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Посібник написаний відповідно до навчальної програми з інтегрованого 
курсу «Біологія. Географія». У першій частині посібника подано природничо-
біологічний модуль, змістове наповнення якого включає завдання, 
лабораторні та практичні роботи, узагальнення знань з біології, що відповідає 
вимогам до навчальних здібностей учнів за чинною програмою з біології 8 
класу. Друга частина містить природничо-географічний модуль, зміст якого 
передбачений чинною навчальною програмою з географії 8 класу.  

У структурі та змісті посібника втілено інтегрований, еколого-
еволюційний і діяльнісний підходи до навчання. Значна увага в посібнику 
приділяється внутрішньопредметній і міжпредметній інтеграції біології з 
географією. Завдання інтегративного змісту передбачають застосування 
знань із фізики та хімії. 

Мета посібника – формувати в учнів цілісні знання про природу та 
природничо-наукову компетентність, завдяки різним формам та 
запропонованим методам навчання розвивати в учнів дослідницьку 
діяльність, пізнавальну активність і навички самостійної роботи.  

Для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Дорогий восьмикласнику! 
 
Посібник з інтегрованого курсу «Біологія. Географія» ознайомить тебе зі 

світом живої природи, особливостями будови та процесами життєдіяльності 
тварин, їх різноманітністю, знаннями з географії.  

Посібник містить дві частини. У першій подано біологічний модуль, в 
другій – географічний. Завдання, що подані в посібнику, інтегруватимуть 
твої знання про природу.  

Подані у змісті структурно-логічні схеми для узагальнення знань, 
порівняльні таблиці, опис систематичного положення тварин, малюнки, 
цікаві відомості допомагатимуть тобі формувати цілісні знання про природу.   

В кінці вивчення кожної теми посібник пропонує тематичну 
самоперевірку знань, яка включає три рівні складності. Обов’язково виконуй 
такі завдання, перевіряй свої знання з теми. 

Завдання, позначені зірочкою, не є обов’язковими. Виконуй їх для 
власного задоволення та переконань у наявності високих рівнів інтелекту. 
Щасти тобі! 
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Частина І. Природничо-біологічний модуль 
 

ВСТУП 
 

1. Пригадай та запиши загальні закономірності природи, які застосовуєш 
для пояснення процесів і явищ природи _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Пригадай і запиши біологічні закономірності _____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Пригадай і запиши географічні закономірності ____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Які закономірності природи є більш загальними, а які їм підлягають? 
Поясни свою думку ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Поясни як ти розумієш, що таке природничо-наукова картина світу 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Що таке образ природи? Що ти включаєш в нього? ________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
НАУКА ПРО ТВАРИНИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

1. Зоологія – це ________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

2. Які ти знаєш методи дослідження тварин? ________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Заповни порівняльну таблицю 
 

Ознаки порівняння Тварини Рослини 
Подібні риси 1. 

2. 
3. 
4. 

Відмінні риси   
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4. Прокласифікуй будь-які 2 тварини за систематичними категоріями, 
поданими у таблиці  

 
Царство    
Підцарство    
Тип    
Клас    
Ряд    
Родина    
Рід    
Вид    

 
5. Вкажи зв’язки, що існують між тваринами і представниками інших 

царств живої природи та заповни схему 

 
6. Які зв’язки можуть виникати між тваринами у природі? ____________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Які зв’язки існують у природі між рослинами і тваринами? _______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Розглянь схему-модель «Дерево життя тварин» на мал. 1. Воно 
ілюструє еволюцію тварин. Які з тварин є найпримітивнішими у своїй 
будові? ____________________________, а які високоорганізованими? 
_________________________________________. Користуйся цією схемою 
при вивченні різноманітних тварин, яка підкаже еволюцію тварин, допоможе 
знайти спільні та відмінні ознаки в будові та процесах життєдіяльності різних 
типів тварин і їх споріднені зв’язки.  
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Мал. 1. Схема-модель «Дерево життя тварин» 
 
 

ВИВЧАЄМО ПРИРОДУ РІДНОГО КРАЮ 
(УРОК У ДОВКІЛЛІ) 

 
Мета уроку: ознайомитися із системами живої природи рідного краю, 

станом тварин у довкіллі, спостерігати за пристосуванням тварин до 
сезонних змін у довкіллі. 

Прилади і матеріали: лупа, термометр, довідник тварин, фотоапарат 
(якщо можливо), бінокль, лопатка. 

 
Хід уроку 

1. Охарактеризуй стан довкілля, у якому ти перебуваєш_______________ 
__________________________________________________________________
Яких тварин ти спостерігаєш? Спробуй назвати відомих тварин згідно з 
бінарною номенклатурою ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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2. Які комахи мешкають у довкіллі? ____________________________ 
Який спосіб життя вони ведуть восени? ________________________________ 
__________________________________________________________________
Якщо є можливість, проведи спостереження за мурашником.  

3. Якщо ти поблизу водойми, спостерігай за тваринами довкола. Які 
тварини мешкають поблизу водойми, а які у водоймі?  ___________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Спостерігай за птахами. Як поводять себе  зимуючі в Україні птахи? 
___________________________________________________ Які птахи 
відлітають восени в теплі краї? _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. На основі народних прикмет зроби прогноз погоди і стану довкілля на 
зиму ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Поглянь навкруги. Які взаємозв’язки між системами живої природи 
спостерігаєш? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

РОЗДІЛ І. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВАРИН 
ТЕМА 1. БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН 

 
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТВАРИННОГО ОРГАНІЗМУ 

 
1. Що таке клітина? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2. Які особливості будови клітин у тварин? _________________________ 

__________________________________________________________________ 
3. Що спільного в будові рослинної і тваринної клітин? ____________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Прояв дії яких закономірностей природи можна спостерігати в 
процесах життєдіяльності тваринної клітини? ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
Поясни свою думку _________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Назви та запиши в таблиці типи тканин тваринного організму, вкажи 
особливості їх будови та функцій 

Назва тканини Будова Функції 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 

Тема: Особливості будови тваринних клітин та тканин  
Мета: ознайомитися з будовою клітин та тканин тварин за допомогою 

світлового мікроскопа, визначити та пояснити роль тканин у життєдіяльності 
тварин.  

Прилади і матеріали: мікроскоп, готові мікропрепарати тваринних 
тканин: епітеліальної тканини — «одношаровий епітелій», сполучної 
тканини — «кров людини» або «хрящова тканина», м’язової тканини — 
«скелетні м’язи»  або «гладенькі м’язи», нервової тканини — «нервове 
волокно».  

Хід роботи 
1. Пригадай будову мікроскопа та правила роботи з ним. Підготуй 

мікроскоп до роботи.  
2. Розглянь при малому, а потім при великому збільшенні мікроскопа 

препарати епітеліальної тканини тварин. Які функції виконує епітеліальна 
тканина? ____________________________________ Знайди на препараті 
клітини. Якої вони форми? ___________________. Чи наявна міжклітинна 
речовина? ____________________.  

3. Розглянь клітину епітеліальної тканини тварин: її оболонку, 
внутрішній вміст (цитоплазму), ядро, органели. Які функції в клітині виконує 
ядро? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Чи наявні в клітині вакуоля, пластиди? _________________ Поясни, чому 
__________________________________________________________________ 

4. Розглянь на постійному препараті сполучну тканину. Знайди та 
розглянь клітини сполучної тканини. Яка їх форма? _________________, які 
їх особливості ___________________________. Чи наявна міжклітинна 
речовина? ______ Які функції виконує сполучна тканина? ________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Розглянь під мікроскопом препарат нервової тканини. Знайди нервові 
клітини, зверни увагу на міжклітинну речовину. Які особливості будови 
нервової тканини? __________________________________________________ 

_____________________________Чим нервові клітини відрізняються від 
клітин сполучної та епітеліальної тканин? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Розглянь препарат м’язової тканини. Яку форму мають м’язові 
клітини?_______________________________ Як вони розташовані між 
собою? ______________________Які ділянки вистилає м’язова тканина в 
організмі тварин? _________________________________________________ 

7. На мал. 2 розфарбуй тваринну клітину та зроби позначення відповідно 
до підписів. 
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1. Зовнішня клітинна мембрана                                         
2. Цитоплазма 
3. Ядро 
4. Ядерце 
5. Мітохондрії 

Мал. 2. Будова тваринної клітини 
 
Висновок: 
Тіло тварин побудоване з ____________________. За формою клітини 

бувають: _________________________________________________. Клітини 
об’єднуються і утворюють _________________. Розрізняють чотири типи 
тваринних тканин: ___________________________________________. 
Епітеліальну тканину утворюють клітини, які мають форму __________. 
Сполучна тканина складається з _____________ та ________________. 
Особливостями м’язової тканини є _______________________________, 
нервової тканини – _________________________________________________. 
 

ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН 
 
1. Заповни таблицю 

Процес 
життєдіяльності 

Органи, системи органів 
тварин 

Функції 

1. Дихання   
2. Живлення   
3. Виділення   
4. Рух   
5. Транспорт речовин 
(кровообіг) 

  

6. Регуляція процесів 
життєдіяльності 

  

7. Розмноження   
 
2. Які види рухів характерні для тварин? Наведи приклади ____________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Пригадай, які фізичні явища лежать в основі дихання та всмоктування 
поживних речовин __________________________________________________ 

4. Які загальні закономірності природи діють у процесах життєдіяльності 
тварин? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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5. Поясни прояв закономірності періодичності у функціях кровоносної 
системи __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
закономірності збереження у функціях дихальної системи – _______________ 
__________________________________________________________________ 
закономірності направленості процесів у діяльності травної системі – 
__________________________________________________________________  

6. Поясни залежність життєдіяльності тварини від способу життя. 
Використай для цього знання про загальні закономірності природи 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. Поясни залежність будови тварин від їхнього середовища існування. 
Наведи приклади тварин, у яких різні типи органів, що виконують однакову 
функцію і є пристосуванням їх до умов навколишнього середовища ________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ  
«БУДОВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН» 

 
І рівень  
1. За типом живлення більшість тварин є:__________________________ 
2. Які компоненти клітини наявні у тварин? ________________________ 

__________________________________________________________________ 
3. Які тканини наявні у тварин? ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
ІІ рівень 
 1. Тварини здатні рухатися, бо вони мають: _________________ 

__________________________________________________________________ 
2. Періодами розвитку у тварин є: _________________________________ 
3. У наземно-повітряному середовищі мешкають такі тварини, як: 

__________________________________________________________________ 
 
ІІІ рівень  
1. Якими ознаками тварини відрізняються від рослин? _______________ 

__________________________________________________________________ 
2. Які тварини мають радіально-променеву симетрію? ______________, 

_______________; двобічну симетрію – ________________________________, 
__________________________________________________________________. 

3. Наведи приклади пристосувань у тварин до середовища їх існування 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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ІV рівень  
Змоделюй структурно-логічну схему, яка об’єднує основні поняття із 

розділу І «Тварини».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ ІІ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН 
ТЕМА 1. ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ  

 
1. Заповни схему, яка ілюструє систематику одноклітинних тварин 
 

 
2. Поясни, чому найпростіші організми отримали таку назву? ________ 

__________________________________________________________________ 
 

3. Заповни таблицю «Загальна характеристика одноклітинних тварин» 
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Процеси життєдіяльності Характеристика 
Форма тіла  
Рух  
Газообмін  
Живлення  
Виділення  
Чутливість  
Розмноження  
Середовище проживання  
   

Домашній експеримент: Для лабораторної роботи № 2 треба мати чисті 
культури найпростіших тварин. Для цього можеш виготовити поживні 
середовища і на них виростити чисту культуру найпростіших.  

Сінний настій. Подрібнене сіно лучних рослин  поклади в емальований 
посуд, залий відстояною водопровідною водою (ставковою або річковою) і 
прокип’яти його 5-7 хв., поки відвар стане кольору неміцного чаю. Перелий 
відвар в банку і постав її відкритою в теплому темному місці. Через 3-4 дні 
відвар помутніє, а на поверхні з’явиться сірувата плівка (скупчення бактерій 
сінної палички, які є кормом для багатьох найпростіших).  

Настій рису. Чисті зерна рису (0,1 г), беручи пінцетом, залий відстояною 
протягом трьох днів водопровідною водою (50 мл). При цьому зерна мають 
бути вкриті водою, на них не повинно бути пухирців повітря. Через 1-2 дні 
настій міститиме чисті культури амеби протея, а при добавлянні до цього 
настою ще 0,1 г рису через 2 дні отримаєш культуру інфузорії туфельки. 

