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№ 
уроку

Скориго-
ваний но-
мер уроку

Зміст уроку
Дата 

прове-
дення

Скоригова-
на дата 

проведення

Вступ

1 Об’єкти вивчення і методи досліджень 
фізичної та суспільної географії Украї-
ни. Джерела географічної інформації

2 Географічні відомості про територію 
України в минулому. Сучасні геогра-
фічні дослідження

РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта

3 Географічна карта. Картографічні про-
екції

4 Класифікація карт. Способи зображен-
ня географічних об’єктів та явищ на 
картах

5 Зображення України в картографічних 
творах. Види картографічних зобра-
жень

Тема 2. Топографічні карти

6 Топографічні карти

7 Практична робота 1. Визначення на-
прямків, відстаней, площ, географічних 
і прямокутних координат, висот точок 
за топографічною картою

8 Практична робота 1. Визначення на-
прямків, відстаней, площ, географічних 
і прямокутних координат, висот точок 
за топографічною картою (закінчення)

РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

9 Політична карта світу, її елементи та 
процес формування. Державний лад: 
форми правління та адміністративно-те-
риторіальний устрій країн. Державний 
лад в Україні
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10 Географічне положення (фізико-геогра-
фічне, економіко-географічне, політико-
географічне). Державна територія Укра-
їни. Державні кордони, розміри 
території, крайні точки, географічні 
центри України та Європи. Практична 
робота 2. Позначення на контурній 
карті кордонів сусідніх держав, край-
ніх точок, географічних центрів Украї-
ни та Європи і зазначення їхніх назв; 
визначення координат точок, протяж-
ності території України в градусах і кі-
лометрах

Тема 2. Формування території України

11 Територіальні зміни меж України 
з XX ст. Особливості сучасного адміні-
стративно-територіального устрою, його 
проблеми та шляхи вдосконалення на 
різних територіальних рівнях

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

12 Україна на карті годинних поясів

13 Практична робота 3. Аналіз карти го-
динних поясів світу. Розв’язування за-
дач на визначення часу

РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

14 Загальні риси рельєфу України. Прак-
тична робота 4. Встановлення за карта-
ми (тектонічною, геологічною, фізич-
ною) зв’язків між тектонічними 
структурами, рельєфом, геологічною бу-
довою та корисними копалинами 
у межах України

15 Тектонічна будова України. Практична 
робота 4. Встановлення за картами 
(тектонічною, геологічною, фізичною) 
зв’язків між тектонічними структура-
ми, рельєфом, геологічною будовою та 
корисними копалинами у межах Украї-
ни (продовження)
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16 Геологічна історія Землі. Геологічне лі-
точислення. Геологічні ери. Геологічна 
будова України. Практична робота 4. 
Встановлення за картами (тектонічною, 
геологічною, фізичною) зв’язків між тек-
тонічними структурами, рельєфом, гео-
логічною будовою та корисними копали-
нами у межах України (продовження)

17 Особливості природних умов території 
України у різні геологічні ери

18 Формування рельєфу. Внутрішні та зо-
внішні рельєфоутворюючі чинники 
і процеси

19 Корисні копалини України. Паливні ко-
рисні копалини. Практична робота 4. 
Встановлення за картами (тектонічною, 
геологічною, фізичною) зв’язків між тек-
тонічними структурами, рельєфом, гео-
логічною будовою та корисними копали-
нами у межах України (продовження)

20 Рудні та нерудні корисні копалини 
України. Практична робота 4. Встанов-
лення за картами (тектонічною, геоло-
гічною, фізичною) зв’язків між текто-
нічними структурами, рельєфом, 
геологічною будовою та корисними ко-
палинами у межах України (закін-
чення)

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

21 Основні кліматотвірні чинники, їх 
вплив на клімат України

22 Клімат України. Відображення його по-
казників на кліматичній карті

23 Практична робота 5. Визначення воло-
гості повітря за заданими показниками. 
Практична робота 6. Встановлення осо-
бливостей клімату різних регіонів 
України за аналізом карт та кліматич-
них діаграм

24 Сезонні погодні умови. Несприятливі 
погодно-кліматичні явища

25 Прогноз погоди. Кліматичні ресурси
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Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

26 Склад вод суходолу. Поверхневі води. 
Річки

27 Основні річкові басейни та системи. 
Практична робота 7. Позначення на 
контурній карті назв найбільших рі-
чок, озер, водосховищ, каналів, позна-
чення боліт України

