежено, переважно з лікувальною метою.
Мінеральні води. На території України виділяють такі провінції
мінеральних вод: 1)вуглекислі води області молодої вулканічної діяльності
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Карпат; 2) азотні, азотно-метанові і метанові води артезіанських басейнів,
крайових прогинів та складчастих областей, а також сірководневі води західної
окраїни Східно-Європейської платформи; 3) радонові киснево-азотні води
кристалічних порід Українського щита (Ю.С.Бут, 1986).
За лікувальними властивостями мінеральні води України поділяють на: 1)
води без специфічних компонентів та властивостей, лікувальні властивості яких
визначаються їх іонним складом та загальною мінералізацією та 2) води,
лікувальні властивості яких зумовлені підвищеною кількістю в них різних
біологічно активних компонентів, наприклад, органічної речовини, йоду, брому,
радону і ін.
Вуглекислі води, широко вживані у лікувальній практиці, поширені
переважно у Закарпатті, на території внутрішніх Карпат і Вигорлат-Гутинського
вулканічного хребта. Так, води типу "Нарзан" відомі в околицях Ужгорода,
поблизу населених пунктів Ужок,Голятин, Келечин, Верховина, Кобилецька
Поляна і ін. За складом вони гідрокарбонатно- кальцієві, із вмістом СО2 - 0,8-2.9
г/л. Води типу "Боржомі" поширені головним чином у Мукачівському і
Свалявському районах Закарпатської області (відомі джерела "Поляна Квасова",
"Лужанська", "Свалява"). За складом води гідрокарбонатно-натрієві із
підвищенним вмістом таких активних іонів, як бор і фтор, загальна мінералізація
- 4,3-11 г/л. Води типу "Єсентуки" (район сіл Грабове, Сойми, Верховина Бистра)
мають гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвий склад і мінералізацію 6-10 г/л.
Вуглекислі води типу "Арзні" хлоридно-натрієві з мінералізацією 4,6-14,4 г/л
відомі в долині р. Уж та її приток.
Миш'яковисті вуглекислі води відкриті біля с.Кваси Рахівського району
(вода "Квасівська"); вміст миш'яку у воді 5-10 мг/л, вуглекислого газу 1,5 г/л,
мінералізація - 1,3 г/л.
Вздовж

зони

зчленування

Східно-Європейської

платформи

та

Передкарпатського прогину поширені сульфідні води з підвищенним вмістом
сірководню (0,01-0,06 г/л). Найбільші родовища таких вод відомі у Немирові,
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Шклі, Великому Любіні Львівської області, у Черче Івано-Франківської області,
де на їх базі функціонують курорти.
У цьому ж районі поширені азотні сульфатно-хлоридні води, приурочені до
пісковиків міоцену. Джерела цього типу відомі у Трускавці та Моршині. У
Трускавці відомі також води типу "Нафтуся", слабомінералізовані (загальна
мінералізація 0,6-0,8 г/л) з високим вмістом бітумів органічного походження (до
25 мг/л). Води відзначаються високими лікувальними властивостями. Подібні
води виявлені також поблизу смт. Східниці (Львівська обл.) та Сатанова
(Хмельницька область) у долині р. Збруч. Сумарні запаси вод типу "Нафтуся"
складають 0,37 тис.м3 /добу.
Підвищений вміст гумінових речовин, бітумів, фенолів відмічається і у
водах курорту Березівські Мінеральні Води (Харківська область). Води
відносяться до кременистих - вміст кремнекислоти сягає 30 мг/л, подібні до вод
відомого курорту Желєзноводськ. Запаси їх складають 1 тис.м3 /добу.
Азотні хлоридні і гідрокарбонатно-хлоридні натрієві води з мінералізацією
2-15 г/л поширені у межах Дніпровсько-Донецької западини та у Причорномор'ї,
в Криму. Це лікувальні води без специфічних компонентів. На їх базі працюють
курорти у Миргороді, Нових Санжарах (Полтавська область), а також у Саках,
Євпаторії (Крим). Води подібні до знаменитих мінеральних вод курортів БаденБаден та Ахен.
Метанові та азотно-метанові води зустрічаються у Причорноморському
артезіанському басейні, в зовнішній зоні Карпат, в Передкарпатському прогині,
в степовому Криму. Деякі джерела використовуються у лікуванні (джерело з
району Куяльницького лиману).
Йодобромні води залягають у Карпатах та Причорномор'ї.
Радіоактивні радонові води поширені на Українському щиті і відомі в
районах населених пунктів Бердичів, Житомир, Біла Церква, Миронівка, Умань,
Звенигородка, Новоукраїнка, Тальне і в інших місцях. Загальна мінералізація вод
від 0,5 до 3 г/л. Багато джерел використовується для лікувальних потреб, на їх
базі діють курортно-оздоровчі центри (Хмільник у Вінницькій області,
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Миронівка, Біла Церква у Київській, Полонне - у Хмельницькій областях, у Корці
Рівненської).
У лікувальній практиці використовуються також торфові лікувальні грязі
із середньою мінералізацією грязевого розчину 2-3 г/м, поклади яких є у
північних та центральних областях України і використовуються на курортах
Моршин, Шкло, Миргород.
Мулові лікувальні грязі можуть добуватися із лиманів та солоних озер, які є
у Дніпропетровській (озеро Солоний Лиман), Запорізькій (лимани Молочний,
Утлюцький), Херсонській (озера Генічеське, Салькове), Миколаївській (лимани
Бузький,

Тилігульський,

Березанський),

Одеській

(лимани

Алібей,

Хаджибейський, Куяльницький) областях та у Криму (озера Узунларське,
Тобечицьке, Чокрацьке, Сасик).
Раціональне використання корисних копалин базується на комплексному
підході до їх вивчення, розробки родовищ, використання сировини без втрат.
В цілому можна говорити про добру забезпеченість України мінеральносировинними ресурсами, в першу чергу такими як залізні та марганцеві руди,
руди ртуті, титану; неметалами: графітом, каоліном, сіркою, кухонною та
калійною солями, скляною сировиною, гіпсом, будівельним та облицювальним
камінням, мінеральними водами.
В той же час спостерігається відчутний дефіцит руд кольорових металів, що
вимагає розширення пошуково-розвідувальних робіт на перспективних та
малодосліджених площах, таких як глибокі горизонти Українського щита,
Дніпровсько-Донецької западини, шельфові зони Чорного та Азовського морів
та інші.
Чорні й легуючі
метали
Чорні
Легуючі
метали
метали
Залізо і
його
сплави
(сталь)

Марганець,
ванадій,
хром

Кольорові метали
Основні
Рідкісні
Тугоплавкі Благородні
і розсіяні
Важкі
Легкі
Мідь,
германій,
золото,
цинк,
алюміній,
ванадій,
індій, талій,
срібло,
олово,
магній,
молібден,
цирконій,
платина,
свинець,
титан
вольфрам
талій,
платиноїди
нікель
ніобій
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Никитюк Віра Василівна, вчитель Сарненського НВК
«школа-колегіум» ім. Т.Шевченка Сарненської районної ради
ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ, РЕЛЬЄФУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ
Практична робота 4. Встановлення за картами (тектонічною,
геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами,
рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах
України.
Мета: вдосконалити практичні уміння та навички роботи з тематичними картами
атласу; закріплювати уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати
зв’язки, робити висновки; виховувати самостійність, впевненість у власних
можливостях.
Цілі уроку: після закінчення уроку учень зможе закріпити зміст понять
«платформа», «щит», «плита», «область складчастості»; встановить
зв’язок

між

копалинами,

рельєфом
геологічною

і

тектонічними
будовою

структурами,

території

України,

корисними
визначить

особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї
місцевості.
Тип уроку: урок застосування знань, навичок і умінь
Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт, фізична, тектонічна і
геологічна карти України, атласи
Опорні та базові поняття: форми рельєфу. тектонічні структури (платформа,
щит, плита, область складчастості), корисні копалини (паливні, рудні,
нерудні).
Методи і

прийоми:

прийом «Спіймай

розминка», «Інтерв’ю»
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помилку»,

«Картографічна

ХІД УРОКУ
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери
Привітайтеся. Порадьте учням скористатися повчанням Св. Франциска
Асізського: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви
раптом виявите, що робите неможливе».
2. Мотивація
Запропонуйте учням уявити ситуацію:
Із далекої Австралії прийшов лист від вашого однолітка. Він пише
дослідницьку роботу про природу України. Його дивують українські краєвиди
на фотографіях із Інтернету. Однак йому складно пояснити особливості рельєфу,
багатство корисних копалин цієї країни. Чи зможете ви пов’язати між собою ці
компоненти та пояснити австралійцю ці зв’язки?
ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку
Оголосіть учням тему уроку: Особливості геологічної будови, рельєфу та
мінеральних ресурсів своєї місцевості. Практична робота 4.
Запропонуйте визначити, які цілі вони ставлять перед собою на уроці?
Спільно визначте основну мету уроку: назвати особливості геологічної будови,
рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості, визначити взаємозв’язки
між природними компонентами України, використовуючи тематичні карти
атласу
2.Прогнозування змісту й результатів дільності
Визначте очікування учнів від уроку.
Наголосіть на кінцевому результаті(після цього уроку учні зможуть):
 встановити зв’язок між рельєфом і тектонічними структурами, корисними
копалинами, геологічною будовою території України,
 визначити особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів
своєї місцевості.
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ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
1. Контроль домашнього завдання
Прийом «Спіймай помилку»
Визначте, хто з учнів швидше почує допущені у твердженнях помилки:
1. Територія України розташована у межах однієї платформи Східноєвропейської.
2. Українські Карпати, як і Кримські гори складені переважно осадовими
відкладами.
3. Найвищі точки Подільської височини називають могилами, на ній
знаходяться терикони.
4. 95% території України займають рівнини.
5. Найбільші рудні багатства України - це руди чорних металів: залізна і
марганцева.
6. Найдавніші геологічні відклади України - в межах Донецької
складчастої споруди.
Презентація проекту краєзнавця.
Запросіть бажаючих учнів продемонструвати результати, проведених ними
досліджень з теми: «Забезпеченість своєї області різними групами
корисних копалин» та доповнити порівняння запасів корисних копалин
Рівненської області та України у вигляді графіків, діаграм, таблиць.
Нагадайте учням особливості геологічної будови, рельєфу та тектонічної
будови Рівненщини.
2. Актуалізація й коригування опорних знань, умінь, навичок, необхідних
для самостійного виконання практичних завдань уроку
Прийом «Картографічна розминка»
Перевірте знання географічної номенклатури
У формі «Ти-мені, я - тобі» учні показують на карті основні форми
рельєфу, тектонічні структури, родовища та басейни корисних копалин
України.
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3. Загальний інструктаж, усвідомлення алгоритму дій (осмислення змісту й
послідовності практичних дій).
Роздайте учням інструктивні картки до практичної роботи (див.додаток).
Поясніть послідовність виконання завдань. Дайте вказівку до виконання
основного завдання.
4. Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою учителя,
враховуючи індивідуальні можливості).
Надайте допомогу учням з повільним темпом діяльності, які потребують
додаткових вказівок вчителя.
5. Фізкультпауза.
6. Узагальнення й систематизація учнями результатів роботи.
Націльте учнів самостійно зробити узагальнення про взаємозв’язки між
тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними
копалинами у межах України.
7. Звіт учнів про способи й результати виконання роботи.
Запропонуйте кільком учням оголосити результати виконаної ними
практичної роботи.
ІV. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО - ОЦІНЮЮЧИЙ
1. Підведення підсумків.
Прийом «Інтерв’ю»
Запропонуйте одному з учнів взяти інтерв’ю в однокласників, починаючи свої
запитання із слів: Що? Де? Як? Чому?
2. Власне рефлексія.
Встановіть, чи справдились очікування учнів від уроку.
Запитайте в учнів:
 Чи скористались вони порадою Св.Франциска Асізського під час роботи
на уроці?
 Чи залишились у вас запитання із вивченого нами розділу?
 Що було найважчим? найлегшим? найцікавішим? неочікуваним?
 Які ваші пропозиції по вивченню наступних розділів?
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3. Повідомлення домашнього завдання.
Повторити матеріал розділу (§§15-22) та відповідну географічну
номенклатуру
4. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці
Практична робота 4.
Тема. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків
між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними
копалинами у межах України.
Мета: закріплювати уміння встановлювати взаємозв’язки між компонентами
природи, використовуючи тематичні карти атласу
Обладнання: атласи
Завдання
1. Використовуючи фізичну та тематичні карти атласу, заповніть таблицю
(за зразком).
Тектонічна
структура