Настій городнього ґрунту з настоєм гілок дерев. У одній прозорій 
посудині залий городній ґрунт (1/4 об’єму) відстояною водопровідною водою 
(3/4 об’єму). У іншій посудині – молоді гілочки листяних дерев (краще 
берези) в тій же пропорції. Через 7 днів однакові об’єми настоїв злити разом і 
залишити на 5-10 днів. За цей час у середовищі розвиваються дрібні 
джгутикові — їжа для амеб, а через 2-3 дні після цього — масова культура 
амеб. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

 
Тема: Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності 

найпростіших з водойми або акваріума  
Мета: ознайомитися з будовою та процесами життєдіяльності 

найпростіших тварин (амеби протея, евглени зеленої, інфузорії-туфельки), 
звернути увагу на її рух у воді, навчитися самостійно виготовляти 
мікропрепарати. 

Прилади і матеріали: склянки з культурою амеб, евглен та інфузорій, 
постійні препарати найпростіших, мікроскоп, піпетка, предметні та накривні 
скельця, фільтрувальний папір, барвник червоний, розчин іоду. 
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Хід роботи 
1. Підготуй мікроскоп до роботи.  
2. Знайди та розглянь на постійному мікропрепараті амебу. При малому 

збільшенні мікроскопа розглянь її зовнішню будову, а при великому — 
внутрішню.  

3. Приготуй тимчасовий препарат із штучних культур амеби, які 
приготував вдома: набери в піпетку з склянки культур амеби; капни  

1-2 краплі на предметне скло, накрий накривним скельцем. Зайвий 
розчин видали за допомогою фільтрувального паперу; розмісти препарат на 
предметному столику мікроскопа. 

4. Розглянь тимчасовий препарат під мікроскопом при малому 
збільшенні. Знайди амеби. Порівняй їх з тими, що зображені на таблиці та в 
підручнику. Якого вони кольору? _______________________ 

Розглянь псевдоніжки в амеб. Спостерігай кілька секунд за зміною 
форми тіла в амеб, появою нових псевдоніжок. Розглянь будову амеби на 
препараті при великому збільшенні мікроскопа, знайди у амеби псевдоніжки, 
скоротливу вакуолю, ядро.  

Зроби підписи до мал. 3 відповідно до позначень: 
 

 
Мал. 3. Будова амеби протея 

 
 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________

5. Приготуй і розглянь тимчасовий мікропрепарат евглени зеленої:  
а) набери піпеткою із склянки з культурами евглен розчину і крапни 

його на предметне скло; 
б) накрий препарат накривним склом і за допомогою фільтрувального 

паперу видали зайвий розчин;  
Розглянь евглени під мікроскопом при малому, а потім великому 

збільшенні. Яку форму має евглена зелена? _______________________ Які 
органоїди має її клітина? _______________________________________  

Крапни на препарат краплю розчину іоду і розглянь джгутик (при дії 
іоду евглена гине, а джгутик набухає і стає добре помітним). Розфарбуй мал. 
4 кольорами, які характерні для органоїдів евглени. Зроби позначення до 
малюнка відповідно до підписів. 
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Мал. 4. Будова евглени зеленої 
 

 
1. Джгутик 
2. Оболонка клітини 
3. Вічко 
4. Цитоплазма 
5. Ядро 
6. Хлоропласти 
7. Скоротлива вакуоля 

6. Розглянь живі інфузорії у пробірках чи склянках за допомогою лупи, 
зверни увагу на їх розмір і простеж за їх пересуванням. Яка форма тіла у 
інфузорії? __________________ Який тип руху характерний їй? ___________ 

7. Приготуй мікропрепарат та розглянь інфузорію-туфельку. Крапни на 
препарат краплю туші, накрий накривним скельцем. Розглянь будову 
інфузорій при малому та великому збільшенні мікроскопа. Зроби підписи до 
мал. 5. 

 

 
 
Мал. 5. Будова інфузорії туфельки 

 

._________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 
8. ________________________ 
9. ________________________ 
10._______________________

8. Заповни порівняльну таблицю  
Ознаки 

порівняння 
Амеба протей  Евглена зелена Інфузорія туфелька 

Форма тіла    
Кількість ядер    
Органели руху    
Спосіб живлення    
Органи травлення    
Органи виділення    
Спосіб 
розмноження 

   

Середовище 
існування 

   

Висновок:  
Представниками підцарства Найпростіших тварин є _____________, 

______________________, _________________________. Тіло цих тварин 
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складається з ___________________. Середовищем їх існування є 
___________________. Органами руху є джгутик у ____________________, 
_____________ у інфузорії-туфельки та _________________ у амеби. 
Живляться вони по-різному: амеба – ____________________________, 
евглена зелена – _______________________________________________, 
інфузорія-туфелька – _____________________________________________. 
Дихають вони _________________________________. Продукти обміну 
виводяться назовні _________________ вакуолями. Подразливість у цих 
тварин проявляється у формі ______________________________________.  

 
 

ТЕМА 2. БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ 
 

ТИП ГУБКИ 
 

1. Розглянь схему, яка ілюструє систематику тварин підцарства 
Багатоклітинні.  

 
 
Користуючись схемою запиши систематичне положення губки прісноводної 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Чи мають губки опорно-рухову систему? Поясни свою думку 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. Яким чином живляться губки?_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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5. Якими способами розмножуються губки? Які чинники впливають на 
спосіб розмноження губок? __________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Чому в губок, як у рослин та грибів, подразливість зовні не 
проявляється? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Яке фізичне явище лежить в основі процесу дихання у губок? Поясни  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Назви моря та океани, в яких мешкають губки ___________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 Цікавинки 

Свою назву гідра дістала за аналогією до міфічної лірнейської богині, 
яка щоразу відновлювала голову після того, як її відрубували. Можна 
обезголовити гідру, ампутувавши її верхній кінець із щупальцями, і він 
утвориться заново. Якщо розрізати гідру вздовж на дві половинки, то із 
кожної з них відновлюється вся гідра. Здатність гідри до регенерації 
зафіксував швейцарський натураліст Трамбле і дав їй назву. 

Найбільшою безхребетною твариною є медуза ціанеа, яка сягає 4 м в 
діаметрі і має щупальця завдовжки до 30 м. Це оранжево-голубе чудовисько 
є реальною загрозою для плавців у північній частині Атлантичного океану. 

 
 

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ 
 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин типу 

Кишковопорожнинні:  

 
 
2. Чому кишковопорожнинні отримали таку назву? __________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Від яких організмів походять в історичному розвитку 
кишковопорожнинні? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
Що в них спільного? ________________________________________________ 

4. Доведи, що розвиток сцифоїдних медуз відбувається з метаморфозом 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Як утворюється колонія коралових поліпів? ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. На фізичній карті або в географічному атласі знайди бар’єрні рифи та 
запиши, де їх на Землі найбільше______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Які види кишковопорожнинних тварин є небезпечними для людини та 
запиши моря та океани, де вони мешкають _____________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. Заповни порівняльну таблицю  
 

Ознаки порівняння Тип Губки Тип Кишковопорожнинні 
1. Спосіб існування   
2. Середовище 
існування 

  

3. Наявні системи 
органів 

  

4. Способи 
розмноження 

  

5. Значення для 
людини 

  

6. Роль у природі 
 

  

7. Типові види 
 

  

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 
 

Тема: Вивчення будови прісноводної гідри.  
Мета: ознайомитися з будовою прісноводної гідри, навчитися 

пояснювати функції тканин у її життєдіяльності. 
Обладнання: постійні мікропрепарати поперечного та повздовжнього 

розрізу тіла гідри, мікроскоп. 
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Хід уроку 
1. Яке систематичне положення в тваринному світі займає гідра 

прісноводна?  
Царство – _________________________ 
Підцарство –  ______________________ 
Тип – ______________________________ 
Клас – _____________________________ 
Рід – _______________________________ 
Вид – Гідра прісноводна 
2. Підготуй мікроскоп до роботи.  
3. Розглянь зовнішню будову на постійному мікропрепараті повздовжній 

розріз тіла гідри при малому збільшенні мікроскопа. Яка форма тіла у гідри? 
___________________ Знайди щупальця у гідри, рот та підошву. Скільки 
щупалець має дана гідра? _____ На якому кінці тіла вони знаходяться? 
___________________________ 

На мал. 6 підпиши основні частини тіла гідри.  
 
 

 
Мал. 6. Зовнішня будова гідри  

 

 
 
 
1. _______________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________  
5. _______________ 
 

4. Розглянь мікропрепарат повздовжнього розрізу тіла гідри при 
великому збільшенні мікроскопа. Знайди кишкову порожнину, зовнішній та 
внутрішній шари клітин. Із скількох шарів клітин складається тіло гідри? 
____________Які клітини утворюють зовнішній шар клітин тіла гідри? 
__________________________________________________________________ 
Які типи клітини утворюють внутрішній шар клітин гідри? _______________ 
__________________________________________________________________ 

5. Познач і підпиши на мал. 7 внутрішню будова гідри клітини гідри 
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Мал. 7. Внутрішня будова тіла гідри  

 
 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

 

4. Які типи клітин зображені на мал. 8? Вкажи їх функції. Розфарбуй їх 
відповідно до функцій (нервові – жовтим кольором, травні – зеленим, статеві 
– коричневим; жалкі – синім) 

 
Мал. 8. Клітини тіла гідри: 

1 – ___________; 2 – ____________; 3 – ____________; 4 – ____________ 
 
Висновок:  
Гідра прісноводна – багатоклітинний організм. Тіло її складається з 

_________ (скількох) шарів клітин. Зовнішній шар називається ________ , 
внутрішній – __________________. Між зовнішнім і внутрішнім шарами 
розташована ___________________. Всередині знаходиться ___________ 
порожнина. Зовнішній шар тіла гідри складається з таких клітин: 
__________________________________________________________________
_____________________________________, а внутрішній шар – 
___________________________________________________. Найбільше 
жалких клітин у ______________________. Кишкову порожнину вистилають 
____________ клітини. Вони мають ________________, якими захвачують 
часточки їжі.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «БАГАТОКЛІТИННІ. ГУБКИ. 
КИШКОВОПОРОЖНИННІ» 

 
І рівень 
1. До типу Кишковопорожнинні тварини належать: 
а) гідра; б) актинія; в) інфузорія-туфелька; г) евглена зелена; д) аурелія. 
2. Які органи руху є у кишковопорожнинних? 
а) джгутики; б) щупальця; в) війки; г) кінцівки. 
3. Яка система органів вперше з’являється у кишковопорожнинних? 
а) нервова; б) травна; в) видільна; г) статева. 
 
ІІ рівень 
1. Які з названих типів клітин є в тілі гідри? 
а) видільні; б) шкірно-м’язові; в) епітеліальні; г) жалкі; д) кровоносні. 
2. Кишковопорожнинні тварини розмножуються: 
а) статево; б) нестатево; в) вегетативно; г) брунькуванням. 
3. До класу Коралові поліпи належать: 
а) актинія; б) гідра; в) медуза; г) морське перо. 
 
ІІІ рівень 
1. Газообмін у кишковопорожнинних відбувається: 
а) всім тілом; б) покривом тіла; в) у спеціальних органах. 
2. Який тип нервової системи у кишковопорожнинних? 
а) дифузний; б) вузловий; в) трубчастий. 
3. Який тип травлення у кишковопорожнинних?  
а) позаорганізмовий; б) внутрішньоклітинний;  
в) внутрішньопорожнинний. 
 
ІV рівень 
1. Порівняй спосіб живлення та травлення у гідри і амеби. Відміть риси 

схожості та відмінності ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Який життєвий цикл у кишковопорожнинних тварин? Чи він 
однаковий у гідри, медузи та коралів? _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Які пристосування мають кишковопорожнинні тварини до життя у 
водному середовищі? Наведи приклади. ________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ТЕМА 3. ЧЕРВИ 
 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин типу Плоскі, Круглі, 

Кільчасті черви. 
 