28 Озера, їхні типи, особливості водного 
режиму. Практична робота 7. Позна-
чення на контурній карті назв найбіль-
ших річок, озер, водосховищ, каналів, 
позначення боліт України (продовжен-
ня)

29 Болота, водосховища та канали. Прак-
тична робота 7. Позначення на контур-
ній карті назв найбільших річок, озер, 
водосховищ, каналів, позначення боліт 
України (закінчення)

30 Підземні води. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

31 Умови ґрунтоутворення, структура 
ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. 
Основні типи ґрунтів України

32 Практична робота 8. Порівняльний 
аналіз різних типів ґрунтів України

Тема 5. Рослинність

33 Закономірності поширення рослинного 
покриву в Україні. Рослинні угрупован-
ня. Червона та Зелена книги України. 
Рослинні ресурси, їх охорона та відтво-
рення

Тема 6. Тваринний світ України

34 Різноманітність тваринного світу. Зако-
номірності поширення тваринного світу 
в Україні. Тварини, занесені до Черво-
ної книги України. Вплив людини на 
тваринний світ. Тваринні ресурси Укра-
їни, заходи з їх відтворення й охорони
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Тема 7. Ландшафти України

35 Ландшафт як просторово-цілісна систе-
ма

36 Районування природних ландшафтів, їх 
відображення на картах. Дослідження 
К. Геренчука

37 Природні зони України. Зона мішаних 
і широколистяних лісів

38 Лісостепова зона України

39 Зона степів України

40 Практична робота 9. Складання порів-
няльної характеристики природних зон 
України (за вибором)

41 Українські Карпати. Географічне поло-
ження та головні риси природи

42 Гірські ландшафти Карпат. Охорона 
природи

43 Кримські гори

44 Чорне море

45 Азовське море

Тема 8. Природокористування

46 Використання природно-ресурсного по-
тенціалу України

47 Природно-заповідний фонд України. 
Національна екологічна мережа. Прак-
тична робота 10. Позначення на кон-
турній карті об’єктів природно-заповід-
ного фонду України

48 Основні заходи щодо раціонального ви-
користання природних ресурсів та охо-
рони довкілля. Природокористування 
в умовах сталого розвитку

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий  
склад населення світу та України

49 Кількість населення у світі та Україні. 
Практична робота 11. Обчислення по-
казників природного та механічного ру-
ху населення в різних регіонах України
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50 Статево-віковий склад населення світу 
й України. Тривалість життя населен-
ня. Практична робота 12. Аналіз стате-
во-вікових пірамід України та окремих 
країн світу

51 Механічний рух населення: причини 
і види міграцій, основні напрямки мі-
граційних потоків у світі та Україні. 
Українська діаспора. Практична робота 
11. Обчислення показників природного 
та механічного руху населення в різних 
регіонах України (закінчення)

Тема 2. Розселення

52 Густота населення. Територіальні від-
мінності густоти населення у світі 
й Україні

53 Міські і сільські населені пункти. Ур-
банізація, причини, що її зумовлюють

54 Міське й сільське населення України

Тема 3. Етнічний склад населення

55 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї

56 Національний склад населення Украї-
ни: особливості та регіональні відмін-
ності. Національні меншини та етнічні 
групи, основні райони їх розселення

Тема 4. Релігійний склад населення

57 Релігія як явище культури. Світові ре-
лігії. Регіональні відмінності релігій-
них вірувань в Україні

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

58 Трудові ресурси. Кількість і якість тру-
дових ресурсів

59 Економічно активне населення. Зайня-
тість населення. Проблеми зайнятості 
населення
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РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО  
АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, 
історія формування і розвитку

60 Географічне положення, адміністратив-
но-територіальний устрій, історія фор-
мування і розвитку

Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природоко-
ристування. Об’єкти природно-заповідного фонду

61 Особливості природних умов і ресурсів

62 Природокористування. Об’єкти природ-
но-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення.  
Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

63 Кількість та структура населення

64 Етнічний склад. Особливості зайнятості 
населення

65 Ознайомлення з об’єктами природи 
своєї місцевості (екскурсія)

66 Узагальнююче повторення

67 Узагальнююче повторення

68 Узагальнююче повторення

69 Узагальнююче повторення

70 Узагальнююче повторення