Форма рельєфу

Геологічні
відклади
А. Євразійська літосферна плита
І. Східноєвропейська платформа
1. Український
Височини:
Переважають
кристалічний щит
Придніпровська,
відклади архею та
Приазовська,
протерозою
південний схід
Подільської
височини,
Житомирське
Полісся,
Запорізька рівнина
2. ВолиноПодільська плита
3. Ковельський
масив
4.Львівська западина
(Галицько-Волинська
западина)
5. Причорноморська
западина
6. ДніпровськоДонецька западина
7. Воронезький
масив
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Корисні копалини

Фундамент: родовища
залізних руд, хрому і
нікелю, графіту,
кам’яних будівельних
матеріалів (граніту
тощо)
Осадовий чохол: буре
вугілля, каоліни,
боксити марганцеві
руди.

8. Донецька
складчаста область
ІІ.
Західноєвропейська
платформа (плита)
ІІІ. Скіфська
платформа (плита)
Б. Середземноморський рухливий пояс
І. Кримська складчаста система
1. Складчастобрилова споруда
Кримських гір
2. ІндолоКубанський прогин
ІІ. Карпатська складчаста система
1. Карпатська
покривно-складчаста
споруда
2. Передкарпатський
прогин
3. Закарпатська
западина

2. Розкрийте особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних
ресурсів своєї

місцевості, побудувавши

3 логічні ланцюжки «тектонічна

структура – форма рельєфу – геологічний вік - корисна копалина».
3. У висновку вкажіть закономірності у взаємозв’язках між тектонічними
структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у
межах України.
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Савурко Оксана Миколаївна,
вчитель ЗОШ №8 м. Рівного, учитель-методист.
«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ
КЛІМАТОВІРНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ
АТМОСФЕРИ, ПІДСТИЛАЮЧА ПОВЕРХНЯ. ВЗАЄМОДІЯ ЧИННИКІВ
КЛІМАТОУТВОРЕННЯ»
Формування предметних компетентностей:
- навчальна: систематизувати знання учнів щодо основних чинників формування
клімату, розкрити поняття розподілу сонячної радіації на території України, дати
оцінку типам повітряних мас, що панують на території України, продовжити
формувати навички роботи з географічними картами, уміння співставляти та
аналізувати матеріал;
- розвивальна: розвивати екологічне мислення, допитливість, вміння працювати
в групах;
- виховна: виховати в учнів цінність ставлення до природи України та своєї
місцевості, продовжити виховувати культуру спілкування, естетичну культуру.
Формування ключових компетентностей:
- уміння вчитися: формувати практичні вміння висловлювати рефлексивні
судження, оцінювати результати власної діяльності;
- здоров’я і безпека: критично оцінювати вплив клімату на здоров’я та
господарську діяльність людей;
- соціальна і громадянська: вчити висловлювати власну думку, слухати і чути
інших;
- мовленнєва компетентність: правильно вживати терміни;
- картографічна: вміти аналізувати кліматичну карту;
- самостійна: самостійно формувати висновки, гіпотези, само оцінювання
отриманих результатів;
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- інформаційна: розвивати поняття на основі здобутої інформації з підручника,
географічного атласу, характеризувати кліматотвірні чинники та типи клімату на
території України.
Мета:
Після закінчення уроку учень:
- знає типи клімату на території України, кліматотвірні чинники, визначення
ключових понять з даної теми;
- наводить приклади впливу кліматотвірних чинників на клімат України;
- пояснює причини зміни клімату в різних частинах України;
- аналізує кліматичну карту;
- визначає кліматичні показники на території України;
- обґрунтовує вплив клімату на здоров’я та господарську діяльність людини.
Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.
Обладнання: фізична й кліматична карти світу та України, атлас України, зразки
календарів спостереження за погодою.
Методи і прийоми: епіграф, прийом «бліцопитування», розповідь вчителя з
мультимедійним супроводом (презентація, відео), прийом «географічна
лабораторія», прийом «мікрофон», прийом «словничок», прийом «роблю
висновок», прийом «географічний практикум», прийом «експрес – тест», прийом
«незакінчене речення».
Хід уроку:
Організаційний момент
Привітайтеся.
Оголошення теми уроку, формування разом з учнями мети і завдань для роботи
на уроці.
Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Прийом «Бліцопитування»
• Що таке погода?
• Що таке клімат?
• Чим відрізняється погода від клімату?
120

• Які кліматовірні чинники вам відомі?
• Які з них, на ваш погляд, є основними?
• Які основні типи клімату існують на Землі?
• Які існують кліматичні пояси?
I.

Етап мотивації діяльності.
 Запитайте в учнів, як вони розуміють вислів – епіграф, який належить
М.Буало: «Адже клімат на людей не може не впливати».
 Запитайте в учнів, що означає поняття: «клімат», «погода», що між ними
спільного й відмінного, які знаєте кліматотвірні чинники.
 У ході бесіди з’ясуйте, які кліматотвірні фактори впливають на
формування клімату території України.
 Підкресліть цікавість та практичну значущість даної теми.

II.

Етап цілевизначення і планування:
 Зверніть увагу на основну мету вивчення теми на очікуваний результат
– знати типи клімату на території України, розкрити основні поняття з
даної теми:
- Характеризувати кліматотвірні чинники
- Вміти аналізувати кліматичні географічні карти
 Повідомте учням план вивчення теми:
1. Клімат – багаторічний режим погоди на певній території.
2. Типи клімату на території України.
3. Кліматотвірні чинники:
- сонячна радіація
- циркуляція атмосфери
- роль підстилаючої поверхні у формування клімату
4.

Кліматичні

показники

1) поцікавтеся в учнів, що їм відомо із запропонованої теми (6 клас)
2) в кінці уроку виконавши «експрес – тест» учні отримають бали.
III.

Етап цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу).
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 Розповідь

вчителя:

«Клімат України помірно континентальний, на Південному березі Криму –
субтропічний (середземноморського типу). Зміна сезонів протягом року
чітко виражена.
На території країни континентальність клімату зростає з північного заходу
на південний схід. На клімат будь-якої території впливають три основні чинники
кліматоутворення

:

1)

кількість

2)

циркуляція

сонячної
повітряних

радіації;
мас;

3) характер підстилаючої поверхні.
Клімат залежить від географічної широти, висоти над рівнем моря,
наявності льодового і снігового покриву, віддаленості території від океанів і
морів тощо. Сонячна радіація – головний чинник кліматоутворення. Її розподіл
залежить від географічної широти місцевості. Величина сумарної сонячної
радіації в межах України коливається від 4200 до 5300 мДж/м2 і змінюється з
півночі на південь.
Завдяки циркуляції атмосфери відбивається перерозділ тепла та вологи. На
клімат України впливають арктичні, помірні й тропічні повітряні маси.
Основні показники клімату – температурний режим повітря і кількість
опадів. Пересічені температури січня – близько -5°С, липня - +20°С. Річна
кількість опадів коливається від 300-350мм на північному сході та півдні до 550650 улітку і мінімум - узимку. Тільки на Південному березі Криму
спостерігається середньо морський тип річного режиму опадів: Максимум –
узимку, мінімум – улітку».
 Прийом «Географічна лабораторія»:
Учні об’єднуються в динамічні групи та працюють над завданнями:
І група. Дослідіть вплив підстилаючої поверхні на клімат України.
II група. Дайте загальну характеристику клімату України.
IIІ група. Схарактеризуйте радіаційний баланс та кількість сонячної радіації в
межах території України.
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Виконуючи завдання, учні можуть використовувати матеріали підручника та
карт атласів.
Учитель обмежує час роботи (5–7 хвилин).
Після завершення відведеного часу кожна група оголошує результати своїх
досліджень після чого відбувається коротке обговорення всім класом того, що
було сказане.
 Прийом «Мікрофон» (самостійна компетентність)
1) Чи погоджуєтесь ви з думкою групи, що працювала над даним питанням?
2) Чи була ця думка повною та достатньо аргументованою?
 Прийом «Словничок»
Сонячна радіація — тепло і світло, що випромінюється Сонцем і потрапляє на
Землю.
Радіаційний баланс — різниця між сумарною і відбитою сонячною радіацією.
Радіація відбита — сонячна радіація, що відбивається поверхнею Землі.
Радіація пряма — сонячне випромінювання, що надходить прямо на земну
поверхню.
Радіація розсіяна — сонячне випромінювання, що розсіюється в атмосфері в
результаті відбиття та вбирання тепла і світла.
Радіація увібрана — частина сумарної сонячної радіації, увібрана земною
поверхнею.
 Прийом «Роблю висновок»:
Схема «Види сонячної радіації»
1. Пряма. 2.Розсіяна. 3. Відбита. 4.Поглинута. 5. Сумарна.
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Основні висновки:
 Більша частина України знаходиться в помірному кліматичному поясі,
лише ПБК – у Субтропічному.
 На території України помірні повітряні маси, що надходять з Атлантики.
 Континентальність зростає із заходу та північного заходу на південь і
південний схід.


Кліматичні ресурси є сприятливими для сільського господарства,
транспортної системи , промисловості і життя людей.