 
 
2. Які з червів є еволюційно більш древніми, а які сучасними __________ 

__________________________________________________________________ 
Від яких тварин еволюціонували черви? _______________________________ 
У якому напрямі відбувалася еволюція червів? __________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
ПЛОСКІ ЧЕРВИ 

 
1. Розглянь малюнок 9 та схарактеризуй зовнішню будову плоских 

червів ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 
 

Мал. 9. Молочно-біла планарія 
 

2. На основі якого фізичного явища можна пояснити газообмін у 
війчастих червів?___________________________________________________ 
Дії яких закономірностей природи підлягає цей процес? 
_________________________________________________________________ 
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3. Що таке мезенхіма, які її функції? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Чому війчасті черви здатні до більш складних рухів, ніж медузи? ____ 
__________________________________________________________________ 

5. У яких водоймах можна зустріти представників війчастих червів?  
__________________________________________________________________ 

6. Запиши відомі тобі паразитичні види плоских червів та зазнач у яких 
організмів вони паразитують _________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

7. Які пристосування мають стьожкові черви до паразитичного способу 
життя? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
КРУГЛІ ЧЕРВИ 

 
1. Доповни загальну характеристику типу Круглі черви, вставляючи 

пропущені слова: 
Багатоклітинні тварини, що мають ________________ симетрію тіла.  

Середовище життя ______________. Покриви тіла становлять собою 
_______________________. Мають ________________порожнину тіла. 
Травна система починається _________________, через який їжа потрапляє в 
_________________, що складається з відділів _________________. 
Неперетравлені рештки їжі видаляються через ________. Дихають тварини 
_______________. Нервова система має відділи ______________. Центральна 
нервова система складається з ________________. Запліднення 
________________, розвиток _____________. 

2. Охарактеризуй зовнішню будову круглих червів, розглядаючи мал. 10 
 

 
 

Мал. 10. Зовнішня будова аскариди людської 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Чим внутрішня будова круглих червів відрізняється від плоских 
червів? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ 
 
1. Доповни загальну характеристику типу Кільчасті черви, вставляючи 

пропущені слова: 
Багатоклітинні тварини, що мають ________________ симетрію тіла.  

Середовище життя ______________. Покриви тіла становлять собою 
_______________________. Мають ________________порожнину тіла. 
Травна система починається _________________, через який їжа потрапляє в 
_________________, що складається з відділів _________________. 
Неперетравлені рештки їжі видаляються через ________. Дихають тварини 
_______________. Нервова система має відділи ______________. Центральна 
нервова система складається з ________________. Запліднення 
________________, розвиток _____________. 

 
2. Які пристосування має дощовий червяк до ґрунтового середовища 

існування? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
3. Якими ознаками зовнішня будова дощового червяка відрізняється від 

плоских та круглих червів? __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Чи є серед кільчастих червів паразитичні форми? _________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Чому на Півдні завжди більше різноманітних паразитичних червів ніж 
на Півночі земної кулі? _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Прояв дії яких загальних закономірностей природи можна 
спостерігати в життєдіяльності кільчастих червів? _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 Цікавинки 
Найдовшою безхребетною твариною є лінеус – черв’як-гігант. Він 

тонкий, наче шнур – в довжину у витягнутому стані досягає 35 м. За 
довжиною він може перевищувати найбільших із китів. 

Палоло – багатощетинковий кільчастий черв’як, довжина якого 30-50 
см. Він цілий рік живе в щілинах рифів і нарощує хвостову частину свого 
тіла, яку наповнює або молоками, або ікрою. Раз на рік, в один і той самий 
час хвостові частини відокремлюються від основного тіла черв’яка, який 
після цього глибше залазить у щілини. Хвостові частини піднімаються на 
поверхню води і розпадаються на членики. Місцеве населення островів 
Меланезії, Полінезії і Мікронезії нетерпляче чекає на появу палоло і масово 
збирає його з води. Членики палоло з ікрою та молоками є делікатесною 
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їжею для його збирачів. Їх вживають сирими, вареними або засоленими. Дні 
масової появи палоло перетворюються в народне свято.  

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

 
Тема: Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих 

червів (на прикладі дощового черв’яка). 
Мета: ознайомитися з будовою та характером рухів кільчастих червів 

на прикладі дощового черв’яка, визначити риси пристосованості дощових 
черв’яків до умов середовища. 

Обладнання: живі дощові черв’яки, фіксований матеріал, лупа, чашки 
Петрі, пінцет, картон, препарувальна голка, скляні палички, лінійка, таблиця 
із зображенням дощового черв’яка, цибулина. 

 
Хід роботи: 

1. Яке систематичне положення в тваринному світі займає дощовий 
черв’як?  

Царство – _________________________ 
Підцарство – ______________________ 
Тип –  _____________________________ 
Клас –  ____________________________ 
Рід – ______________________________ 
Вид – Дощовий черв’як 
 
2. Розмісти за допомогою пінцета дощового черв’яка на аркуші картону. 

Розглянь його зовнішню будову. Яка форма тіла у дощового черв’яка 
_______________. Яке забарвлення? ___________. Які розміри? ___________ 
(виміряй лінійкою) 

3. Помісти дощового черв’яка у чашку Петрі і продовж досліджувати 
його зовнішню будову за допомогою лупи. Розглянь шкіру черв’яка. Яка 
вона – суха чи волога? _________. Яка кількість члеників на його тілі 
______________.  

4. Зроби позначення до мал. 11 відповідно до наявних підписів:  
 
 

 
Мал. 11. Зовнішня будова  
дощового черв’яка 
 

 
 
1. Передній кінець тіла 

2. Задній кінець тіла 

3. Членик 

4. Муфта 

5. Рот 
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5. Знайди та розглянь потовщення тіла (поясок) у дощового черв’яка. 
Яка кількість члеників утворюють поясок? _________ Яка його роль у 
життєдіяльності дощового черв’яка? __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Розглянь плоску черевну і опуклу спинну сторони черв’яка. Поклади 
черв’яка черевною стороною вверх. Проведи пальцем уздовж черевної 
сторони (від переднього до заднього кінця тіла). Що ти відчуваєш? 
______________________________Розглянь за допомогою лупи щетинки на 
тілі черв’яка. Яку роль виконують щетинки? ___________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Паличкою чи препарувальною голкою злегка доторкнися до шкіри 
тварини в різних частинах тіла. Чи однаково вона реагує? Поясни чому? 
_____________________________________________Піднеси до переднього 
кінця його тіла шматочок цибулини, не торкаючись. Як реагує черв’як на ці 
подразнення_______________________________________________________ 
 

П одразники Реакція черв’яка  на подразники 

1. Препарувальна голк а  

2. Цибулина  

3. Яск раве світло  

4. Холод (к усочок  льоду)  
5. Теплий предмет  

(нагрітий на сонці ) 
 

 

  
Висновок:  
Дощовий черв’як – представник типу __________________ класу 

________________________ тварин. Тіло має ________________ форму, 
___________ симетрію та довжину ________ см. Спинна сторона тіла у нього 
опукла а черевна ______________. Рот розташований на _____________ 
частині тіла, анальний отвір на _______________. Шкіра у дощового черв’яка 
__________, яка сприяє __________________________. Тіло поділене на 
______ членики. Поясок з муфтою знаходяться на ___ члениках. Він виконує 
функцію ___________________________________. На черевній стороні тіла є 
____________, за допомогою яких черв’як рухається. Діючи подразниками, 
визначили, що дощовий черв’як позитивно реагує на 
______________________________________________, тоді як негативно на 
______________________________________________.  
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЧЕРВИ» 
 
І рівень 
1. Який спосіб життя ведуть черви? 
а) активний; б) паразитичний; в) пасивний; г) хижацький. 
2. Основним хазяїном у паразитичних червів є той організм,  
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в якому живе: а) личинка; б) яйце; в) доросла форма. 
3. Чому паразитичні черви не перетравлюються травними соками 
хазяїна? 
а) їх тіло вкрите кутикулою; б) виділяють протидіючі речовини;  
в) активно рухаються. 
 
ІІ рівень 
1. Круглі черви відрізняються від кільчастих: 
а) способом дихання; б) способом життя;  
в) наявністю кишечника. 
2. У кільчастих червів вперше виникає система органів: 
а) травна; б) видільна; в) кровоносна; г) нервова . 
3. У плоских червів вперше виникає: 
а) травна; б) видільна; в) кровоносна; г) нервова . 
 
ІІІ рівень 
1. Газообмін у плоских червів відбувається: 
а) всім тілом; б) покривом тіла; в) у спеціальних органах. 
2. Який тип нервової системи у червів? 
а) дифузний; б) вузловий; в) трубчастий. 
3. За способом живлення аскарида є: 
а) хижаком; б) живиться рослинами; в) паразитом. 
 
ІV рівень 
1. Які біологічні особливості тварин типу Черви? ____________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Намалюй життєвий цикл аскариди людської? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Заповни порівняльну таблицю  

 
Ознаки Плоскі Черви Круглі черви Кільчасті черви 
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порівняння 
Симетрія тіла    
Форма тіла, 
розміри  

   

Зовнішня будова    
Порожнина тіла    
Травна система     
Спосіб живлення    
Видільна 
система 

   

Кровоносна 
система 

   

Нервова система    
Спосіб 
розмноження 

   

Середовище 
існування 

   

Пристосованість 
до середовища 
існування 

   

Представники  
 

  

Значення  
 

  

 
 

ТЕМА 4. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ 
 

1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин типу Членистоногі: 
 

 
2. Розглянь схему «Дерево життя тварин» на мал. 1. Від кого 

походять членистоногі в історичному розвитку? _________________________ 
3. Заповни таблицю «Загальна характеристика членистоногих» 
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Ознака Характеристика 

Симетрія тіла  
Покриви тіла  
Розчленування тіла  
Сегментація тіла  
Кінцівка  
Середовище існування  
Нервова система  
Порожнина тіла  

 
4. Користуючись підручником, заповни схему, що ілюструє систематику 

тварин класу Ракоподібні: 

 
 
3. Назви зображені на мал. 12 тварини та вкажи, до якого типу вони 

належать. 

 
Мал. 12. Тварини: ___________________________________________ 
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До Найпростіших тварин належить __________________, до типу 
Кишковопорожнинні – _____________________, типу Плоскі черви – 
________, типу Кільчасті черви – _________ типу Членистоногі – ________ 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 

Тема: Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові 
ракоподібних до середовища існування. 

Мета: ознайомитися з особливостями будови ракоподібних на прикладі 
річкового рака, визначити ознаки пристосування тварини до водного 
середовища існування.  

Обладнання: живі або фіксовані раки, препарувальні ванночки, пінцет, 
препарувальна голка, таблиця з зображенням річкового рака, лупа, лінійка. 

 
Xід роботи 

1. Розглянь на фіксованих препаратах зовнішню будову рака річкового. 
Який покрив у рака? ________________ Яке забарвлення? ________________ 
Яких розмірів досліджуваний об’єкт? ______________.  

2. Розмісти рака на аркуші паперу. Які відділи тіла має рак? 
_________________________Знайди і розглянь головогруди. Чим вони 
покриті? _______________ Що це дає раку? ________________________ 
Розглянь черевце. Підрахуйте кількість члеників на черевці і запиши 
___________________________. 

3. Розглянь головогруди річкового рака. Які органи розташовані на 
ньому? ___________________________________________________________  

Підрахуй та вкажи у таблиці кількість відповідних органів на 
головогрудях рака:  

 
Органи головогрудей рака К ількість 

Очі   
Вуса  
Вусик и  
Щ елепи   
Ногощелепи   
Х одильні  ноги   
К лешні   

  
4. Розглянь будову черевця рака. Скільки ніжок розташовано на черевці? 

_________________________ Зверни увагу на їх гілчасту форму. Знайди і 
розглянь кінцівки п’ятого членика черевця. Яку форму він має? 
________________________________  

Покладіть рака спиною догори і порахуйте кількість сегментів на голові, 
грудях, черевці. Заповни таблицю:  
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Ознаки порівняння Головогруди Черевце 

К ільк ість сегментів на голові  – 
на грудях –  

Органи  
  

 
 

6. Познач на мал. 13 частини тіла рака, його кінцівки та підпиши їх. 

 
Мал. 13. Зовнішня будова рака річкового 

 
         Висновок: 

1. _________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
4.__________________ 
5.__________________ 
6.__________________ 
7.__________________ 
 

Рак річковий – представник типу ____________, класу _____________ 
Він мешкає в ______________________ і веде ____________________ спосіб 
життя.  

Тіло рака вкрите ______________________________, функціями якого є 
__________________________________________________________________.
Тіло поділяється на ____________________________________________. 
Підраховано, що головогруди складаються з ______ сегментів, черевце – 
_______________. Симетрією тіла є ______________.  

Під час дослідження особливостей зовнішньої будови річкового рака 
визначено характерні ознаки тварин класу Ракоподібні: наявність 
_______________, ______ пар ходильних ніг, по членованості тіла на 
_____________ і _____________. У зв’язку з водним середовищем існування 
у зовнішній будові рака є ряд пристосувань, зокрема 
__________________________________________________________________. 