 До основних кліматотвірних чинників належить: сонячно радіація,
циркуляція атмосфери, характер підстилаючої поверхні.
1) Характеристика тематичної кліматичної карти України (картографічна
компетентність) :
 Робота з атласом (картографічною картою України)
Про які основні кліматичні покажчики ми можемо дізнатися з кліматичної карти
України? За допомогою яких способів виконані зображення на карті?
 Аналіз

кліматичної

карти

(самостійна

робота

в парах).(самостійна

компетентність)
2) Проведення інструктажу виконання завдання.
Завдання 1. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни
температури повітря в січні із заходу на схід між містами Львів і Луганськ.
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Зробити висновки про зміни температури повітря в січні

(-4…-80С,

температура повітря зменшується).
Завдання 2. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни
температури повітря в січні з півночі на південь між містами Чернігів та
Сімферополь. Зробити висновки про зміни температури повітря січня.
(-7…-10С, температура повітря підвищується)
Завдання 3. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни
температури повітря в липні з півночі на південь між Чернігів та Сімферополь.
Зробити висновки про зміни температури повітря в липні. (+17…+21 0С,
температура повітря підвищується)
Завдання 4. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни
температури повітря в липні із заходу на схід між містами Львів і Луганськ .
Зробити висновки про зміни температури повітря в липні. (+17…+21 0С,
температура повітря підвищується)
Завдання 5. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни річної
кількості опадів із заходу на схід. Зробити висновки про зміни річної кількості
опадів. Указати територію України з максимальною кількістю опадів. (700800…500-600мм, кількість опадів зменшується. Гори Карпати, кількість опадів
понад 1500мм/рік, Кримські гори, кількість опадів 1000-1200мм/рік)
Завдання 6. За допомогою кліматичної карти атласу дослідити зміни річної
кількості опадів із півночі на південь. Зробити висновки про зміни річної
кількості опадів. Указати територію України з мінімальною кількістю опадів.
(700-800…300-450мм , кількість опадів зменшується. Південь України, АзовоЧорноморське узбережжя)
 Прийом «Географічний практикум »
(учні звітують про виконання завдання з аналізу кліматичної карти.
Наносять дані спостережень на контурну карту, учитель – на фізичній карті
України за допомогою стикерів).
3) Робота з підручником (інформаційна компетентність). Знайти в тексті та
прочитати висновки про загальні територіальні особливості клімату України.
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4) Закріплення вивченого матеріалу (логічно компетентність )
 Прийом «Експерт - тест» (2 бали за правильну відповідь)
1. Більша частина України розташована в кліматичному поясі:
а) помірному
б) субтропічному
в) тропічному
2. Кількість сумарної сонячної радіації зменшується в напрямку:
а) з півдня на північ
б) з півночі на південь
в) із заходу на схід
3. Континентальність клімату на території України:
а) зростає з півночі та північного заходу на південь та південний схід
б) зменшується з півночі та північного заходу на південь та південний схід
в) зростає з півночі на південь
4.В Україні середня температура повітря в січні збільшується з півночі на
південь, тому що:
а) зменшується сумарна сонячна радіація
б) збільшується сумарна сонячна радіація
в) збільшується континентальність клімату
5. До основних кліматотвірних чинників належить:
а) сонячна

радіація,

характер

підстилаючої

поверхні,

циркуляція

атмосфери
б) фази активності сонця, ступінь господарського освоєння території
Відповіді: 1-а,2-а, 3-а, 4-б, 5-а.

IV.

Етап повідомлення домашнього завдання :
1) Опрацювати параграф підручника
2) Завдання за вибором :
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 Середній рівень – підніміть прикмети погоди
 Достатній рівень – порівняйте середньорічну температуру Києва та
Ялти. Чим пояснюється різниця?
 Високий рівень – користуючись підручником і атласом, складіть
стислу кліматичну характеристику нашої місцевості. Зробіть
висновки про тип клімату.

Мащук Тетяна Василівна,
вчитель географії НВК № 14, м. Рівне
ВОДИ СУХОДОЛУ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.
РІЧКИ. РІЧКОВІ БАСЕЙНИ І СИСТЕМИ. 8 КЛАС
Мета: сформувати в учнів уявлення про поверхневі води України,
поглибити знання про гідрологічні та гідрогеографічні характеристики річок
України,

показати

взаємозалежність

гідрологічних,

гідрографічних

і

кліматичних особливостей територіі; продовжувати формувати практичні
вміння користуватися картами атласу та встановлювати загальні зв’язки в
матеріалі; розвивати спостережливість і творче мислення учнів; виховувати
ціннісне ставлення до природи.
Операційні цілі:
- учні знатимуть суттєві ознаки понять «гідрологія», «внутрішні води»,
«поверхневі води»; «гідрографічні особливості», «падіння і похил річки»;
причини явищ «паводок», «повінь», «межень»; алгоритм цілевизначення та
планування роботи на уроці; правила географічних вправ;
- учні вмітимуть: показувати зв'язок гідрологічного режиму річок з
кліматичними умовами; визначати падіння і похил річки; усвідомлювати і
оцінювати значення водних ресурсів для створення сприятливого середовища
127

життя; аналізувати літературні твори, знаходити в них описи та пояснення
природних процесів.
Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь і навичок.
Форма проведення: урок- дослідження.
Обладнання: карта України «Поверхневі води», атласи, підручники,
аркуші А-4, кольорові маркери.
«Ми пізнаємо цінність води лише колодязь пересихає.
Бенджамін Франклін
«Річко моя, життя моє: люблю я воду твою, лагідну та життєдайну»…
О. Довженко
Хід уроку
І. Організаційний етап.
ІІ. Мотиваційний етап.
2.1. Забезпечення емоційної готовності до уроку (бесіда).
2.2. Перевірка домашнього завдання.
Прийом «Географічний диктант». Взаємоперевірка. 12 питань.
1. Що таке клімат?
2. В Україні переважає клімат…
3. Назвіть основні чинники, які формують клімат України.
4. Різниця між поглинутою та відбитою сонячною радіацією це…
5. Влітку циклони приносять… погоду.
6. Взимку антициклони приносять… погоду.
7. Найбільше в Україні опадів випадає…
8. Середня температура повітря влітку становить…
9. В нашій місцевості можна спостерігати такі небезпечні погодні явища…
10.Найбільша кількість сонячної радіації надходить…
11.Найбільше вологи на територію країни приносять… повітряні маси.
12.Субтропічний тип клімату середземноморського типу поширений на…
(Підготуйте результати відповідей і виставте оцінки в щоденники).
2.3. Актуалізація суб’єктного досвіду.
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Бесіда
-Що може бути місцем народження річки?
-Чи доводилось вам бувати на річці, озері, ставку? Що спільного і відмінного
в них є?
-Що ви знаєте про водні ресурси?
-Уявіть, що ви гідролог. Які складові частини річки ви можете назвати?
-Хто розкаже прислів’я і приказки про воду і водні об’єкти?
Завдання «Доповнити схему»
Води суходолу

Природні

Штучні

Річка Озеро Болото

Канали Водосховища Ставки

ІІІ. Цілевизначення і планування.
3.1. Повідомлення теми уроку (записана на дошці)
3.2. Вибір цілей уроку
Учитель: Сьогодні ми сформуємо, розширимо і конкретизуємо ваші знання
про поверхневі води України, їх склад. Наголошую про корисність знань
поверхневих вод.
Протягом уроку ми повинні заповнити таблицю географічних об’єктів, які
будуть зустрічатися при вивченні даної теми.
3.3. Колективне планування роботи на уроці (погодження цілей уроку з
усіма учнями)
ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу
4.1. Вправи для вивчення нової теми
- Розповідь учителя
Води суходолу
Наявні всі види поверхневих вод (4% площі країни), окрім льодовиків та
підземні води. Загальна кількість річок і струмків – понад 70 тис, а з них понад
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3000 річок – завдовжки 10 км і більше, 8 – довжиною понад 500 км (в межах
України). Понад 20 тис.природних озер, близько 40 тис. ставків. Також
водосховища і канали, болотні масиви загальною площею понад 12 тис. км і
басейни підземних вод.
Використовуємо прийом «Павучок»
Водосховища

річки

Канали

озера

Ставки

болота
Підземні води

Розповідь учителя
Найголовнішими водними об’єктами є річки, що утворюють досить густу
річкову мережу. Як ви знаєте, будова річкової долини залежить від
особливостей рельєфу.
Прийом «Словничок».
Учні, користуючись підручником,

записують

терміни і поняття, що

стосуються будови річкової долини (русло, заплава, тераса, меандри,
річковий стік, витрати води, твердий стік).
Вплив рельєфу на річки.
Важливими характеристиками річок є падіння та похил, які залежать від
складу гірських порід та рельєфу. Падіння річки вимірюється в метрах і
визначається як різниця висот поверхні води між її витоком і гирлом. А
похил річки, що вимірюється у м/км або см/км, розраховується як
відношення падіння річки до її довжини на певній ділянці.
Базис ерозії– рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі
розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.
Прийом «Географічний практикум»
Завдання.
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Як цікаво бути дослідником!
Пропоную визначити похил і падіння р. Тетерів.
Вплив клімату на формування річкової системи
Густота річкової мережі.
Живлення річок
Повінь, паводок
Річковий стік; витрати води.
Прийом «Роблю висновок»
Завдання.
Доведіть або спростуйте твердження «Річки - це діти клімату» (У степу мало
опадів – невелика річкова мережа; у Карпатах значна кількість опадів – густа
річкова мережа).
Розповідь учителя
Річки нашої держави – як люди, у кожної свій характер, свої звички.
Познайомимося з найбільшими з них, здійснивши уявну подорож.
(Демонстрація відеопрезентації « Річки України»)
Основні річкові басейни
- Чорного моря: Дніпра (48% площі країни); Дністра (12%); Південного Бугу
(10%); Дунаю 10%); частини Криму і північного Причорномор’я.
-

Азовського моря: Дону – в межах України басейн Сіверського Дінця (4%);
північного Приазов'я.

-

Балтійського моря: Вісли (1,6%).
Учні, які отримали випереджальне завдання зачитують міні-повідомлення
про річки України, супроводжуючи свою розповідь показом річок та їх
приток на карті.
Прийом «Картографічна лабораторія»
Підписати на контурній карті найбільші річки України
4.2. Завдання контрольного характеру
Прийом «Моя пам'ять»
- Яке значення мають річки у житті людини?
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- До басейнів яких морів належать річки України?
- На якій річці в Україні найбільше водосховищ?
- Чому в межах України р. Дніпро змінює свій напрям течії?
- Як визначити падіння та похил річки?
- Чому р. Горинь та р. Случ називають «дітьми» Дніпра?
Прийом «Скринька знань»
У скриньку учні складають аркуші паперу, на яких написані вивчені на уроці
нові поняття, цікаві закономірності. Всі поняття і закономірності пояснюють.
Вчитель стежить, щоб скринька знань максимально була заповнена.
V. Рефлексивно-оцінювальний етап
5.1. Рефлексія
Вправа «Річка знань»
Учні записують на картках свої враження від уроку і приклеюють на
малюнок річки «Річка знань».
5.2. Само- та взаємооцінювання.
5.3. Домашнє завдання:
-опрацювати текст підручника.
-вивчити географічну номенклатуру.

Устимчук Олена Валентинівна,
вчитель географії ЗОШ І – ІІІ ст. № 22 м. Рівне
ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Мета:-

з’ясувати роль

основних чинників ґрунтоутворення в процесі

формування ґрунтів,
характеризувати ґрунтові ресурси України, визначати вплив родючості ґрунтів
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на сільськогосподарську діяльність;
- продовжити розвивати вміння аналізувати карту ґрунтів України, робити
висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині
України та в горах,.
оцінювати заходи з підвищення родючості та охорони ґрунтів;
- виховувати

бережливе

ставлення

до

ґрунтів,

громадянську

відповідальність за стан природних ресурсів на території України і області,
вміння відстоювати власну позицію у справі охорони ґрунтів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: карта «Ґрунти України», інструктивна – технологічна картка учня,
підручник, атлас 8 кл., словник термінів, презентація «Ґрунти України»
Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Інструктивна – технологічна картка учня
Додаток 2. Завдання для груп
Додаток 3. Словник термінів до теми «Ґрунти»
Методи і прийоми: робота в групах, дискусія, випереджувальне завдання,
«мозковий штурм» тощо.
Хід уроку
І Етап орієнтації, мотивації діяльності
1.1. Привітайтеся.
Кажуть,

що

Запропонуйте
влітку

вона

учням
смарагдова,

відгадати
восени

загадку:
—

золота,

взимку — діамантова. А насправді вона завжди чорна.
1.2. Запитайте в учнів: Про що йде мова?
Ознайомте, що слово «ґрунт» у перекладі з німецької означає
«земля», «основа».
1.3. Оголосіть тему уроку: Ґрунти та ґрунтові ресурси України.
1.4. Нагадайте, що споконвіку український народ із глибокою повагою ставився
до землі, звертаючись до неї як до матері й годувальниці. Українці клялися
землею, землею бажали добра і так само землею проклинали своїх ворогів. До
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наших днів серед українців досить поширене стародавнє добре побажання: «Щоб
ти ся мав, як свята земля!»
1.5. Зверніть увагу учнів на епіграф уроку:
Українська земля благодатна!
Годувальниця і берегиня,
Своїм донькам синам, ніби мати,
Її треба любити – шанувати,
Вона щедра і безневинна!
1.6. Підкресліть цікавість та практичну значущість даної теми та наголосіть,
що на кінець уроку діти мають сформувати власну позицію про необхідність
раціонального використання і охорону ґрунтів України.
ІІ Етап цілевизначення і планування
2.1. Підкресліть для учнів основну мету вивченної теми
2.2. Повідомте, що нову тему вони вивчатимуть за таким планом:
1. Ґрунти і чинники ґрунтоутворення.
2. Ґрунтові горизонти.
3. Основні типи грунтів України та їх поширення.
4. Ґрунтові ресурси, їх зміни.
2.3. Ознайомте із допоміжними матеріалами уроку, як:
- Словник – термінів з теми «Ґрунти»;
- Інструктивною – технологічною карткою учня.
Запропонуйте учням розглянути завдання інстр. – технологічної картки, які вони
виконуватимуть на уроці та критерії їх оцінювання.
Наголосіть, що кожен із них отримує бали за роботу і відповідну оцінку.
2.4. Розпочніть роботу з заповнення таблиці № 1. Закінчити речення.
Запитайте, які вони очікують

результати на кінець уроку і запропонуйте

самостійно сформулювати свої очікування.
Зверніть увагу, що для досягнення мети уроку, будемо застосовувати
компетентносний потенціал предмета (див. інструктивну – технологічну картку
учня, таб. № 1- праворуч)
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ІІІ. Етап цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу)
3.0. Поцікавтеся в учнів, що їм відомо з запропонованої теми. Для визначення
багажу інформації застосуйте:
Прийом «Коло ідей»
Пригадайте з уроків природознавства і географії:
- морфологічна будова – зовнішні ознаки (за допомогою вчителя)
- які властивості має ґрунт;
- з чого складається;
Підпишіть разом з дітьми пелюстки і побудуйте (на дошці) квіти. Нагадайте,
що кожна квітка як і усі рослини дарують нам свою красу, постачають кисень і
дають енергію життя, але своє життя і енергію рослини черпають з ………?

Властивості
грунту

Склад
грунту
склад

Морфологія
грунту

Підведіть учнів до визначення, що ґрунт – це поверхневий шар земної кори, що
являє собою природне утворення і володіє особливим складом, будовою та
властивостями, саме головна з них - родючість.
3.1. Ґрунти і чинники ґрунтоутворення
Прийом «Пошук інформації»
Запросіть учнів до виступу, який супроводжується презентацією (слайди з
портретами)
Учень 1: « В.В. Докучаєв – фундатор ґрунтознавства»
Учень 2: « П.А. Тутковський – походження ґрунтів України»
Наголосіть, що під час виступу учні заповнюють таблицю № 3 (інстр. – техн.
картки)
Прийом «Здивую всіх»
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Повідомте учнів, що на території України є понад 100 видів ґрунтів.
Нагадайте епіграф уроку: Українська земля благодатна! Її треба любитьшанувати. Чому? (у середніх широтах помірного поясу, де розташована Україна,
родючий шар ґрунту завтовшки 0,5 – 2 см утворюється приблизно за 100 років)
Запитайте: Під впливом яких чинників утворюються ґрунти?
(робота з підручником Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник (див. мал. 1. Чинники
ґрунтоутворення. П.27)
3.2. Ґрунтові горизонти
Проаналізуйте учням
Слайд «Ґрунтовий профіль»
3.3. Основні типи грунтів України та їх поширення
Прийом «Творча лабораторія» (робота в групах)
Поділіть клас на 6 груп.
Поясніть, що кожна група – це команда молодих агрономів т.б фахівців
сільського господарства. Щоб розпочати перспективну діяльність насамперед
спеціаліст має вивчити ґрунти своє місцевості, а також проблеми і перспективи
використання цих земель.
1 група: Зона мішаних лісів
2 група: Лісостеп
3 група: Північний степ
4 група: Центральний степ
5 група: Південні ґрунти
6 група: Ґрунти Карпат і Кримських гір
Видайте кожній групі картку з завданням.
Додаток № 2 Завдання для груп
Аналізуючи карту ґрунтів України і різні джерела інформації, організуйте
дослідження ґрунтів певної території і дайте відповіді:
1.

Які зональні і азональні ґрунти поширені в межах досліджуваної вами

території (доповніть гроно «Ґрунти України»)
2. Визначте переважаючий тип ґрунту даної зони і за планом дайте х – ку;
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Ґрунти …………………
1) Розташовані….. .
2) Сформувалися в умовах …………. клімату.
3) Під……………рослинністю.
4) Потужність гумусового горизонту……..см.
5) Вміст гумусу………%.
6) Родючість……. .
7) Проблеми…………
8) Для підвищення родючості ………….
Запропонуйте, кожній команді визначити капітана і розділити завдання між
учасниками.
Нагадайте, що під час виступу команд, кожен заповнює інструктивно –
технологічну картку (таблицю № 2 і схему Гроно «Ґрунти України»)
Прийом «Рольова ігра»
Виступ 1 групи супроводжується презентацією (можливий варіант відповідей)
Агроном 1 (аналіз карти «Ґрунти України»)
1. У зоні мішаних лісів є підзолисті, дерново-підзолисті, болотні - торф’яні ,
дерново – карбонатні ґрунти. Дерново-підзолисті ґрунти є зональними для
Полісся
Агроном 2 доповнює гроно «Ґрунти України»
Агроном 3 (виступ)
Ґрунти дерново - підзолисті
1) Розташовані на пн. України у зоні мішаних лісів
2) Сформувалися в умовах надмірного зволоженого клімату.
3) Під дубово – сосновими лісами і трав’янистою рослинністю.
4) Потужність гумусового горизонту 18-25 см.
5) Вміст гумусу 1 – 2,5 %.
6) Родючість низька
Агроном 4 (доповнення)
7) Проблеми мало гумусу і мають кислотність.
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8) Для підвищення родючості слід вносити органічні і мінеральні добрива,
вести боротьбу з водною ерозією, поступово поглиблювати орний шар
і проводити вапнування для зниження кислотності
Агроном 5 (аналіз карти 9 кл. «Рослинництво України»»)
На ґрунтах зони мішаних лісів вирощують: льон, картопля, озима пшениця,
хміль.
Виступ наступних груп ( за зразком 1 групи)
Підведіть учнів до висновку і запропонуйте дати письмову відповідь (таблиця
№4, зд. 5, інстр. – тех. картки)
3.4. Ґрунтові ресурси, їх зміни
Слайд: «Земельний фонд України» - схема.
Запитайте:
- Чи можливо змінити структуру земельного фонду України.
- Чи потрібна меліорація для ґрунтів України? Рекультивація? (в яких
частинах і чому? Див. додаток 3. Словник термінів до теми «Ґрунти»)
Запропонуйте, висловити власну позицію щодо стану родючості ґрунтів України
і необхідності раціонального їх використання і охорони (таб. № 4, зд.6)
ІV. Етап рефлексивно – оцінювальний
Прийом «Мозковий штурм»
Назвіть, які ґрунти є на території нашої області і в межах населеного пункту,
проблеми і шляхи їх вирішення. (робота з атласом Рівненської області)
V. Підсумок уроку
5.1. Прийом «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно (слайд презентації)
«Який капелюх на себе надягнемо, таку думку в ньому і породимо»
Білий капелюх мислення — увага на всій інформації, якою ми володіємо: факти
і цифри.
Червоний — капелюх емоцій, почуттів та інтуїції.
Жовтий капелюх позитиву і перспективних ідеї.
Чорний капелюх – критика, негативні сторони подій, явищ;
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Зелений капелюх — капелюх творчості та креативності, нові ідеї, пропозиції;
Синій капелюх — капелюх знань, практичного їх використання, життєвий урок.
Роздайте кожній групі капелюх відповідного кольору
Запропонуйте учням проаналізувати інформацію яку вони отримали на
сьогоднішньому уроці і зробити висновки відповідного кольору капелюха
Можливі варіанти відповідей:
Білий – Ґрунтом - називають тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, що
утворився внаслідок тривалої взаємодії рослинності, тваринного світу,
мікроорганізмів, гірських порід, сонячного тепла і води.
Червоний – Українські ґрунти — найродючіші ґрунти в світі.
Жовтий – Чорноземи займають в Україні близько 44% території, Україна може
прогодувати 600 млн осіб у всьому світу
Чорний – Повністю сформований ґрунт має потужність 1 – 2 м , а процес
ґрунтоутворення відбувається дуже повільно (для утворення шару ґрунту 20 см
потрібно кілька тисяч років). За 1 добу поле може втратити шар ґрунту
завтовшки в 5 см за через дію вітру.
Зелений – Чорноземні ґрунти - національне багатство України
Синій - Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують
раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони.
5.2. Запросіть учнів до рефлексії уроку (закреслити зайве слово) і здати
інструктивну – технологічну картку на перевірку і оцінювання.
VІ. Етап повідомлення домашнього завдання
Вказати учням, який опрацювати параграф підручника, запропонувати скласти
сенкан «Ґрунт», провести дослідження «Вплив людини на родючість ґрунтів
своєї місцевості» і на контурну карту за допомогою атласу нанести основні типи
ґрунтів України.
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Інструктивна – технологічна картка учня
Тема: Ґрунти та ґрунтові ресурси України.
Епіграф уроку: Українська земля благодатна!

Сьогодні на уроці:

1. Ґрунти і чинники

ґрунтоутворення.
Годувальниця і берегиня,

2. Ґрунтові горизонти

Своїм донькам синам, ніби мати,

3. Основні типи грунтів

України та їх поширення
Її треба любить-шанувати,

4. Ґрунтові ресурси, їх зміни

Вона щедра і безневинна.
Таблиця № 1. Закінчити речення
Я очікую такі результати від своєї навчально – пізнавальної діяльності:
Знаневий компонент:
- ознайомитися з ……………………………………………………….
- розуміти ………………………………………………………………
Діяльнісний компонент:
- навчитися характеризувати …………………………………………
і аналізувати ……………………………………………………………...
Ціннісний компонент:
- робити висновки ……………………………………………………..
………………………………………………………………………….
- оцінювати …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
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Для цього застосовую компетентнісний потенціал предмета:
Уміння вчитися впродовж життя:
- ставити перед собою цілі і досягати їх;
- організовувати свою навчально –пізнавальну
діяльність як самостійно так і в групі.
Інформаційну – цифрову компетентність:
- використовувати сучасні цифрові технології
(мультимедійна презентація «Ґрунти»).
Основні компетентності у природничих науках:
- відповідальне та ощадне ставлення до використання
природних ресурсів – ґрунтів.
Соціальну та громадянську компетентність:
- відстоювати власну позицію щодо збереження ґрунтів.

Таблиця № 2. Заповнити таблицю під час захисту роботи груп
Назва ґрунтів

Дерново –
підзолисті
1. Розташовані….. .
………………………
2. Сформувалися …
………………………
3. Під……рослинністю.
………………………
4. Потужність гум. шар.. см. ………………………
5. Вміст гумусу……%.
....................................
6. Родючість……. ….
………………………
7. Проблеми…………
………………………
8. Для підвищення родючості ………………………
Таб. № 3

Сірі лісові …. Чорноземи опідзолені

Чорноземи типові Каштанові. Бурі гірсько-лісові

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

…………………...
…………………...
…………………...
…………………...
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

………………………...
………………………..
……………………….
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………...