 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ РАКОПОДІБНИХ  

ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ 
 
1. Заповни таблицю «Різноманітність ракоподібних» 
 

Ряд Представники Характерні риси Середовище 
існування 

Десятиногі    
Рівноногі    
Гіллястовусі    
Веслоногі    
Коропоїди    
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2. Від кого еволюціонували ракоподібні? __________________________ 
У якому напрямі відбувалася еволюція в межах класу Ракоподібних? _______ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Заповни таблицю «Значення ракоподібних» 
 
Представники Значення 

У природі В житті людини 
   
   
   
   
   
 

4. Поясни прояв загальних закономірностей природи у будові та 
процесах життєдіяльності ракоподібних ________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ 

 
1. Розглянь мал. 14 та охарактеризуй зовнішню будову павуків ______ 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

     
Мал 14. Павуки 

 
2. Встав пропущені слова:  
Багатоклітинні тварини, що мають ______________ симетрію тіла. 

Середовище життя ________________. Покрив ____________, він також 
виконує функції ________________. Тіло сегментоване, поділене на відділи: 
____________________. Кінцівки мають ___________будову. Мають _______ 
пари ходильних ніг. Наявність чутливих вусиків (є, немає) ________. 
Порожнина тіла ______________.  
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3. Заповни таблицю «Особливості внутрішньої будови павукоподібних». 
 
Системи органів Особливості будови Функції 

Травна   
Дихальна   
Кровоносна   
Нервова   
Видільна   
Статева   

 
4. Прокласифікуй вид Павук-хрестовик 
Царство – ____________________ 
Підцарство – ____________________ 
Тип – ____________________ 
Клас  – ____________________ 
Ряд – ____________________ 
Родина – ____________________ 
Рід – ____________________ 
Вид – ____________________ 
 
5. Розглядаючи на мал. 1 схему-модель «Дерево життя» поясни 

походження павуків _________________________________________________ 
6. Які пристосування мають павукоподібні до відповідного середовища 

життя? Наведи приклади ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Заповни таблицю «Значення павукоподібних» 
Представники Значення 

у природі у житті людини 
Ряд Павуки 
 
 
 

  

Ряд Кліщі 
 
 
 

  

 
 Цікавинки про павуків: 
Павук косарик має занадто довгі ноги, якими оточене тіло. Саме на них 

перш за все налітає хижак. Схоплена ним нога косарика легко відривається і 
своїми рухами відвертає увагу хижака, а косарик в цей час тікає на уцілілих 
ногах. Тому доводиться зустрічати косариків з неповною кількістю кінцівок 
(утрачені ноги в них не регенерують).  
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КЛАС КОМАХИ 
 

1. Розглянь на мал. 1 схему «Дерево життя тварин». Від яких тварин 
еволюціонували комахи? ____________________________________ Що 
спільного у них з їх попередниками? __________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Яке середовища існування освоїли комахи? Наведи приклади 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Встав пропущені слова: 
 

Комахи –це багатоклітинні тварини, що мають ______________ 
симетрію тіла, покрив ____________, який виконує функції 
___________________________________. Тіло сегментоване, поділене на 
відділи: ____________________. Кінцівки мають ___________будову. 
Тварини мають _______ пари ходильних ніг. У більшості комах ___________ 
пари крил, у багатьох _________ пара крил. На голові розташована 
__________ чутливих вусиків. Порожнина тіла _____________. 
 

4. Заповніть таблицю «Особливості внутрішньої будови комах». 
 
Системи органів Особливості будови Функції 

Травна   
Дихальна   
Кровоносна   
Нервова   
Органи чуття   
Видільна   
Статева   

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

 
Тема: Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до 

середовища існування  
Мета : ознайомитися з зовнішньою будовою комах на прикладі хруща 

травневого, мухи кімнатної, бабки коромисло та коника зеленого; визначити 
ознаки пристосування у зовнішній будові до умов середовища існування. 

Прилади і матеріали: фіксовані хрущі, колекції комах, препарувальна 
голка, таблиця «Зовнішня будова хруща травневого». 

 
Хід роботи: 

1. Розглянь зовнішню будову травневого хруща, мухи хатньої, бабки 
коромисло та коника зеленого. Виміряй їх розміри. Визнач забарвлення.  
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Заповни таблицю: 
 

Особливості 
зовнішньої будови 

Х рущ 
травневий 

М уха 
хатня 

Бабка 
коромисло 

К оник 
зелений 

Пок рив тіла     

Забарвлення     

Розміри тіла     

Середовище 
існування     

 
Чи є забарвлення комах ознакою пристосування до умов існування? Поясни 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Розглянь покрив жука, мухи, коника та бабки. Він представлений 
________________ Досліди його міцність за допомогою препарувальної 
голки. На які відділи поділене тіло комах? _________________________ 
__________________________________________________________________.  

3. Розглянь за допомогою лупи голову кожної комахи. Як голова 
з’єднана з грудьми? __________________________________________ Знайди 
і розглянь ротовий апарат кожної комахи, визнач його тип та запиши у 
таблицю як це показано на прикладі хруща травневого: 

Чи пристосований ротовий апарат до середовища існування комах? 
Поясни на прикладі розглянутих тварин______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

На мал. 15 познач око, вусик, нижню та верхню щелепи, верхню та 
нижню губи коника зеленого та підпиши їх.  

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

Мал. 15. Будова голови коника зеленого 
 

5. Розглянь груди досліджуваних комах з нижнього боку. З скількох 
сегментів складаються груди? _____ Скільки пар ніг у комах? ____. Знайди 
та розгляньте на грудях крила. Заповни узагальнюючу таблицю:     
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6. Розглянь черевце у комах, знайди на ньому отвори-дихальця. Яка їх 
функція? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Порахуй і запиши кількість сегментів на черевці ________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Розфарбуй мал. 16 та зроби позначення відповідно до підписів. 
 

 

1. Голова 

2. Груди 

3. Черевце 

4. Вуса 

5. Ходильні ноги 

6. Надкрила 

Мал. 16. Будова тіла хруща травневого 
 
8. Подумай, які пристосування до умов середовища існування має хрущ 

травневий ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Висновок: 
Комахи – багатоклітинні тварини типу _________________________. 

Дослідження таких комах, як ______________________________________, 
показує, що тіло їх має ____________ форму, вкрите ______________ 
покривом і складається з таких відділів: __________________________. На 
голові у них розміщені: ________________________________________. 
Груди складаються з _______ сегментів. На них розмішені _____ пар 
ходильних ніг та дві пари крил: надкрила, як у ______________________ та 
перетинчасті крила, як у _________________________________________  

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 
 

Тема: Визначення комах за допомогою визначальної карти  
Мета: навчитися визначати комах за допомогою визначника або 

визначальної карти. 
Прилади і матеріали: колекції комах (метеликів, жуків), визначники 

комах, лупи, визначальні карти. 
 

Хід роботи 
1. Розглянь колекції комах . 
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2. Заповни таблицю, характеризуючи особливості зовнішньої будови 
комах різних рядів: 

 
Ряд 

комах 
П редстав-

ники 
Забарв-
лення 

П окрив 
тіла 

Н ад-
крила 

П еретин-
часті 
крила 

Ротовий 
апарат 

Бабк и       

Таргани       

Прямокрилі       

Рівнок рилі        

К лопи       

Ж ук и       

Метелик и       

Перетин-
часток рилі        

Двок рилі        

  
3. Пригадай порядок визначення тварин. Визначивши за допомогою 

спеціальної таблиці ряд, до якого належить комаха, визначай його родину. 
Для цього у визначнику є спеціальна таблиця. 

Вид комах Ряд 
1. Ж ук -олень Твердок рилі  
2.   
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

  
4. Назви комах та підпиши їх, вказуючи ряди до яких вони належать 

(зроби за зразком): 

 
Мал. 17. Різноманітні комахи: 
1. ____________;  2. _____________;  3.______________;  4. 

_____________;  5. ____________;  6. _____________;  7.______________. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ» 
 

І РІВЕНЬ.  
1. Які види тварин відносяться до ракоподібних? 
а) рак; б) кліщ; в) клоп; г) мокриця; д) креветка; е) циклоп. 
2. Яка кількість ходильних ніг у павукоподібних? 
а) 5 пар; б) 4 пари; в) 3 пари; г) 2 пари. 
3. Яка кількість крил у комах?  
а) 3 пари; б) 2 пари; в) 1 пара. 
 
ІІ рівень 
1. Які стадії розвитку у колорадського жука? 
а) яйце, доросла форма; в) яйце, личинка, доросла форма. 
2. Органами дихання у рака є: 
а) легені; б) трахеї; в) зябра . 
3. Органами виділення у членистоногих тварин є? 
а) мальпігієві судини ; б) нирки; в) коксальні залози; г) шкіра.  
 
ІІІ рівень 
1. На підставі яких ознак зовнішньої будови можна визначити,  
до якого класу членистоногих належить та чи інша тварина? 
а) відділи тіла; б) кількість вусиків; в) кількість ходильних ніг 
г) кількість сегментів грудей; г) наявність хітину. 
2. Яке систематичне положення павука хрестовика? 
Царство –  _____________________________ 
Підцарство –  __________________________ 
Тип – __________________________________ 
Клас – _________________________________ 
Ряд – __________________________________ 
Рід –  __________________________________ 
Вид –  _________________________________ 
3. Який тип травлення у павукоподібних?  

а) позаорганізмовий; б) внутрішньоклітинний; в) внутрішньопорожнинний. 
 
ІV рівень 
1. Що спільного у зовнішній будові тварин класів Ракоподібні, 

Павукоподібні та Комахи? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Поясни прояв загальних закономірностей природи у будові та 
процесах життєдіяльності членистоногих тварин ________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Яке еволюційне значення членистоногих тварин у природі? ________ 
__________________________________________________________________ 
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ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛЮСКІВ. 
ВИНИКНЕННЯ ЇХ ТА ЕВОЛЮЦІЯ 

 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин типу Молюски: 

 

         
 

2. Підпиши зображені на мал. 18 молюски та вкажи, до якого класу вони 
належать  
 

      
 

Мал. 18. Молюски: 1 – ________________, 2 – _____________, 3 – _______________ 
_________________________________________________________ 
 
3. Доповни речення: 
Молюски – це багатоклітинні, несегментовані тварини. У більшості 

молюсків зовні тіло захищене ________________. Тіло складається з відділів: 
_____________ 
____________________________. З боків тулуб оточений складкою шкіри ___ 
________________, між якою і тілом є проміжок – _______________________ 
___________. Проміжки  між органами заповнені _________________. Травна 
система починається _____________, закінчується ______________________. 
У ротову порожнину впадають протоки ________________ залоз. Кровоносна 
система ______________________, серце поділене на ____________________ 
___________________. Органами виділення слугують ___________________. 
Нервова система _________________________________ типу. 
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4. Заповни порівняльну таблицю « 
Ознаки порівняння Кільчасті черви Членистоногі Молюски 
Порожнина  тіла    
Покриви    
Травна система    
Видільна система    
Кровоносна система    
Дихальна система    
Нервова система    
Статева система    
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 
 

Тема: Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих 
молюсків (на прикладі акваріумних видів). 

Мета: ознайомитися з зовнішньою будову та способом руху 
черевоногих молюсків, визначити чим будова молюсків складніша порівняно 
з будовою червів та членистоногих, з’ясувати, яким чином відбувається 
пересування молюсків. 

Прилади і матеріали: живі черевоногі молюски з акваріума в банках, 
колекції черепашок, таблиці з зображенням молюсків, пінцет, скляна 
паличка, препарувальна ванночка, лупа. 

 
Хід роботи 

1. Злови водним сачком одного з черевоногих молюсків в акваріумі і 
помісти в банку з ставковою водою.  

2. Визнач та запиши систематичне положення даного виду: 
Царство – ______________________________ 
Підцарство –  ___________________________ 
Тип – ___________________________________ 
Клас – __________________________________ 
Рід – ____________________________________ 
Вид – ___________________________________ 
2. Розглянь зовнішню будову черевоногого молюска за допомогою лупи. 

Яка форма його тіла? ___________________________, які розміри? 
__________________ яка симетрія тіла __________________, забарвлення 
_______________________________. 

2. Розглянь черепашку живого молюска, а також колекції черепашок 
черевоногих молюсків. Підрахуй кількість витків на спірально закручених 
черепашках ________________. Знайди вершину та отвір, що веде в 
порожнину черепашки.  

3. Почекай, доки ставковик висуне з черепашки тіло. Розглянь частини 
тіла, що виступають з черепашки. Які відділи тіла має молюск? 
_______________________________ Знайди та розглянь голову. Розглянь на 
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голові два довгих, загострених догори, і два коротких щупальця та очі, 
розміщені в основі щупалець.  

4. Підпиши позначення до мал. 19  
 

 
Мал. 19. Зовнішня будова 
 черевоногого молюска 

 
1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

 

5. Спостерігай за рухами молюска, який виставивши з черепашки 
м’язисту ногу, почне підійматися до поверхні води. Який тип руху у 
молюска? _________________________ Зверни увагу, як через дихальний 
отвір, що міститься на передньому кінці тіла, він випускає бульбашки 
повітря. Які органи дихання у нього? ____________________. Зіштовхни 
молюска скляною паличкою зі стінок банки. Молюск на деякий час 
опуститься на дно, а потім досить швидко випливе на поверхню для дихання. 
Чому так відбувається? Поясни _______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Висновок:  
Спостереження за ________________________________, який є 

представником класу ______________ молюски, дало можливість з’ясувати, 
що тіло черевоногих молюсків асиметричне, складається відділів: _________, 
____________, ___________. Черепашка закручена ____________. Тулуб має 
складку шкіри _______________, а між нею і тілом порожнина ___________ 
_____________. Середовищем існування черевоногих є __________________. 
Рухаються вони за допомогою ____________, повзаючи по _______________. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 

 
Тема: Порівняння та визначення черепашок молюсків  
Мета: ознайомитися з зовнішньою будовою черепашок різних 

молюсків, порівняти їх між собою, навчитися визначати молюски за 
зовнішнім виглядом їх черепашок. 

Прилади і матеріали: колекції черепашок (черевоногих, двостулкових), 
таблиці з зображенням молюсків, пінцет, скляна паличка. 

 
Хід роботи 

1. Розглянь запропоновані колекції черепашок молюсків. Назви 
молюсків, яким вони належать . 
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2. Розділи черепашки на дві групи: черепашки черевоногих та 
двостулкових молюсків. Розглянь їх зовнішню будову, зверни увагу на їх 
забарвлення. Запиши визначені види молюсків по їх черепашці та запиши їх 
у таблиці відповідно тому, до якого класу вона належить 
 

К лас Черевоногі молюски К лас Двостулкові молюски 
  
  
  
  
  

  
3. Порівняй черепашки за зовнішнім виглядом та будовою. Спробуй 

пояснити різноманітність черепашок молюсків як приклад пристосування 
тварин до умов існування. ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Ознайомся з порядком визначення черепашок молюсків за допомогою 
визначальних карток: 

Висновок: 
Характерною особливістю молюсків є наявність __________________. У 

черевоногих вона ________________________________, у двостулкових 
______________________________. Черепашка відсутня у молюсків класу 
___________________________________________. Черепашка складається з 
____________________________________________ . За _________________ 
можна визначити клас, рід та вид даного молюска.  

 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІЗНОМАНІТНІСТЮ ТА ПРОЦЕСАМИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН-ГІДРОБІОНТІВ (ПРІСНА ВОДОЙМА) 
(УРОК У ДОВКІЛЛІ) 

 
Мета: ознайомитися з різноманітністю та процесами життєдіяльності 

тварин-гідробіонтів прісної водойми, спостерігати за пристосуванням 
тварин-гідробіотів до сезонних змін в довкіллі. 

Прилади і матеріали: лупа, термометр, блокнот, олівець, довідник 
тварин водойм, фотоапарат (якщо можливо), сачок, скляна банка. 

 
Хід уроку 

1. Охарактеризуй стан довкілля, в якому ти перебуваєш ______________ 
_________________________________________________________________ 
Назви прісну водойму та охарактеризуй її географічне положення _________ 
__________________________________________________________________ 
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2. Спробуй назвати відомих тобі тварин, які мешкають поблизу та у 
водоймі ______________________________________ та визнач двох окремих 
систематичне положення: 

 
Царство  _________________ 
Підцарство   ______________ 
Тип  _____________________ 
К лас  ____________________ 
Рід   _____________________ 
Вид  _____________________ 

Царство  _________________ 
П ідцарство   ______________ 
Тип  _____________________ 
К лас  ____________________ 
Рід   _____________________ 
Вид  _____________________ 

  
Поясни, яким чином тварини пристосовуються до середовища існування 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Влітку на водоростях, що ростуть у водоймі, можна знайти гідру — 
прозору безбарвну тваринку. Які пристосування має ця тварина до життя у 
водоймі? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Навесні та влітку можна знайти представників типу Молюски. Яких 
саме? _____________________________________________________________  

6. Які комахи мешкають поблизу водойми? __________________Який 
спосіб життя вони ведуть? ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «МОЛЮСКИ» 

 
І рівень.  
1. Який спосіб життя ведуть молюски? 
а) вільний; б) пасивний; в) паразитичний. 
2. Органами дихання у черевоногих молюсків є: 
а) легені; б) трахеї; в) зябра. 
3. Яка кровоносна система у молюсків:  
а) замкнена; б) незамкнена. 
 
ІІ рівень 
1. Серце молюсків складається з: 
а) передсердя; б) шлуночка; в) 2 передсердь; г) 2 шлуночків. 
2. До класу Головоногі молюски належать: 
а) слимак; б) мідія; в) кальмар; г) беззубка; д) каракатиця. 
3. До класу Черевоногі молюски належать: 
а) слимак; б) мідія; в) ставковик; г) беззубка; д) слизень; е) кальмар 
 
ІІІ рівень 
1. Мантійна порожнина перетворена в легені у: 
а) каракатиці; б) вустриці; в) ставковика  
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2. Тільки морськими видами є молюски  
а) черевоногі; б) двостулкові; в) головоногі,  
3. Які травні залози є у молюсків?  
а) слинні; б) підшлункова; в) печінка. 
 
ІV рівень.  
1. Поясни еволюційне значення молюсків у природі _________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Які пристосування до середовища існування мають молюски? Наведи 
приклади__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

3. Поясни прояв загальних закономірностей природи у будові та 
процесах життєдіяльності молюсків ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Цікавинки 
Найбільшою кількістю зубів природа наділила слимака садового, який 

водиться в Америці. Його язик має 135 рядів зубів по 105 зубів у кожному. 
Коли слимак прогризає підземний коридор, він орудує 14 175 зубами.  
 

 
ТЕМА 6. ХОРДОВІ ТВАРИНИ. БЕЗЧЕРЕПНІ. РИБИ 

 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин типу Хордові: 
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2. Доповни загальну характеристику типу Хордові, вставляючи 
пропущені слова: 

Це багатоклітинні тварини, що мають _________________ симетрію тіла. 
У зародковому періоді закладається ______________ шари клітин. 
Порожнина тіла _______________. У зародковому періоді закладається 
пружний тяж ________________, який у більшості дорослих тварин 
замінюється на ______________________ внутрішній скелет. Травна система: 
наскрізна, замкнена(правильне підкреслити). Кровоносна система 
_____________ типу. Органами дихання у зародковому періоді слугують 
________________, які у первинно водних зберігаються все життя, а у 
наземних і вторинноводних змінюються на _______________. У більшості 
тварин типу органами виділення є ____________________. Центральна 
нервова система має вигляд ___________________, у більшості тварин 
передній відділ утворює ________ 
___________. Роздільностатеві, спосіб розмноження ____________________. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 

 
Тема: Зовнішня та внутрішня будова ланцетника  
Мета: ознайомитися з зовнішньою та внутрішньою будовою 

ланцетника. 
Прилади і матеріали: фіксований ланцетник, препарат цілого 

ланцетника, препарат поперечного зрізу ланцетника, лупа, мікроскоп, 
таблиці. 

Хід роботи 
1. Розглянь зовнішній вигляд фіксованого ланцетника. Яка форма тіла у 

ланцетника? ___________________________ Які розміри? _________ 
2. Розглянь передній кінець тіла. Знайди передротову лійку та щупальця. 
3. Розглянь задній кінець тіла ланцетника. Знайди хвостовий плавець та 

анальний отвір. 
4. На мал. 20 покажи основні частини тіла ланцетника: 

 
Мал. 20. Зовнішня будова ланцетника: 

1 – _______________; 2 – ______________; 3 – _______________; 
4 – ______________; 5 – ________________ 

 
5. Розглянь препарат ланцетника під мікроскопом. Знайди хорду, 

нервову трубку та систему органів травлення. Зверни увагу як розташовані 
хорда та нервова трубка відносно одна до одної. 

6. Які особливості внутрішньої будови ланцетника? _________________ 
__________________________________________________________________ 
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Висновок: 
Ланцетник — __________________ (кількість шарів клітин) тварина з 

______________ порожниною тіла. Тіло – його _____________ (колір) має 
__________________ форму, розміри ________________. Особливостями 
зовнішньої будови ланцетника є ______________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Опорно-рухова система представлена ___________, нервова система – 
_______________. Органами дихання у ланцетника є _______________, бо 
його середовище існування ___________________. Кровоносна система 
________________. Травна система знаходиться під _____________ і має 
форму _______________________________________. Органами чуттів є 
__________________________________________________________________. 

 
 

ТЕМА 7. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ.  
КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ 

 
1. За схемою «Дерево життя тварин» визнач походження хрящових 

риб _______________________________________________________________ 
2. Доповни загальну характеристику класу Хрящові риби, вставляючи 

пропущені слова: 
Середовище життя – ___________________. Шкіра вкрита 

_____________, залози виділяють _______________. Органами руху слугують 
_____________. Скелет внутрішній, побудований з _________________ 
речовини, складається з відділів: _____________________________. Травна 
система наскрізна, починається _____________________, закінчується 
______________________. Кровоносна система __________________, кіл 
кровообігу ________, камер серця ____________. Дихають тварини за 
допомогою ______________. Органами виділення слугують ________. 
Роздільностатеві тварини. Запліднення ___________, розвиток ____________. 

3. Заповни порівняльну таблицю «Різноманітність Хрящових риб» 
 

Ознаки порівняння Ряди 
Акули Скати 

1. Представники   
2. Пристосованість до 
водного способу життя 

  

3. Особливості 
зовнішньої будови 

  

4. Особливості 
внутрішньої будови 

  

5. Значення в природі   
6. Значення в житті 
людини 
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4. Які види хрящових риб є небезпечними для людини? ______________ 
__________________________________________________________________ 

5. Наведи приклади пристосувальних ознак у хрящових риб до водного 
середовища життя __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Поясни прояв дії закономірності збереження у будові скатів ________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
КЛАС КІСТКОВІ РИБИ 

 
1. Якими ознаками кісткові риби відрізняються від хрящових риб? _____ 

__________________________________________________________________ 
2. Заповни таблицю « Внутрішня будова кісткових риб» 

Органи та системи 
органів 

Будова  Функції 

Опорно-рухова   
Дихальна система   
Травна система   
Видільна система   
Кровоносна система   
Нервова система   
Органи чуттів   
Статева система   

3. Поясни взаємозв’язок, що існує між системами органів у кісткових 
риб, забезпечуючи цілісність організму. Застосовуй для цього знання про 
загальні закономірності природи ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Які ознаки внутрішньої та зовнішньої будови можуть свідчити про 
наявність спільних предків у риб і ланцетників? _________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

5. Які пристосування мають кісткові риби для захисту від ворогів? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 

 
Тема: Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб  
Мета: ознайомитися з особливостями зовнішньої будови риб, їх 

поведінкою, на прикладі акваріумних рибок, визначити взаємозв’язок 
зовнішньої будови риби і середовища існування. 
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Прилади і матеріали: жива риба, що плаває в банці, окремі лусочки 
риб, лупа, мікроскоп, таблиця «Зовнішня будова риби». 

 
Хід роботи 

1. Розглянь зовнішній вигляд живих рибок в акваріумі. Визнач форму їх 
тіла _______________, розміри _______________та забарвлення 
______________. Яке значення має форма тіла риби для пересування у воді? 
_____________________________________________________________ 

Які відділи тіла наявні у риб? ___________________________________. 
2. Розглянь покрив тіла риби. За допомогою лупи розглянь луску різних 

риб. Зверни увагу на їх розміри, забарвлення, форму та розташування на тілі 
риби. Поясни значення луски в пристосуванні риби до умов середовища 
існування________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Знайди бічну лінію на тілі риби. Яка її функція? ______________________ 

3. Розглянь на муляжах органи, що розміщені на голові риби: зяброві 
кришки, ротовий отвір, очі, ніздрі. Порахуй, скільки очей у риби 
_____________, ніздрів ________________. Яка їх роль у житті риби? 
____________________________ _____________________________________  

4. Знайди та розглянь на тулубі плавці. Які плавці є парними? _________ 
______________, непарними _____________________________. Визнач межу 
між тулубом і хвостом риби. На межі знаходиться _________________ отвір.  