ПІБ вченого

Внесок
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…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………..
…………...

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Доповніть схему

Таб. № 4

Гроно «Ґрунти України»
На уроці я виконую:
1.Мої очікування – таб. № 1
2. Заповнюю таблицю № 2
3. Таблиця № 3
4. Доповнюю гроно
5. Роблю висновок: Які закономірності поширення ґрунтів можна
спостерігати на рівнинній частині України та в горах?

12123-

6. Висловлюю власну позицію щодо стану родючості ґрунтів України і
необхідності раціонального їх використання і охорони.

3-

Моя оцінка за роботу за роботу на уроці

Рефлексія:

закресліть зайве слово!

Бали за
роботу

Бал =
оц.
=

Я - отримав багато - недостатньо цікавої інформації на уроці, урок

залишаю з піднятим - пригніченим настроєм, урок мені сподобався - не сподобався
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Тетяна Петрівна Бартицька,
вчитель географії ЗОШ №18, м. Рівне
РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ
ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННІ
УГРУПОВАННЯ. ЧЕРВОНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ. РОСЛИННІ
РЕСУРСИ, ЇХ ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ. РОСЛИННІСТЬ СВОЄЇ
МІСЦЕВОСТІ
Мета:
1.Навчальна:розглянути і засвоїти знання про особливості основних рослинних
угруповань, характерних для території України, закономірності їхнього
поширення, типових представників, сформувати поняття «Червона книга
України», «Зелена книга України».
2.Розвивальна:сприяти розвитку в учнів усвідомлення необхідності збереження
рослин та їх угруповань.
3.Виховна:сприяти формуванню відповідального члена громади, суспільства,
який розуміє необхідність раціонального використання рослинних ресурсів,
усвідомлює бережливе ставлення до природи рідного краю.
Цілі навчання (завдання):
Після закінчення уроку учень
• знатиме видовий склад рослинності;
• характеризуватиме основні типи рослинного покриву України;
• розпізнаватиме рослини, що занесені до Червоної книги України;
• наводитиме приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги
України, ендемічних і зникаючих видів рослин;
• аналізуватиме карту рослинності України, вплив господарської діяльності
людини на рослинний покрив.
Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.
Обладнання: підручники Географія для 8 класу /С.Г. Кобернік, Р.Р.Коваленко.Київ:Літера ЛТД, 2016, атласи з географії для 8 класу, Червона книга рослинного
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світу України, Навчальне видання Серія «Демонстраційний матеріал» Рослини
Червоної книги України: Комплект наочних посібників.- Х.: Вид-во «Ранок»,
2008.-20 окремих аркушів у папці.
Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Методичний прийом «Рюкзак».
Додаток 2. Завдання для груп.
Додаток 3. Вікторина «Знайомі незнайомці».
Додаток 4. Гра «Чи ростиме тут».
Додаток 5. Методичний прийом «Мікрофон».
Додаток 6. Картка самооцінювання.
Методи і прийоми: методичні прийоми «Дивуй», «Рюкзак», «Подорож за
картою», «Домашня заготовка», «Мікрофон»; вікторина «Знайомі незнайомці»;
гра «Чи ростиме тут»; робота в групах.
Хід уроку
I.

Етап орієнтації, мотивації діяльності.
1. Створення сприятливої атмосфери.
1.1.

Привітайтеся.

1.2.

Зачитайте епіграф уроку.

Епіграф уроку:

Всяк любить Польщу в гонорі і славі.
Всяк московіт Московію трубить.
Лиш нам чомусь відмовлено у праві
Свою Вітчизну над усе любить.
Ліна Костенко

2. Мотивація.
2.1.Запитайте в учнів, як вони розуміють вислів – епіграф до уроку, що
належить Ліні Костенко.
2.2.Повідомте учнів про свою точку зору.
Так, українці повинні знати свою істину, героїчну і надзвичайно цікаву
історію свого етносу від самих витоків нашої сакральної культури та
духовності, пишатися нею на повні груди і нарешті повернутися до
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індоєвропейської демократичної спільноти. Хоча йдемо ми в Європу дуже
болісно і дуже довго, та все ж так ми досягнемо своєї мети. А жити в
Європі ми повинні так, щоб не втратити своє українське, надбане нашими
предками на протязі тисячоліть. Генетична пам'ять українців, на щастя, не
була повністю стерта недругами, і вона ще крилато розквітне буйним
цвітом калини та тремтливою розлогістю верби. Недарма наш народ каже:
«Без верби і калини немає України». З давніх-давен, як тільки луки
покривалися травицею, сільська молодь улаштовувала традиційні весняні
ігри. Взявшись за руки, водили хоровод:
Ой, вербо, вербо, зелена,
Спусти гіллячко додолу,
На зеленую діброву,
На червону калину.
І до сьогодення наш народ ототожнює калину і культуру України: «Наша
пісня пролітає з краю в край, цвіт-калино, Україно, розцвітай».
Так, мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного
краю, до життя викликає спілкування з природою. Вона завжди чарувала
і чарує, хвилювала і хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених дібров,
спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це дорога серцю,
ні з чим незрівнянна природа рідного краю.
II. Етап цілепокладання.
1. Формулювання мети й проміжних цілей уроку.
Розкажіть учням, що на сьогоднішньому уроці вони детально
ознайомляться з рослинними комплексами лісів, степів, луків, боліт;
засвоять

знання

охороняються;

про
будуть

рослинні

угруповання

виховувати

та

екологічну

рослини,

що

культуру

та

усвідомлювати бережне ставлення до природи рідного краю.
2. Прогнозування змісту й результатів діяльності.
Очікувані результати:
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Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми та очікуваний
результат – це знати рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт; вміти
визначати рослинні угруповання та рослини, що охороняються,
аналізувати карту рослинності України.
III. Етап цілереалізації .
1.Організація навчальної діяльності.
2. Зміст навчальної діяльності.
2.1.Учитель розповідає. Щедро обдарувала природа нашу землю
рослинами. Рослинні угруповання утворюють багатокольоровий вінок
флори, в якому переплелись і недоторкані зеленолисті ліси, і різнотравні
килими степів, луків.
2.2.Учитель звертає учнів на цікаві факти підручника, використовуючи
методичний прийом «Дивуй»:
Рослинність України
(10-15 тисяч видів)
* квіткові (покритонасінні) – 4,5 тисяч видів
* водорості – 4 тис. видів
* мохи – 800 видів
* папороті – 53 види
* голонасінні – 22 види
* хвощі – 10 видів
* плауни – 9 видів
У складі природної рослинності України представлені всі життєві форми
рослин: трав'янисті рослини – понад 4 тис. видів;
чагарники – майже 280 видів;
дерева – 76 видів.
2.3.Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати за методичним
прийомом «Рюкзак»(додаток 1).
2.4.Повідомте учнів, що наступний методичний прийом «Подорож за
картою»:
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використовуючи карту атласу учні називають, які рослинні угруповання
поширені на території України.
2.5.Поділіть клас на групи (додаток 2).
2.6.Після вивчення рослинних угруповань України запропонуйте учням
вікторину «Знайомі незнайомці»(додаток 3).
2.7.Повідомте учнів про методичний прийом «Домашня заготовка».
Учень напередодні уроку отримує випереджувальне завдання про різні
рослинні угруповання Рівненської області та презентує свою роботу.
Етап рефлексійно-оцінюючий.

IV.

1. Підведення підсумків.
1.1.Запропонуйте учням гру «Чи ростиме тут»(додаток 4).
2. Власне рефлексія.
2.1.Використайте методичний прийом «Мікрофон»(додаток 5).
3. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці.
3.1.Учитель пропонує учням провести самооцінювання своєї діяльності
на уроці (додаток 6)
Етап повідомлення домашнього завдання.

V.

Оголосіть домашнє завдання:
Прочитати § 31(с.153-159), підготувати презентацію про тварин
Полісся,
лісостепу,степу, Українських Карпат і Кримських гір, АзовоЧорноморського узбережжя (робота в групах).
Додаток 1
Методичний прийом «Рюкзак»
У ході роботи з текстом підручника обрати слова невідомі за змістом.
Провести словникову роботу, використовуючи короткий словник термінів
і понять у підручнику. Терміни: рослинне угруповання, ендеміки, релікти,
зональні типи рослинності, азональні типи рослинності, лісистість,
Червона книга України, Зелена книга України.
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Додаток 2
Завдання для груп
Учні, використовуючи текст підручника, розповідають про різні
рослинні
угруповання.
1 група – лісова рослинність
2 група – степова рослинність
3 група – лучна рослинність
4 група – болотна рослинність
5 група – рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.
Додаток 3
Вікторина «Знайомі незнайомці»
Вікторина з використанням листівок, на яких зображено рослини, які
занесені до Червоної книги України. Учням показують листівку із
зображенням рослини та пропонують якомога більше розповісти про неї.
Учитель доповнює розповіді дітей.
Додаток 4
Гра «Чи ростиме тут»
Для проведення гри потрібна настільна географічна карта України, а
також стрілки-покажчики з назвами рослин: ялина європейська, смерека,
сосна звичайна, модрина європейська, тис ягідний, бук, дуб, граб, береза,
клен звичайний, осика, ковила, типчак, тонконіг, перекотиполе, очерет,
осока, конюшина, росичка, аїр, рогіз, очерет, вільха.
Перед початком гри усі сідають за стіл, на якому лежить розкрита карта.
У центрі ведучий. Біля нього розкладені лицьовою стороною вниз стрілкипокажчики. Ведучий бере одну із стрілок, не перевертаючи її, кладе на
будь-яке місце карти і називає одного з учасників гри. Останній
перевертає стрілку-покажчик, зачитує назву назву рослини і відповідає
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«так» або «ні». «Так» означає, що рослина в даному місці росте або може
рости, «ні» - не росте.
Правильні й неправильні відповіді реєструються.
Перемагає той, хто дасть найбільше правильних відповідей. У процесі гри
правильно розташовані стрілки-покажчики не слід забирати з відповідних
місць карти, тоді на кінець гри на столі буде наочна карта рослинності
країни, створена учасниками гри.
Додаток 5
Методичний прийом «Мікрофон»
Висловіть свою думку щодо проведення уроку, додавши кілька слів до
тих, які записані на дошці:
* Було цікаво, адже …
* Я вважаю, що …
* Я вперше почув(-ла) про …
* Мене більше всього вразило …
* Мене примусило замислитися …
* Не зовсім було зрозуміло …
Додаток 6
Картка самооцінювання
1. Чи сподобалась вам робота саме з тими джерелами інформації, з якими ви
працювали?
2. Чи складною була аналітична робота?
3. Чи були ви активним учасником навчального процесу?
4. Чи вдалося вам висловити власну думку?
5. Чи збулися ваші очікування щодо уроку?
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Тетяна Петрівна Бартицька,
вчитель географії ЗОШ №18, м. Рівне
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
Мета:
1.Навчальна: поглибити та систематизувати знання учнів про тваринний світ
України та його різноманітність.
2.Розвивальна: сформувати вміння характеризувати видовий склад і наслідки
впливу діяльності людини на тваринний світ, пояснювати закономірності
поширення тварин на території України, удосконалювати вміння публічно
виступати з використанням презентацій.
3.Виховна: виховувати дбайливе ставлення до природи.
Цілі навчання (завдання):
Після закінчення уроку учень
• знатиме видовий склад тваринного світу України;
• характеризуватиме фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;
• розпізнаватиме тварин, які занесені до Червоної книги України;
• наводитиме приклади акліматизації та реакліматизації тварин;
• аналізуватиме карту тваринного світу України.
Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.
Обладнання:

підручники

Географія

для

8

класу

/С.Г.