5. Підпиши позначення на мал. 21. 

 
Мал. 21. Зовнішня будова риби 

 
6. Спостерігай за поведінкою рибок в акваріумі: їх рухом, змінами 

положення тіла, рухом плавців на тілі. За згодою вчителя насип трішки 
корму в акваріум і спостерігайте як себе ведуть рибки. Які характеристики 
визначають поведінку тварини? ____________________ 

 
Висновок: 
Риби – тварини типу _______________, надкласу __________. Тіло має 

_________________ форму, відділи: __________________, ______________, 
__________________. На голові розташовані: ___________________. У риб є 
парні ___________________________ і непарні _______________________ 
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плавці та хвіст, які слугують органом __________________. Тіло вкрите 
______________, є ______________ лінія. Для зменшення тертя тіла риби при 
плаванні тіло вкрите _________________.  
 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТВАРИН НАДКЛАСУ РИБИ 
 
І рівень. 
1. До хрящових риб належать? 
а) щука; б) акула; в) короп; г) лосось; д) скати. 
2. Зяброві кришки є у: 
а) кісткових риб; б) хрящових риб; в) у кісткових і хрящових риб. 
3. Через серце риб протікає:  
а) венозна кров; б) артеріальна кров; в) змішана. 
 
ІІ рівень 
1. Серце риб складається з: 
а) передсердя; б) шлуночка; в) 2 передсердь; г) 2 шлуночків. 
2. Плавальний міхур – це виріст: 
а) аорти ; б) легеневих мішків; в) кишечника. 
3. Протоки статевої системи у риб відкривають у: 
а) клоаку ; б) окремим отвором; в) у сечовивідну протоку. 
 
ІІІ рівень 
1. Газообмін у риб відбувається у: 
а) бронхах; б) зябрах; в) повітряних мішках. 
2. Півкулі головного мозку у риб: 
а) відсутні; б) представлені базальними гангліями; 
в) представлені неокортексом. 
3. До класу Кісткові риби належать? 
а) сом; б) горбуша; в) скати; г) акула; д) короп; е) скумбрія. 
 
ІV рівень.  
1. Визнач систематичне положення лосося чорноморського та акули 

гіганської: 
Царство ________________ 
Підцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Надк лас ________________ 
К лас____________________ 
Ряд ____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 

Царство ________________ 
П ідцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Н адк лас ________________ 
К лас____________________ 
Ряд ____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 
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2. Поясни еволюційне значення риб у історичному розвитку тварин 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Назви зображені на мал. 24 види риб. Вкажи клас, до якого вони 
належать. Яка з зображених тварин не є рибою? ____________________.  

 

 
 
Мал. 24.  Риби: 1 – ____________; 2 – _______________; 3 –___________; 
4 – ________________; 5 – _____________; 6 – ______________. 
 

 Цікавинки: 
Найшвидкохіднішою твариною земної кулі є спис-риба (марлін) та риба-

парусник. Вони рухаються зі швидкістю до 120 км на годину.  
Риби мають спеціальний апарат для визначення положення і орієнтації в 

просторі. Це бічна лінія. Окремі штрихи бічної лінії з’єднані з вестибулярним 
апаратом. За допомогою бічної лінії риби орієнтуються в каламутній воді, 
заздалегідь виявляють перешкоди, хижака, що пропливає мимо. Коли риба 
махає хвостом, від її тіла відходять хвилі, які відбиваються від зовнішніх 
предметів. Відбиті хвилі уловлюються рецепторами бічної лінії.  

 
ТЕМА 8. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ 

 
1. Доповни загальну характеристику класу Земноводні, вставляючи 

пропущені слова: 
Холоднокровні чи теплокровні (правильне підкреслити) тварини. 

Середовище життя _______________________. Шкіра ____________, залози 
виділяють _________________. Мають ____________ пар кінцівок, які 
закінчуються ________________. Скелет внутрішній, побудований з _______ 
__________ речовини і складається з відділів: ___________________________ 
_______________. Травна система наскрізна, починається ________________, 
закінчується ___________________. Кровоносна система _________________ 
типу, має ___________ коло кровообігу, а серце ___________ камери. 
Органами дихання слугують парні комірчасті мішечки _______________, а 
також _____________. Видільна система представлена парними ___________ 
У головному мозку виділяють ____________________________________. 
Роздільностатеві тварини, запліднення у більшості тварин ________________. 
Розвиток ___________________. 
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2. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин класу Земноводні: 
 

 
 
3. Від яких тварин походять земноводні тварини? Розглянь «Дерево 

життя тварин» на мал. 1. _____________________________________________ 
4. Які риси зовнішньої та внутрішньої будови вказують на походження 

земноводних від рибоподібних предків? _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5.  Визнач систематичне положення жаби озерної 
Царство – ____________________ 
Підцарство– ____________________ 
Тип – ____________________ 
Клас – ____________________ 
Ряд – ____________________ 
Рід – ____________________ 
Вид – ____________________ 
6. Поясни на основі загальних та біологічних закономірностей природи 

особливості будови земноводних та їх пристосування до життя у воді та на 
суходолі __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. На конкретних прикладах поясни наявність пристосувальних ознак 
земноводних до різних умов середовища ______________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Чому температура тіла земноводних залежить від температури 
навколишнього середовища?__________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 Цікавинка  
Найбільшою сучасною земноводною твариною визнано гігантську 

саламандру — аборигена Південного Китаю і Японії. Великі екземпляри 
досягають у довжину 160 см (розміри невеликого крокодила). Місце 
проживання гігантської саламандри — гірські струмки і ріки з швидкою, 
прохолодною водою.  
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12 
 

Тема: Порівняння скелетів земноводних та риб 
Мета: ознайомитися з особливостями будови скелету земноводних, 

порівняти скелети риб і земноводних, визначити ознаки пристосування 
земноводних до умов середовища існування в будові скелета. 

Прилади і матеріали: моделі скелетів риб та земноводних, таблиці 
«Будова скелету риб», «Будова скелету земноводних», скляна паличка, лупа. 

 
Хід роботи 

1. Розглянь моделі скелетів земноводних та риб. З яких відділів 
складається скелет риби? _________________________, а з яких у жаби? 
____________________________________________________ 

2. Розглянь череп на скелетах риби і жаби. Знайди на них щелепи 
(верхню та нижню), очні ями, зуби. Чи є в жаби зяброві кришки? 
_____________ Чому вони відсутні? ______________________________ 
Підрахуй кількість кісток на черепі у риби і жаби. Чому кісток черепа більше 
у риб? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Розглянь хребет у риби і жаби. Знайди відділи хребта риб (тулубовий і 
хвостовий) і жаби (шийний, тулубовий, крижовий і хвостовий).  

Поясни, яке значення для земноводних має виникли шийного та 
крижового відділів хребта _________________________________________, 
яка їх роль? _______________________________________________________. 

4. Розглянь скелет плавців риби і скелет вільних кінцівок жаби. Яка 
будова плавців у риби? ___________________________________________. 
Яка будова скелета вільних кінцівок у жаби? _________________________ 
__________________________________________________________________
Чи зв’язано це з способом життя тварин? ___________________________ 

5. Розглянь будову скелета вільних кінцівок жаби. Знайди на передній 
кінцівці плечову кістку, ліктьову і променеву, кістки зап’ястка та фаланги 
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пальців. Знайди та розглянь на задній кінцівці жаби стегнову кістку, велику 
та малу гомілкову кістки, кістки передплесна, плесна та фаланги пальців. 

6. Розглянь будову поясу передніх і задніх кінцівок жаби. Чому такого 
пояса немає в риб? _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. На мал. 25 покажи основні складові скелету жаби та підпиши їх:  
 
 

  
Мал. 25. Скелет жаби 
 

 1.  _____________________ 
 2.  _____________________ 
 3.  _____________________ 
 4.  _____________________ 
 5.  _____________________ 
 6.  _____________________ 
 7.  _____________________ 
 8.  _____________________ 
 9.  _____________________ 
10. _____________________ 
11. _____________________ 
12. _____________________ 
13. _____________________ 
14. _____________________ 

8. Висновок: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ЗЕМНОВОДНІ» 
 
І рівень.  
1. Шкіра земноводних: 
а) вкрита лускою; б) гола; в) багата на залози; г) суха. 
2. Кровоносна система у земноводних: 
а) замкнена; б) незамкнена. 
3. Який тип нервової системи у земноводних? 
а) дифузний; б) вузловий; в) трубчастий. 
 
ІІ рівень 
1. Органом слуху у жаб є: 
а) внутрішнє вухо; б) середнє вухо; в) зовнішнє вухо. 
2. У шлуночку серця жаб знаходиться кров: 
а) венозна ; б) артеріальна; в) змішана. 
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3. До безхвостих земноводних належать: 
а) тритони; б) жаби; в) саламандра; г) квакша; д) черв’яги. 
 
ІІІ рівень 
1. Задня кінцівка у жаб складається з кісток: 
а) стегно; б) гомілка; в) плече; г) передпліччя; д) тазу; е) стопи. 
2. Серце жаби складається з:  
а) 1 камери; б) 2 камер; в) 3 камер. 
3. Органами дихання у жаб є?  
а) легені; б) шкіра; в) трахеї; г) зябра. 
 
ІV рівень.  
1. Визнач систематичне положення саламандри плямистої та жаби сірої 

 
Царство ________________ 
Підцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Підтип ________________ 
К лас____________________ 
Ряд ____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 

Царство ________________ 
Підцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Підтип ________________ 
К лас____________________ 
Ряд ____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 

  
2. Заповни таблицю, порівнюючи особливості внутрішньої будови 

земноводних і риб: 
Ознаки порівняння  К лас Земноводні Н адклас Риби 

Тип ск елета   

Тип нервової системи   

Органи дихання   

Органи виділення   

Плавальний міхур   

К ровоносна система    

Серце (к ільк ість к амер)   

Органи травлення   

Статева система   

Розвиток   
(прямий чи непрямий) 

  

  
3. Яке еволюційне значення земноводних у історії розвитку тварин? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ТЕМА 9. КЛАС ПЛАЗУНИ 
 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин класу Плазуни: 

 
 

2. За схемою «Дерево життя тварин» визнач походження плазунів 
____________________________________________________________ 

3. Що спільного в будові та процесах життєдіяльності плазунів і 
земноводних тварин? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Які пристосування мають плазуни до життя на суші? ______________ 
__________________________________________________________________ 

5. Порівняй будову плазунів і земноводних.  
 

Риси подібності земноводних і 
плазунів 

Риси відмінності земноводних і 
плазунів 
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6. Яка реакція плазунів на сезонні зміни в умовах помірного поясу 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Чому стверджують, що плазуни – суходільні тварини, хоча відомо, що 
багато видів черепах, змій та крокодили живуть у воді? __________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

8. На конкретних прикладах поясни наявність пристосувальних ознак 
плазунів до різних природних( географічних) умов ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПЛАЗУНИ» 

 
І рівень.  
1. Плазуни - це тварини: 
а) холоднокровні; б) теплокровні. 
2. Покривом у плазунів є: 
а) луска; б) шкіра. 
3. Чи здатні плазуни до регенерації:  
а) так; б) ні. 
 
ІІ рівень 
1. Який тип нервової системи у плазунів? 
а) дифузний; б) вузловий; в) трубчастий. 
2. Які види плазунів є небезпечними для людини: 
а) степова гадюка; б) хамелеон; в) кобра; г) варан; д) удав; е) вуж. 
3. У шлуночку серця плазунів знаходиться кров: 
а) венозна ; б) артеріальна; в) змішана. 
 
ІІІ рівень 
1. Який вид черепах поширений у фауні України: 
а) супова; б) слонова; в) болотяна; г) карета. 
2. Серце у крокодилів складається з: 
а) 1 камери; б) 2 камер; в) 3 камер; г) 4 камер. 
3. Органами дихання у плазунів є: 
а) легені; б) зябра; в) трахеї; г) шкіра 
 
ІV рівень.  
1. Заповни схему «Різноманітність плазунів», дописуючи представників: 
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2. Поясни виникнення у черепах панцеру на основі закономірності 

збереження ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Які прогресивні ознаки будови характерні для плазунів? ___________ 
__________________________________________________________________ 
 

ТЕМА 10. КЛАС ПТАХИ  
 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин класу Птахи: 
 

 
 

2. Доповни загальну характеристику Класу Птахи, вставляючи 
пропущені слова: 
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Холоднокровні чи теплокровні (правильне підкреслити) тварини. 
Середовище життя ______________________.  Тіло вкрите _______________, 
із залоз розвинена лише __________________, яка виділяє жир. Передні 
кінцівки представлені _________________, на задніх розміщена різна 
кількість __________________. Скелет внутрішній побудований з __________ 
________ речовини і складається з відділів _____________________________. 
Травна система наскрізна, починається ____________________, закінчується 
______________________. Кровоносна система _________________типу, 
складається з ___________ кіл кровообігу. Серце має _________ камери. 
Органами дихання слугують ________________. Видільна система 
представлена парними _______________, сечовий міхур є, немає (правильне 
підкреслити), сечоводи відкриваються в _______________. У головному 
мозку збільшені півкулі _____________. Роздільностатеві тварини. 
Запліднення ___________, 
Розвиток ______________. 

3. Які особливості будови виникли у птахів у процесі еволюційного 
розвитку в зв’язку з освоєнням ними повітряного простору? ______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Порівняй будову птахів і плазунів. Вияви риси подібності та 
відмінності.  

Риси подібності  Риси відмінності  
  
  
  
  
  

5. Які ознаки будови та життєдіяльності забезпечують теплокровність 
птахів ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Поясни прояв загальних закономірностей природи у процесах 
життєдіяльності птахів ______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13 

 
Тема: Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я  
Мета: ознайомитися з зовнішньою будовою птахів, визначити 

особливості будови пір’я. 
Прилади і матеріали: опудала птахів, колекція пір’я птахів, пінцет, 

лупа. 
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Хід роботи 
1. Розглянь опудала птахів. Які відділи тіла наявні у птаха? ________ 

__________________________________________________________________.  
2. Розглянь голову птаха. Яка її форма ___________________, розміри 

________________. Знайди на голові очі, дзьоб, на наддзьобку — ніздрі. Як 
очі розташовані на голові? _____________________________________.  

3. Розглянь тулуб птаха. Яка його форма? ______________. Знайди на 
тулубі крила, ноги. Знайди і розглянь цівку. Чи покрита вона пір’ям? 
_________. Чим вкриті ноги? ________________________________ 

Підпиши позначення на мал. 28. 
 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6._____________________

Мал. 26. Зовнішня будова птаха 
 
6. Розглянь хвіст у птаха. Знайди і розглянь рульове пір’я. Підрахуй їх 

кількість __________________.   
7. Розглянь оперення птаха та колекції пір’я. Знайди контурне перо і 

розглянь за допомогою лупи його основні частини: вузький щільний стовбур, 
його основу — очин, опахала, розташовані по обидві сторони стовбура. 
Знайди на пері борідки 1-го порядку. Знайди та розглянь пухове перо.  

8. Замалюй контурне та пухове пера та підпиши їх. Познач на мал. 29 
стрижень, опахало, колодочку, борідки 1-го та 2-го порядків.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мал. 27. _________________________________________ 
 

 Цікавинка 
Чому горобці люблять купатися у пилюці? І не тільки горобці! У піску або в 
поросі купається багато лісових птахів: рябчики, фазани, зяблики. Дуже 
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люблять зариватися в пісок і свійські кури. Чому? Справа в тому, що навесні 
і влітку, коли птахи сидять у гніздах, у них часто заводяться дрібні комахи-
паразити — пухоїди, воші та деякі інші. Від цього шкіра птахів свербить, і їм 
дуже приємно «освіжитися» теплим пісочком або порохом. Витрушуючи з 
пір’я пісок, птахи скидають і настирливих паразитів. У мисливських 
господарствах навіть улаштовують для птахів спеціальні земляні або пісочні 
«ванни».  

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14 

 
Тема: Вивчення особливостей будови скелета птахів. 
Мета: ознайомитися з особливостями будови скелета птахів. 
Прилади і матеріали: модель скелета птаха, таблиця «Будова скелета 

птаха». 
Хід роботи 

1. Розглянь скелет птаха. Які його основні частини? _________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Розглянь череп птаха. Визнач його форму__________________, 
виміряй розміри ______________. Знайди та розглянь на ньому кісткову 
основу дзьоба та великі очні орбіти. 

3. Розглянь будову хребта птаха. Які відділи хребта є у птаха? _____ 
__________________________________________________________________ 

Порахуй кількість хребців у кожному відділі хребта птаха та запиши у 
таблиці: 

4. Знайди та розглянь грудну клітку птаха, грудину, кіль і ребра. Як 
грудні хребці з’єднані між собою (рухомо чи нерухомо)? _____________ Як 
з’єднані між собою шийні хребці? ________________ Поясни, що це дає 
тварині. _____________________________________________________ 

5. Розглянь будову скелета передніх кінцівок птаха. Знайди та розглянь 
парні кістки поясу передніх кінцівок: ключиці, лопатки, воронячі кістки. Які 
кістки утворюють скелет крила? _________________ 
__________________________________________________________________. 

6. Розглянь будову скелета задніх кінцівок птаха. Знайди кістки задньої 
кінцівки: стегнову, велику та малу гомілкові, стопу та цівку. 

 
Висновок: Скелет птаха – внутрішній кістковий. Він складається з 

скелету голови _________________________, скелету тулуба ___________ 
_____________________. Кістки черепа _____________, утворюючи єдине 
склепіння. Хребет має відділи: _______________________. На грудині 
розвинувся _________. Ребра з’єднані з ______________________. Хребці 
шийні з’єднані _______________________________, що дає змогу птаху 
____________________. Хребці крижового та __________________ відділів 
хребта _____________________________. Хвостовий відділ складається з 
______________ та ____________ кістки. Передні кінцівки перетворилися на 
__________, мають ____________, ______ ____________ та ___ пальці кисті, 
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які ___________________________. Задні кінцівки пристосовані для 
________________________. Окремі кістки стопи зрослися в _____. Отже, 
пристосуваннями до польоту в будові скелета птаха є _______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПТАХІВ,  
ЇХ РОЛЬ У ЕКОСИСТЕМАХ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЮДИНИ 

 
1. Заповни таблицю «Загальні ознаки надрядів птахів» обираючи, серед 

запропонованих варіантів відповідей, правильні ознаки зовнішньої та 
внутрішньої будови представників Ряду Пінгвіни, Надрядів Безкільові та 
Кільогруді: 

а) крила недорозвинені; б) крила перетворилися на ласти; в) крила добре 
розвинені; г) кістки не мають всередині повітря; грудина не має кіля; д) 
кістки не мають всередині повітря; на грудині високий кіль; е) кістки легкі, з 
повітряними порожнинами; на грудині високий кіль; ж) кінцівки  мають 
пальці, у багатьох видів кінцівок немає; з) серце трикамерне; и) серце 
чотирикамерне; к) кістковий панцир, вкритий роговими щитками; к) хвіст 
стиснутий з боків 

Ознаки Ряд  
Пінгвіни 

Надряд 
Безкільові 

Надряд 
Кільогруді 

1. Крила    
2. Внутрішня 
будова 

 
 

  

3. Будова пір’я    
4. Зовнішня 
будова 

   

 
2. Заповни таблицю  

Ряд Характерні ознаки Представники Місце 
гніздування 

1. Гусеподібні    
2. Лелекоподібні    
3.Журавлеподібні    
4. Соколоподібні    
5. Совоподібні    
7. Куроподібні    
8.Горобцеподібні    

 
4. Розглянь мал. 1 і спробуй пояснити еволюцію в межах класу Птахи 

__________________________________________________________________ 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПТАХИ» 
 
І рівень.  
1. Птахи є тваринами: 
а) холоднокровними; б) теплокровними. 
2. Тіло птахів вкрите:  
а) лускою; б) пір’ям; в) шерстю. 
3. Птахи є тваринами? 
а) роздільностатевими; б) гермафродитами. 
 
ІІ рівень 
1. Пташенята яких птахів є виводковими: 
а) голуба; б) дятла; в) лебедя; г) гусей; д) куріпки; е) журавля. 
2. До хижих птахів належать: 
а) шуліка; б) дятел; в) сова; г) жайворонок; д) орел; е) бугай. 
3. До надряду Безкілеві належать такі птахи: 
а) ківі; б) пінгвін; в) страус; г) куріпка; д) фазан; е) дятел. 
 
ІІІ рівень 
1. Які відділи травної системи наявні у птахів, але були відсутні у 

плазунів? 
а) стравохід; б) воло; в) шлунок; г) кишечник; д) клоака. 
2. Серце птахів складається з: 
а) 1 передсердя; б) 2 передсердь; в) 2 шлуночків; г) 1 шлуночка. 
3. Органами дихання у птахів є?  
а) легені; б) шкіра; в) повітряні мішки; г) зябра. 
 
ІV рівень.  
1. Заповни порівняльну таблицю: 

 
Ознаки порівняння К лас П лазуни К лас П тахи 

Середовище існування   
Пок рив тіла   
Відділи тіла   
Спосіб руху   
Відділи хребта   
Органи дихання   
Органи виділення   
Будова серця   
К ровоносна система   
Запліднення   
Розвиток    

  
2. Визнач систематичне положення дятла крутиголовки, пінгвіна 

королівського. 
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Царство ________________ 
Підцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Підтип _________________ 
К лас____________________ 
Надряд _________________ 
Ряд_____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 

Царство ________________ 
Підцарство  _____________ 
Тип ____________________ 
Підтип _________________ 
К лас____________________ 
Надряд _________________ 
Ряд_____________________ 
Рід  ____________________ 
Вид ____________________ 

  
3. Які види птахів занесені до Червоної книги? ______________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 

ТЕМА 11. КЛАС ССАВЦІ 
ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ БУДОВА ССАВЦІВ, ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ 

 
1. Заповни схему, що ілюструє систематику тварин класу Ссавці: 
 

 
 
2. Доповни загальну характеристику Класу Ссавці, вставляючи 

пропущені слова: 
Холоднокровні чи теплокровні (правильне підкреслити) тварини. 

Середовище життя ______________________.  Тіло вкрите _______________. 
Розвинені ________________________________залози. Мають ________пари 
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Кінцівок, які закінчуються. Скелет внутрішній, побудований з ____________ 
тканини.  

 
3. Заповни порівняльну таблицю будови скелета ссавців і птахів: 

 
Відділи скелета Будова скелета птахів Будова скелета ссавців 
Череп   
Хребет та його 
відділи: 
     шийний 
     грудний 
     поперековий 
     крижовий 
     хвостовий 

  

Плечовий пояс   
Пояс передніх 
кінцівок 

  

Передні кінцівки   
Тазовий пояс   
Задні кінцівки   

 
4. Від яких тварин еволюціонували ссавці? _________________________ 

Що спільного у ссавців з цими тваринами? _____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Заповни таблицю, що ілюструє особливості внутрішньої будови 
ссавців:  

Характеристика Особливості будови  Функції 
Дихальна 
система 

  

Травна система   
Видільна 
система 

  

Кровоносна 
система 

  

Нервова система   
Органи чуття   
Статева система   

 
6. Заповни таблицю «Загальні ознаки надрядів птахів» обираючи, серед 

запропонованих варіантів відповідей, правильні ознаки зовнішньої та 
внутрішньої будови представників Ряду Пінгвіни, Надрядів Безкільові та 
Кільогруді: 
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а) зародок розвивається в організмі матері, новонароджене маля – у 
шкірній згортці на її тілі; б) відкладають яйця, в яких розвивається зародок; 
в) зародок розвивається в плаценті; г) яйцеклітина багата на поживні 
речовини; д) яйцеклітина не містить поживних речовин; е) сосків немає, 
протоки молочних залоз відкриваються на особливих ділянках шкіри; ж) у 
самки є соски, що мають м’язи, завдяки скороченню яких виділяється 
молоко; з) температура тіла не постійна; и) температура тіла постійна; к) 
травна система закінчується клоакою; к) травна система закінчується 
анальним отвором 

 
Підклас Тип 

яйцеклітини 
Розвиток 
зародка 

Молочні 
залози 

Температура 
тіла 

1. Яйцекладні 
(першозвірі) 

 
 
 

   

2. Сумчасті  
 

   

3. Плацентарні 
  

    

 
7. У чому полягає пристосованість ссавців до сезонних змін в умовах 

помірного клімату __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ССАВЦІВ. 