Кобернік,

Р.Р.Коваленко.-Київ:Літера ЛТД, 2016, атласи з географії для 8 класу, Червона
книга тваринного світу України, Навчальне видання Серія «Демонстраційний
матеріал» Тварини Червоної книги України: Комплект наочних посібників.- Х.:
Вид-во «Ранок», 2008.-20 окремих аркушів у папці.
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Допоміжні матеріали:
Додаток 1. Ділова гра «Хто знає більше».
Додаток 2. Методичний прийом «Рюкзак».
Додаток 3. Методичний прийом «Подорож за картою».
Додаток 4. Вікторина «Знайомі незнайомці».
Додаток 5. Гра «Тваринний світ України».
Додаток 6. Методичний прийом «Мікрофон».
Додаток 7. Картка самооцінювання.
Методи і прийоми: ділова гра «Хто знає більше» , методичні прийоми
«Дивуй», «Рюкзак», «Подорож за картою», «Домашня заготовка», «Мікрофон»;
вікторина «Знайомі незнайомці»; гра «Тваринний світ України».
Хід уроку
I. Етап орієнтації, мотивації діяльності.
1. Створення сприятливої атмосфери.
1.1.Привітайтеся.
1.2. Запропонуйте учням пограти в ділову гру «Хто знає більше»(Додаток 1),
2. Мотивація.
Оголосіть тему уроку.
Учитель розповідає:
Дорогі діти! Ви назвали дуже багато різних тварин, але дуже важливо знати, в
якій природній зоні можна зустріти ту чи іншу тварину, тварин, які занесені до
Червоної книги України, тварин-мешканців рідної місцевості. Поряд із
людиною завжди жили тварини. Одні давали їй їжу та одяг. Інші шкодили
господарству. Але постраждали від діяльності людини і ті, й ті. Деякі зникли
зовсім, інші стали рідкісними. Де і які саме тварини збереглися донині? Як
урятувати їх від зникнення, а зниклі види повернути до життя?
На ці поставленні запитання спробуємо знайти сьогодні відповіді.
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II. Етап ціле покладання.
1. Формулювання мети й проміжних цілей уроку.
На сьогоднішньому уроці ми детально ознайомимося з фауною Полісся,
лісостепу, степу, Українських Карпат і Кримських гір, з фауною АзовоЧорноморського узбережжя; засвоїмо знання про тварин, які охороняються;
будемо виховувати екологічну культуру та усвідомлювати бережне ставлення
до природи рідного краю.
2. Прогнозування змісту й результатів діяльності.
Очікувані результати:
Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми та очікуваний результат –
це знати особливості тваринного світу, які закономірності поширення цих живих
організмів по території України; називати тварин, занесених до Червоної книги
України, наводити приклади тварин своєї місцевості, пояснювати значення
термінів «акліматизація», «реакліматизація».
III.Етап цілереалізації .
1. Організація навчальної реалізації.
2.Зміст навчальної діяльності.
2.1.Учитель звертає учнів на цікаві факти підручника, використовуючи
методичний прийом «Дивуй».
Тваринний світ України
(44800 видів)
* риби: > 200 видів
* ссавці: > 100 видів
* плазуни: 20 видів
* земноводні: 17 видів
* комахи: 34668 видів
* черви: 1700 видів
* молюски: 369 видів
* птахи: 344 види
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2.2. Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати за методичним
прийомом «Рюкзак»(Додаток 2).
2.3. Повідомте учнів, що наступний методичний прийом «Подорож за
картою»(Додаток 3).
2.4. Повідомте учнів про методичний прийом «Домашня заготовка».
Учні напередодні уроку отримують випереджувальне завдання і по черзі
розповідають про тваринний світ України, використовуючи свої презентації.
2.5. Після вивчення тваринного світу України запропонуйте учням вікторину
«Знайомі незнайомці»(Додаток 4).
IV. Етап рефлексійно-оцінюючий.
4.1.Підведення підсумків. Запропонуйте учням гру

«Тваринний світ

України»(Додаток 5).
4.2.

Власне

рефлексія.

Використайте

методичний

прийом

«Мікрофон»(Додаток 6).
Я хочу, щоб кожен із вас висловив свої враження від уроку, додавши
кілька слів до тих, які записані на дошці:
* Було цікаво, адже …
* Я вважаю, що …
* Я вперше почув(-ла) про …
* Мене більше всього вразило …
* Мене примусило замислитися …
* Не зовсім було зрозуміло …
4.3. Цінування й оцінювання діяльності учнів на уроці.
Учитель пропонує учням провести самооцінювання своєї діяльності на
уроці.(додаток 7) .
V.Етап повідомлення домашнього завдання.
Оголосіть домашнє завдання:
Прочитати §32(с.160-166), підготуватись до самостійної роботи з тем «Клімат
і кліматичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси», «Грунти та грунтові
ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України».
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Додаток 1
Ділова гра «Хто знає більше»
Клас поділяється на декілька команд, які по порядку називають різних тварин.
Переможцем стає та команда, яка назвала якомога більше тварин.
Додаток 2
Методичний прийом «Рюкзак»
У ході роботи з текстом підручника обрати слова невідомі за змістом. Провести
словникову роботу, використовуючи короткий словник термінів і понять у
підручнику. Терміни: фауна, акліматизація, реакліматизація.
Додаток 3
Методичний прийом «Подорож за картою»
Використовуючи карту атласу назвіть, які тварини поширені на території
України.
Додаток 4
Вікторина «Знайомі незнайомці»
Вікторина з використанням листівок, на яких зображено тварини, які занесені
до Червоної книги України. Учням показують листівку із зображенням тварини
та пропонують якомога більше розповісти про неї. Учитель доповнює розповіді
дітей.
Додаток 5
Гра «Тваринний світ України»
Для гри треба мати 6 карток з назвами фізико-географічних зон і областей
України (лісова, лісостепова, степова зони, Українські Карпати, Кримські гори,
Азово-Чорноморське узбережжя) і карток з малюнками тварин або назвами їх.
Картки з назвами фізико-географічних зон і областей розділіть між собою.
Картки з малюнками чи назвами тварин складіть у загальну купку. По черзі
відкривайте по одній картці із загальної купки. Коли виявите тварин, які водяться
у вашій зоні або області, беріть картки до себе. В противному разі картки кладіть
назад під низ купки. Коли хто-небудь з вас підбере десяток карток, разом
перевірте правильність підбору.
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Ведучий реєструє підсумки туру гри: за кожну правильно підібрану картку
записує очко, за неправильно підібрану картку – знімає по два очка.
Після закінчення туру гри обміняйтеся картками зон і областей з таким
розрахунком, щоб у кожного з вас побували всі картки.
Додаток 6
Методичний прийом «Мікрофон»
Висловіть свою думку щодо проведення уроку, додавши кілька слів до
тих, які записані на дошці:
* Було цікаво, адже …
* Я вважаю, що …
* Я вперше почув(-ла) про …
* Мене більше всього вразило …
* Мене примусило замислитися …
* Не зовсім було зрозуміло …
Додаток 7
Картка самооцінювання
1.Чи сподобалась вам робота саме з тими джерелами інформації, з якими ви
працювали?
2.Чи складною була аналітична робота?
3.Чи були ви активним учасником навчального процесу?
4.Чи вдалося вам висловити власну думку?
5.Чи збулися ваші очікування щодо уроку?
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Матіяш Євгенія Анікіївна,
вчитель географії ЗОШ І – ІІІ ст. №23, м.Рівне
ЛАНДШАФТ ЯК ПРОСТОРОВО-ЦІЛІСНА СИСТЕМА. КАРТА
«ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ». РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ
ЛАНДШАФТІВ, ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ НА КАРТАХ. АНТРОПОГЕННІ
ЛАНДШАФТИ
Мета уроку: cприяти формуванню навчально-пізнавальної, самоосвітньої,
інформаційної, комунікативної компетентностей.
Навчальні посібники:
1. Географія: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів./
В.М.Бойко, І.Л. Дітчук, Л.Б.Заставецька., - К.: Абетка, 2016. – 295 с.: іл.
2. Географія: Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів./
Т.І.Гільберг, Л.Б.Паламарчук.. - К.: Грамота, 2016. – 271 с.
Обладнання: фізична карта України, атлас України, ландшафтна карта
України, відеофрагменти, фотоматеріали, роздаткові матеріали.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методичні прийоми: моделювання, робота в парах, робота в малих групах,
«мозковий штурм», фоторепортаж, метод - прес.
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Розкажи мені – і я забуду, покажи – і я запам’ятаю, дай спробувати - і я
зрозумію.
Китайське прислів’я
Чи доводилося вам у житті компонувати окремі складові, з’єднувати
елементи? Поділіться власним досвідом – результатом такої роботи (змішувати
різні фарби на уроці малювання, змішувати борошно та молоко у тісті для
печива, складати пазли і т.д.). Що ви отримали в результаті таких дій?
(обговорення з учнями життєвих ситуацій )
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На попередніх уроках географії у восьмому класі ми вивчали окремі
компоненти природи України. Багато вивчили й знаємо, що природа нашої
країни захоплює, зачаровує, дивує. Сьогодні спробуємо уявити, що буде
утворюватися, якщо об’єднати рельєф, клімат, води, ґрунти, рослини, тварини в
межах країни.
(повідомлення теми уроку, запис у зошитах)
ІІ. ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
Про що ви хотіли б дізнатися сьогодні на уроці? Що хотіли б спробувати
зробити, чого досягнути? (вислухати побажання учнів, врахувати їх )
Завдання на урок:
- пригадати природні компоненти, їх взаємодію;
- зрозуміти поняття «ландшафт», «природний комплекс», «антропогенний
комплекс»;
- сформувати

уявлення про особливості ландшафтів України та їх

класифікацію;
- пояснити вплив чинників на формування природних ландшафтів, причини
формування антропогенних ландшафтів;
- продовжити формувати вміння працювати з картографічними матеріалами
на прикладі ландшафтної карти;
- розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки,
складати схеми.
Очікувані результати. Після цього уроку ви зможите:
- називати чинники формування ПК (ландшафтів);
- характеризувати особливості взаємодії компонентів природи в ПК;
- проводити класифікацію ландшафтів, аналізувати вплив господарської
діяльності людини на ландшафти;
- аналізувати

карту

ландшафтів,

співвідношення

антропогенних ландшафтів у своїй місцевості;
- розуміти рекреаційне значення природних комплексів.
Опорні та базові поняття:
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природних

та

- ландшафт (природний комплекс);
- ландшафтотвірні чинники;
- природний ландшафт;
- антропогенний ландшафт
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
Основні питання теми :
1. Поняття

«ландшафт»

(«природний

комплекс»),

«антропогенний

ландшафт».
2. Чинники утворення та функціонування ландшафтів.
3. Карта «Ландшафти України».
4. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах
У попередніх курсах географії ми вивчали компоненти природи материків,
океанів, нашої країни. Зараз ми переглянемо відеофрагмент про ліс. Це дасть вам
можливість пригадати основні природні компоненти.
Перегляд відеофрагменту «Ліс України».
Робота в парах. З додатку 1, де подано відомі вам поняття, виберіть компоненти
природи.
На дошці прикріплені заготовки з написами понять, що виділили й назвали
учні: гірські породи, води (поверхневі, ґрунтові, підземні), ґрунти, рослинність
і тваринний світ, рельєф, приземний шар повітря (клімат).
Порівняйте сутність побаченого щойно нами відео про ліс із переліком
компонентів на дошці. Запропонуйте дії й поясніть їхнє значення, щоб ми
отримали на схемі «справжній» ліс.
(Учні пропонують об’єнати компоненти природи стрілками, щоб показати
взаємозв`язки. Пояснюють їх на прикладі широколистяного лісу Рівненщини).
На дошці доцільно розмістити кольорові зображення компонентів та показати
стрілками їх зв’язок.
Подумайте, яке поняття відображає схема? (природний комплекс).
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Схема взаємодії компонентів природи в природному комплексі.
Щоб зрозуміти, яким чином функціонує природний комплекс, доповнимо
її переліком процесів, які в ній відбуваються. Виберіть із додатка 1 перелік
процесів, що відбуваються, на вашу думку, у комплексі та доповніть ними схему
(теплообмін, вологообмін, обмін органічних речовин, обмін мінеральних
речовин). А тепер, щоб зрозуміти всю сутність поняття, спробуємо уявити, які
сили (чинники) діють на них зовні? (додаток 1). (Сонячна енергія, внутрішня
енергія Землі, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня).
Якщо об’єднати всі частини вправи, то ми отримаємо схему природного
комплексу (ПК) та чинників, що впливають на їх утворення . Це і є схема
ландшафту.
Це завдання можна виконувати всім разом з моделюванням на дошці або
доручити учням робити в групах на окремому листку паперу з використанням
шаблонів, стрілок, ілюстрацій та подальшою демонстрацією на дошці.
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Схема взаємодії компонентів природи та чинники формування ландшафту.
Подорож у слово. З’ясуйте за допомогою різних джерел знань, яке
поняття є дуже близьким за значенням до відомого вам поняття «природний
комплекс» (учні використовують підручник, інтернетресурс).
Це поняття «ландшафт». Для розуміння й вивчення поняття виконайте такі дії:
- знайдіть переклад слова з німецької на українську мову (дає можливість
зрозуміти головне):
Слово «ландшафт» походить від німецького landschaft - вигляд простору, де
land - земля, територія, простір, a schaft - суфікс, що означає взаємодію,
взаємозв’язок.
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- в підручнику прочитайте повне визначення поняття, виберіть та
запам’ятайте головне словосполучення, повторіть його, перевірте один
одного. Дайте відповідь на питання: що це?
-Територія, однорідна за походженням, де взаємодіють компоненти природи.
Нас оточують різні ландшафти, їх дуже багато. Наведіть приклад
ландшафту, який вам подобається, який ви часто бачите, у якому вам комфортно
(учні наводять приклади. Важливо, щоб кожен учень зміг висловитися).
Ви пересвідчилися, що ландшафти різні. Для того щоб їх краще вивчити,
зрозуміти роль людини в збереженні природи, спробуйте поділити ландшафти за
різними ознаками. Запропонуйте свої варіанти такого поділу після перегляду
відеофрагменту (метод «мозковий штурм»).
Перегляд відеофрагменту 2. Учні спочатку обговорюють у малих групах
побачене, здійснюють поділ, записують на аркушах паперу та вивішують на
дошці різні варіанти. Коли на дошці показано результати роботи, варто їх
обговорити. За записами на дошці, переглянутим відео та знаннями про
компоненти природи України учні називають і складають схему класифікації
ландшафтів (вчителю потрібно лише допомагати в дотриманні наукового
підходу).
Ландшафти поділяють на групи за певними ознаками:
- враховуючи тектонічну будову й рельєф території виділяють класи
ландшафтів - рівнинні та гірські ;
- абсолютна висота рельєфу, висотна поясність у горах дає можливість
виділити підкласи ландшафтів: серед рівнинних ландшафтів розрізняють
підкласи

низовинні

та

височинні,

а

серед

гірських

—

передгірні, низькогірні, середньогірні та міжгірно-улоговинні;
- співвідношення тепла та вологи, яким визначається розподіл ґрунтоворослинного покриву - типи ландшафтів: рівнинні -

мішанолісові

широколистянолісові ; лісостепові; степові; гірські - гірськолісові,
гірськолучні;
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- за впливом людини на сучасний стан комплексу – виділити природні та
антропогенні ландшафти.
Варто звернути увагу на антропогенні ландшафти, тобто такі, що змінені
господарською

діяльністю

людини.

Доцільно

переглянути

відео-

чи

фоторепортаж про антропогенні ландшафти своєї місцевості, зняті та
підготовлені учнями (випереджувальне завдання).
Просторове розміщення різних ландшафтів представлене на карті
«Природні ландшафти України» в підручнику на с.179 та в атласі.
Аналіз карти доцільно здійснити за планом:
1. Назва.
2. Голова тема карти.
3. Способи зображення.
4. Які таксономічні одиниці класифікації відображені на карті?
5. Яке простягання мають рівнинні типи ландшафтів в Україні ?
6. Назвіть клас та типи ландшафтів в Рівненській області.
Одним із важливих завдань учених-географів у минулому і сьогодні є вивчення,
визначення меж, вивчення стану та зображення на карті ландшафтів (ПК), тобто
фізико-географічне районування.
Повернемося до компонентів природи. Поділіть їх на дві групи: ті, що
залежать від сонячної енергії, і ті, що залежать від внутрішньої енергії Землі.
1. Клімат, ґрунти, рослинність і тваринний світ (залежать від сонячної енергії) зональні компоненти природи.
2. Гірські породи, рельєф, води (поверхневі, ґрунтові, підземні) (залежать від
внутрішньої енергії Землі) - азональні компоненти природи.
Згідно з таким підходом ПК ділять на зональні й азональні. Уся система
районування відображена в підручнику с.181, 182 на мал.135 та 136 (прийом «час
підручника»). Ознайомтеся з системою районування ПК, визначте в ній
«адреси» фізико-географічного районування ПК Рівненщини.
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ІV. ЕТАП РЕФЛЕКСІЙНО – ОЦІНЮВАЛЬНИЙ
Висловіть свою точку зору щодо співвідношення природних та
антропогенних ландшафтів. Як зберегти для наступних поколінь природні
ландшафти? Для аргументації свого висловлювання використайте дані,
наведені в додатку 2 (метод прес).
На підставі вивченого матеріалу зробіть висновки. Речення почніть зі слів:
«Я вперше почув, що...», « Я дізнався, що...», «Я зрозумів, що..», «Я хотів би
дізнатися ще...», «Я не остаточно переконався, що..» (заслухати всіх охочих).
Компоненти природи взаємодіють і утворюють природні комплекси.
Сонячна енергія та внутрішня енергія Землі мають визначальний вплив на ПК.
Ландшафт – це місцевість зі своїми природними рисами. Ландшафтів багато, і
вони різні. В Україні найбільше рівнинних ландшафтів. Розміщення
ландшафтів відображає карта «Природні ландшафти України». Зараз в Україні
дуже багато антропогенних ландшафтів, тому природні потрібно берегти та
охороняти.
V. ЕТАП ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Прочитати параграфи 36, 37; опрацювати головні поняття; створити власний
проект використання конкретного природного ландшафту для відпочинку за
правилами екологічної безпеки.
ДОДАТКИ.
Додаток 1. Сонячна енергія, теплообмін, циркуляція атмосфери, гірські породи,
води (поверхневі, ґрунтові, підземні), ґрунти, обмін мінеральних речовин,
рослинність і тваринний світ, внутрішня енергія Землі, вологообмін, рельєф,
обмін органічних речовин, приземний шар повітря (клімат), підстильна
поверхня (вода, гірські породи).
Додаток 2.
Види антропогенних ландшафтів:
- Сільськогосподарські
- Лісогосподарські
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- Водогосподарські
- Промислові
- Рекреаційні
- Природоохоронні
У XX ст. чинниками антропогенних змін ландшафтів стають індустріалізація
виробництва, осушення заболочених земель, будівництво водосховищ і каналів,
хімізація сільськогосподарських угідь та ін. Нераціональна господарська
діяльність людини руйнує ландшафти. Добування корисних копалин призводить
до утворення кар'єрів, відвалів, териконів. Забруднюючі речовини, що
викидаються підприємствами в атмосферу і гідросферу, впливають практично на
всі ландшафти. Осушення та зрошення змінюють природний водний режим
ландшафтів і викликають не властиві для них фізико-географічні процеси
(видування

торфовищ,

підтоплення

і

засолення

чорноземів

та

ін.).

Отже, в наш час не змінених господарською діяльністю людини ландшафтів в
Україні практично не залишилось. Мало змінені ландшафти становлять 15—20%
території. Це, головним чином, вторинні лісові насадження, заболочені ділянки,
території заповідників. За оцінками фахівців, для компенсації антропогенного
впливу таких ландшафтів має бути 40%.
Додаток 3. Посилання на відеофрагменти. Режим доступу:
1. Ліс України. https://www.youtube.com/watch?v=DXIeEDh9Fik
2. ПТК України – Ландшафти
https://www.youtube.com/watch?v=unFTbMDZ37k
3. Ландшафти https://www.slideshare.net/ludaanatolevna/ss30505698?next_slideshow=1
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ПІДКЛАСИ

ВИСОЧИННІННІ

ПІДТИПИ
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Гірськолучні

Східноєвропейська рівнина

широколистянолісові

Гірськолісові

РІВНИННІ

Лучні Субальпійські

ШироколистяноліМіша
нолісові
Хвойні

Степові

Лісостепові

НИЗОВИННІ

північностепові

Середньостепові

Південностепові

Сухостепові

Широколистяно-лісові

Мішано-лісові

Схема. Класифікація ландшафтів України

КЛАСИ
ГІРСЬКІ

Карпатські Кримські

ПЕРЕДГІРНІ

НИЗЬКОГІРНІ

СЕРЕДНЬОГІРНІ

ТИПИ

ПІДТИПИ

Медведюк Ніна Адамівна,
вчитель географії ЗОШ І – ІІІ ст. № 23 м. Рівне
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Тема:

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна

мережа. Практична робота № 10 «Позначення на контурній карті об’єктів
природно-заповідного фонду України».
Мета:

мотивувати учнів до усвідомленого сприйняття інформації про

території та об’єкти природно-заповідного фонду України, допомогти зрозуміти
основні цілі та напрямки створення національної екологічної мережі; залучати
до

самостійної пошукової діяльності; заохочувати вести діалог, критично

мислити; удосконалювати практичні вміння і навички роботи з картою; сприяти
вихованню ціннісного ставлення до довкілля, відповідальності за екологічний
стан

у

місцевій

громаді,

Україні;

формувати

інформаційно-цифрову,

громадянську, екологічну компетентності.
Очікувані

результати:

учні

розрізняють

категорії

природоохоронних

територій; оцінюють переваги створення національної екологічної мережі;
наводять приклади об’єктів природно-заповідного фонду України і показують їх
на карті; усвідомлюють особисту відповідальність за стан довкілля; вміють
добирати

інформацію

з

різних

джерел

та

критично

її

оцінювати,

відрефлексовувати власну діяльність.
Ключові компетентності, що формуються на уроці: інформаційно-цифрова,
громадянська, екологічна.
Обладнання: карта природоохоронних об’єктів України, фізична карта України,
інтернет-ресурси, учнівські мультимедійні презентації, атласи, підручники,
зошити для практичних робіт.
Тип уроку: урок формування і усвідомлення нових знань, умінь та навичок.
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Структура уроку
І. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ, МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. Створення сприятливої атмосфери на уроці.
Учитель.

Покажіть

мені

свої

долоні.

Візьміть

гарний

настрій,

наполегливість, творчість і покладіть на одну долоню. На іншу я подарую вам
терпіння і любов. А тепер обміняємося подарунками – торкнемося долонями.
Нехай наше спілкування буде плідним та принесе вам насолоду пізнання.
Сподіваюсь на вашу підтримку та співпрацю.
2. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.
Учитель. Ми живемо на багатій і прекрасній землі, тому маємо гордитися
тим, що доля подарувала нам, українцям, це диво – чарівну і неповторну красу
природи. Та в останні десятиріччя природа України зазнала суттєвих змін у
зв’язку з посиленням техногенного навантаження на довкілля. Експерти ООН
стверджують, що Україна, займаючи 0,4% площі земної кулі, викидає в
навколишнє середовище 5% світових відходів і входить до двадцяти найбільших
країн-бруднуль.
Методичний прийом «Спалах». Оцініть рівень забруднення довкілля України
та поясніть, чому екологічну ситуацію в нашій країні визначають як кризову?
Ваша відповідь має бути чіткою і стислою як спалах у темряві.
Учитель. Ми з’ясували, що кризовий стан довкілля України потребує
комплексних природоохоронних заходів. Одним і досить ефективним заходом
щодо забезпечення охорони довкілля є створення розгалуженої системи
природозаповідних територій.
3. Актуалізація суб’єктного досвіду учнів.
Методичний прийом «Евристична бесіда».
- Пригадайте, з якою метою створюються природоохоронні території?
- Вкажіть основні види природоохоронних територій та об’єктів.
- З’ясуйте, що становить природно-заповідний фонд будь-якої країни світу.
- Назвіть найвідоміші природоохоронні об’єкти України та області.
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II. ЕТАП ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Формулювання мети, завдань уроку.
Учитель. Господарська діяльність людини залишила в Україні дуже мало
незайманих ділянок природних угідь, які в умовах критичного стану
навколишнього середовища стали справжнім багатством, золотим фондом
країни. Як зберегти для наступних поколінь ці еталони живої природи? Чи
дозволяє це зробити законодавча база нашої держави та наявний природнозаповідний фонд? Чому необхідне міжнародне співробітництво у справі охорони
довкілля? Ми спробуємо відшукати відповіді на ці запитання на сьогоднішньому
уроці.
2.2. Визначення очікуваних результатів.
Учитель. Щоб успішно працювати на уроці, нам потрібно визначити
власні цілі і спланувати роботу. Виберіть з-поміж запропонованих цілі, які вам
імпонують, доповніть їх власними (погодження цілей уроку з усіма учнями).
Для досягнення мети ми повинні впевнено долати всі труднощі, бути
цілеспрямованими, наполегливими, самостійними, активними. Тому девізом
сьогоднішнього уроку є слова філософа Сенеки «Per aspera ad astra» («Через
терни до зірок»).
ІІІ. ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ
Учитель. Для створення природно-заповідного фонду має бути міцна
законодавча база. Чи знаєте ви Закони України, які регламентують заповідну
справу?
Методичний прийом «Інформаційний пошук».
офіційний

сайт

Верховної

Ради

України

Використовуючи
(режим

доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12), дізнайтеся про основні положення
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», який був ухвалений
16 червня 1992 року (нова редакція від 19.04.2018 р., підстава - 2362-VIII).
Робота учнів з інтернет-ресурсом в онлайн-режимі (з’ясування понять
«природно-заповідний фонд України», «категорії об'єктів природно-заповідного
фонду України»).
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Колективне обговорення основних функцій природоохоронних територій
та аналіз категорій ПЗФ, які мають найвищий рівень заповідності за
матеріалами § 40 (с.199-200) та додатками 10, 11,12 підручника (Географія :
підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко
В. В. — К. :УОВЦ «Оріон», 2017. — 288 с. : іл.).
Методичний прийом «Аналізуй факти».
Користуючись інформацією, поданою на офіційному сайті Міністерства
екології та природних ресурсів України (електронний режим доступу:
http://pzf.menr.gov.ua), доведіть, що площа всіх природоохоронних територій
України менша від площі, яку займають

сміттєзвалища (7%), порівняйте

показники заповідності в Україні та європейських країнах.
За даними Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської
облдержадміністрації

(електронний

режим

доступу:

http://www.ecorivne.gov.ua/reserve/) відшукайте інформацію про природнозаповідний фонд Рівненщини.
Аналіз результатів самостійної пошукової діяльності учнів.
Природно-заповідний фонд України, станом на 01.01.2018 року, має в
своєму складі 8296 території та об’єктів загальною площею 4,318 млн.га в
межах території України (фактична площа 3,985 млн.га) та 402500,0 га в
межах акваторії Чорного моря. Відношення фактичної площі природнозаповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить
6,6%.
До мережі природно-заповідного фонду Рівненщини, станом на 01.01.2019
року, віднесено 314 територій та об’єктів загальною площею 181,5 тис. га, що
складає 9,05 % від загальної площі області, в тому числі 27 об'єктів
загальнодержавного значення площею 64,9 тис. га і 287 об'єктів місцевого
значення площею 116,6 тис. га.
Середній показник заповідності в країнах Євросоюзу становить 15,3 %.
Робота із дискусійною сіткою Алверманна.
Обміркуйте та висловіть власну позицію щодо питання:
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Так
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_
_

Чи доцільно збільшувати площу
ПЗФ України та вилучати з
господарського використання
разом із заповідними територіями і
природні ресурси?

Ні
________________
________________
________________
________________
____________

«Мультидіалог» (презентація-захист учнівських проектів про об’єкти

природно-заповідного фонду України).
Учні заздалегідь об’єдналися в групи. Кожна група учнів обрала один з
об’єктів ПЗФ України та підготувала про нього мультимедійну презентацію.
Інформацію про різні категорії ПЗФ України учні заносять в таблицю
«Категорії природно-заповідного фонду України», з якою вони працюють в
робочих зошитах.
Методичний прийом «Подумайте – Об’єднайтесь у пари – Обговоріть».
Проблемне запитання: як ви вважаєте, чи потрібно об’єднувати
природоохоронні території в єдину національну екологічну мережу?
Обміркуйте це запитання самостійно, через три хвилини об’єднайтеся у
пари і обміняйтеся думками один з одним. Цікаві думки про мету створення
екомережі пари презентують класу. Висновок учителя про структуру
української екологічної мережі, перспективу її поєднання з екомережами
сусідніх європейських країн.
Методичний прийом «Картографічний практикум».
Користуючись картами атласу, знайдіть природоохоронні об’єкти, які вам
відомі і про які ви почули на сьогоднішньому уроці.
Практична робота № 10 «Позначення на контурній карті об’єктів природнозаповідного фонду України».
ІV. РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП.
1. Підведення підсумків. Сьогодні на уроці ми разом подолали тернистий
шлях до пізнання та успіху. Чи виправдались ваші очікування від
сьогоднішнього уроку? Що було найцікавішим і чому?
зустрічалися, як ви їх долали? Побажання собі, учителеві.
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Які труднощі

2. Самооцінка роботи на уроці.
- А тепер погляньте на цілі, які ви ставили перед собою на початку уроку,
подумайте над тим, чи досягли ви їх, і поставте собі оцінку за роботу на уроці
(12-бальна шкала).
Оцініть себе за кожним із тверджень

Бали (0 - 2)

1 Я активно працював(ла) на уроці.
2 Я висловлював(ла) свої думки.
3

Я уважно працював(ла) з текстом, картами, інтернетресурсами.

4 Я давав(ла) повні відповіді на запитання.
5 Я брав(ла) активну участь в обговоренні питань.
6 Я узагальнював(ла) сказане на уроці.
Сума балів
- Обміняйтеся робочою карткою із сусідом по парті. Взаємооцінювання.
Підсумок учителя. Великою мірою збереження довкілля залежить від
кожного із нас, від нашої громадянської позиції і часто від нашої щоденної
поведінки. Пам'ятайте вислів «Зберігаючи природу, людина зберігає себе». Я
впевнена, що кожен із вас стане особистістю, здатною цінувати природу,
оберігати її та жити таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому
середовищу, а отже особистістю здатною втілювати основну ідею сталого
розвитку суспільства в життя. Пам’ятайте, що турбуючись про найближче до нас
середовище існування: ліс, річку, парк чи озеро, ми зберігаємо всю планету для
майбутніх поколінь. Адже, ми не лише громадяни України, ми громадяни
планети Земля.
VІ. ЕТАП ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Домашнє завдання (диференційоване).
Обов’язкове: Прочитати § 40 підручника.
(Географія : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч.закл. / Гільберг Т. Г.,
Савчук І. Г., Совенко В. В. — К. :УОВЦ «Оріон», 2017. — 288 с. : іл.).
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На вибір:
-

Підготувати усне повідомлення (мультимедійну презентацію)

про заповідні об'єкти Рівненщини.
Запропонуйте власний проект створення нового об'єкта ПЗФ в нашій
місцевості за планом: 1) категорія об'єкта ПЗФ 2) його можливе географічне
положення, 3) обгрунтування необхідності створення, 4) залучення наявних
ресурсів до створення цього об'єкта ПЗФ.
За допомогою інтернет-ресурсів дізнайтеся, які нові заповідні території
були створені в Україні та в Рівненській області в 2018 році.
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ЗМІСТ
Лис Ю. В. Конструювання сучасного компетентнісно орієнтованого
уроку географії
Блищик М. О. Урок з теми «Топографічні карти. Читання та практичне
використання»
Трохимчук Н. А. Урок з теми «Україна на карті годинних поясів». 8 клас»
Никитюк В. В. Урок з теми «Форми земної поверхні та рельєф України.
Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична
поверхня України»
Никитюк В. В. Урок з теми «Геологічна історія землі. Геологічне
літочислення. Геологічні ери»
Никитюк В. В. Урок з теми «Тектонічні структури України. Основні
тектонічні структури. Зв'язок рельєфу з тектонічними структурами. Карта
«Тектонічна будова»
Никитюк В. В. Урок з теми «Рудні та нерудні корисні копалини: басейни,
райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми
раціонального використання мінеральних ресурсів»
Никитюк В. В. Практична робота № 4 з теми «Особливості геологічної
будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості»
Савурко О. М. Урок з теми «Загальна характеристика клімату України.
Основні кліматовірні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери,
підстилаюча поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення»
Мащук Т. В. Урок з теми «Води суходолу. поверхневі води. Річки. річкові
басейни і системи. 8 клас»
Устимчук О. В. Урок з теми «Ґрунти та ґрунтові ресурси України»
Бартицька Т. П. Уроки з теми «Різноманітність рослинності.
Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні
угруповання. Червона та зелена книги України. Рослинні ресурси, їх
охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості»
Бартицька Т. П. Уроки з теми « 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»
Матіяш Є. А. Урок з теми «Ландшафт як просторово-цілісна система.
Карта «Ландшафти України». Районування природних ландшафтів, їх
відображення на картах. Антропогенні ландшафти»
Медведюк Н. А. Урок з теми «Природокористування»
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Науково-методичне видання
Компетентнісно орієнтовані уроки з географії
(за матеріалами творчої групи з географії
«Забезпечення компетентнісного підходу у навчанні географії»)

Тематичний збірник праць
творчої групи вчителів географії Рівненської області

Рівне – 2019
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