ЗНАЧЕННЯ ССАВЦІВ У ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ. 
ОХОРОНА ССАВЦІВ 

 
1. Заповни таблицю «Різноманітність ссавців»  

 
Ряди Характерні  

ознаки ряду 
Представники Значення в 

природі та 
житті людини 

1.   
 
 

  

2.   
 

  

3. 
  

   

4.  
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5.  
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

 
2. Які особливості будови кита свідчать про те, що його предками були 

наземні тварини? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.Чому дельфіна відносять до ссавців, а не до риб? Відповідь поясніть на 
основі закономірності направленості процесів у природі. _________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Які тварини зображені на мал. 28. Чи всі належать до класу Ссавців? 
Яка тварина зайва? _________________________________________________. 

Чому?_________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Мал. 28. Хребетні тварини: 

1 – ___________; 2 – ______________; 3 –_____________; 
4 – ___________; 5 – _________________; 6 – _________________; 

7 – ___________________. 
 
5. Яке еволюційне значення ссавців у природі? _____________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Які види ссавців занесені до Червоної книги України?______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Цікавинки: 
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Кит — найбільша тварина на Землі. Довжина його тіла — 30-33 м, а вага 
— 160 т. Велику вагу мають і окремі органи кита: серце важить півтони, 
череп — 3—5 т, печінка – 1 т, язик — понад 2 т.  
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ССАВЦІ» 
 
І рівень.  
1. Ссавці є тваринами:  
а) холоднокровними; б) теплокровними. 
2. Кровоносна система у ссавців:  
а) замкнена; б) незамкнена. 
3. Тіло ссавців вкрите:  
а) лускою; б) пір’ям; в) шерстю. 
 
ІІ рівень 
1. До хижих ссавців належать: 
а) вовк; б) миша; в) лепард; г) буйвол; д) жирафа; е) ведмідь. 
2. Плацентарними ссавцями є: 
а) ведмідь ; б) качконіс; в) єхидна; г) вовк; д) рись; е) тхір. 
3. До першозвірів належать такі ссавці: 
а) качконіс; б) єнот; в) дикобраз; г) кенгуру; д) заєць; е) кіт. 
 
ІІІ рівень 
Які відділи травної системи наявні у ссавців?  
а) стравохід; б) воло; в) шлунок; г) кишечник; д) анальний отвір. 
2. Серце ссавців складається з: 
а) 1 передсердя; б) 2 передсердь; в) 2 шлуночків; г) 1 шлуночка. 
3. Органами виділення у ссавців є?  
а) мальпігієві судини; б) нирки; в) клоака. 
 
ІV рівень 
1. Якими ознаками ссавці відрізняються від птахів та плазунів? _______ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Поясни прояв хоча б однієї загальної закономірності природи у будові 
або процесах життєдіяльності ссавців __________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Заповни структурно-логічну схему, використавши нижче подану. 
Поясни, по-можливості, зв’язки між елементами знань про живу природу на 
основі загальних закономірностей природи. Доповни зміст елементів знань, 
указаних на схемі: 
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Мал. 29. Структурно-логічна схема 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН 
ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ 

 
1. Назви відомі тобі екологічні чинники довкілля ____________________ 

__________________________________________________________________ 
2. Наведи приклади пристосування тварин до середовища існування: 
1) водного _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
2) водно-наземного _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3) наземно-повітряного __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4) ґрунтового __________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
3. Поясни екологічні зв’язки між організмами у природі на основі 

загальних закономірностей природи ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Поясни як ти розумієш такі поняття, як: 
Коменсалізм __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Конкуренція __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Хижацтво _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Мутуалізм ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Паразитизм ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5. Заповни таблицю «Розвиток тваринного світу» 
 

Назва ери Основні події, що відбувалися 
у тваринному світі 

1. Архейська  
 
 

2. Протерозойська  
 

3. Палеозойська 
  

 

4. Мезозойська 
 

 

5. Кайнозойська 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОРГАНІЗМИ І 
СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ» 

 
І рівень.  
1. Температура – це екологічний фактор: 
а) абіотичний; б) біотичний; в) антропічний. 
2. Біотичними екологічними факторами, які діють на тварин є:  
а) світло; б) рослини; в) тварини; г) людина. 
3. Вплив людини на тварин визначається екологічним фактором:  
а) абіотичним; б) біотичним; в) антропічним.  
 
ІІ рівень 
1. Холоднокровними тваринами є: 
а) змія; б) акула; в) журавель; г) жирафа. 
2. Теплокровними є: 
а) комар; б) рак; в) косуля; г) лев. 
3.Теплолюбивими тваринами є: 
а) корали; б) метелики; в) пінгвіни. 
 
ІІІ рівень 
1. Біосферні заповідники Міжнародного значення: 
а) Карпатський; б) Асканія-Нова; в) Шацький. 
2. Націонарні парки в Україні:  
а) Дунайський; б) Шацький; в) Азово-Сивашський. 
3. Заказник – це територія, на якій: 
а) заборонено жити людям; б) зберігаються види рослин і тварин;  
в) забороняється господарська діяльність людини;  
г) дозволяється господарська діяльність людини. 
 
ІV. рівень 
1. Назви червонокнижні види безхребетних тварин __________________ 

__________________________________________________________________ 
Назви червонокнижні види хребетних тварин ___________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Які чинники довкілля виступали рушійними силами еволюції тварин 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Поясни прояв дії загальних закономірностей природи у живій природі 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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МОДЕЛЮЄМО СВІЙ ОБРАЗ ПРИРОДИ 
 
1. Пригадай основні поняття, які засвоїв під час вивчення біології, та 

запиши їх _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Назви та запиши біологічні закономірності, на основі яких можна 
пояснити процеси та явища живої природи _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Пригадай і запиши загальні закономірності природи _______________ 
__________________________________________________________________ 

4. Яке значення мають знання про загальні закономірності природи для 
людини? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Поясни будь-який процес життєдіяльності тварин, застосовуючи 
загальні закономірності природи _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Чи підлягають дії загальних закономірностей природи біологічні 
закономірності? Поясни свою думку ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Прочитай вислів відомого французького письменника М. Метерлінка. 
 Поміркуй, яку істину він мав на увазі. 
 

У природі немає нічого, позбавленого будь-якої цінності, і якщо ви 
задивились на листок, травичку, крильце метелика, гніздо або мушлю, ви 
своєю пристрастю охопили маленьку річ, яка завжди містить у собі велику 
істину. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Прокоментуй афоризм Карла Бьорне про природу: 
 
Якби природа мала стільки законів, скільки держава, сам Господь був би 

не в змозі нею керувати. _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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9. Доповни схему «Мій образ природи у 8 класі» основними знаннями, 
які ти маєш з біології. 
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Частина ІІ. Природничо-географічний модуль 
 

ВСТУП 
Продовжуємо моделювати свій образ природи, природничо-наукову 

картину світу та формувати природничо-наукову компетентність 
засобами географії 

 
Зразок моделі ядра образу природи зображений у зошиті біологічний 

модуль на с. 71.  
 

1. Пригадуємо складові природничо-наукової картини світу  
Пригадай з курсу природознавства та інших природничих дисциплін, що 

таке природничо-наукова картина світу ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Пригадай та запиши загальні закономірності природи ________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Які основні знання з фізичної складової природничо-наукової картини 
світу ти пам’ятаєш __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Які основні знання з хімічної складової природничо-наукової картини 
світу ти пам’ятаєш __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Які основні знання з біологічної складової природничо-наукової картини 
світу ти пам’ятаєш __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Пригадуємо основні фізико-географічні знання 
А) Розгляньте схему «Географічна оболонка» (мал. 1). Ця схема 

відображає основні фізико-географічні знання, вивчати які ви почали у 5, 6 та 
7 класах і будете розширювати та конкретизувати у курсі фізичної географії 
України.  

Б) Згадайте основні поняття та закономірності із курсу загальної 
географії та фізичної географії материків та океанів.  

В) Встановіть співвідношення між речовинним складом географічної 
оболонки та її вертикальною будовою. Для цього на схемі з’єднайте 
стрілочками кожну геосферу та природний компонент, з якого вона 
складається.  
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Мал. 1. Географічна оболонка 
 

Г) Користуючись схемою «Географічна оболонка» (мал. 1), згадайте, 
якими видами природних комплексів (геосистем) виражена горизонтальна 
будова географічної оболонки ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Які з них ви вивчали у 6 класі?____________________________________ 
Які з них ви вивчали у 7 класі?____________________________________ 
3. З’ясовуємо, які знання фізико-географічної складової природничо-

наукової картини світу будемо вивчати у 8 класі  
А) У 8 класі при вивченні фізико-географічної складової природничо-

наукової картини світу будуть використовуватися поняття, які ви засвоїли у 6 
та 7 класах. Їх зміст буде розширюватися у конкретних ознаках, властивих 
природі України.  

Розглянь фізико-географічну складову ядра образу природи 
восьмикласника (мал. 1). Запиши вказані в ній основні географічні поняття, 
за якими ти будеш вивчати фізичну географію нашої 
країни.____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
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Спочатку з’ясуєш фізико-географічне положення України та його 
вирішальний вплив на основні риси природи нашої країни. 

Далі вивчиш природні умови та природні ресурси України у їхній 
відповідності природним компонентам: гірські породи (тетонічні структури, 
геологічна будова, рельєф, мінерально-сировинні ресурси), повітря 
(кліматичні умови та ресурси), вода (внутрішні води), ґрунт (ґрунти і 
земельні ресурси), живі організми (рослинний покрив, тваринний світ). 

Знання про природні комплекси Землі розширюються у 8 класі. Ти 
будеш вивчати природні зони на рівнинній території України та менші 
природні комплекси, з яких вони складаються, а також гірські фізико-
географічні країни Криму і Карпат. Моря, що омивають територію України, 
теж вивчаються  як природні комплекси.  

Б) Знання про природу України об’єднуються в систему фізико-
географічних знань на основі загальних географічних закономірностей. 
Згадай їх з 6 та 7 класів та запиши їх назви зі схеми «Географічна оболонка» 
(мал. 1) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Система фізико-географічних знань включається до природничо-
наукової картини світу на основі загальних закономірностей природи.  

Тому закріплення та узагальнення фізико-географічних знань про 
Україну будемо проводити на основі загальних географічних 
закономірностей та загальних закономірностей природи. 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ 
 
На території нашої країни, так само як на усіх материках та океанах, 

вивчених вами у 7 класі, діють загальні географічні закономірності та 
загальні закономірності природи.  

1. Згадуємо загальні географічні закономірності та з’ясовуємо їх прояви 
на території України 

А) Закономірність цілісності проявляється у тому, що зміна одного 
природного компонента обов’язково призводить до змін усіх інших 
природних компонентів. При цьому змінюються і природні комплекси 
(геосистеми), адже вони складаються із природних компонентів.  Іншими 
словами, цілісність забезпечується взаємовпливами  природних компонентів, 
геосфер, природних комплексів (геосистем). Зміни, що відбуваються в одній 
частині географічної оболонки, обов’язково відображаються більшою чи 
меншою мірою в інших її частинах, навіть віддалених. 

Прояви закономірності цілісності в межах України: комплекс 
природних умов нашої країни формується в результаті взаємодії усіх 
природних компонентів на її території. 

Закономірність кругообігів речовини та перетворення енергії полягає 
у відносній замкненості процесів перетворення. Ланцюг перетворень 
закінчується тими речовинами, з яких починався, і в тому місці, де брав свій 
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початок. Цілісність географічної оболонки та усіх її складових 
забезпечується кругообігами . 

Прояви закономірності кругообігів в межах України: стаціонарні 
спостереження проводяться для з’ясування перебігу процесів у різних 
кругообігах.  

Найважливішими для географії закономірностями є просторові їх види, 
що визначають розміщення географічних об’єктів на земній поверхні та біля 
неї. Це дві взаємодоповнюючі закономірності: зональності та азональності.  

Закономірність зональності полягає в закономірній зміні природних 
компонентів і утворених ними природних комплексів по широті (від екватора 
до полюсів). Зональність обумовлюється збільшенням енергетичної основи 
усіх процесів у географічній оболонці (тобто сонячної радіації) від полюсів 
до екватора. Багато фізико-географічних явищ розподіляються на земній 
поверхні у формі витягнутих вздовж паралелей смуг (іншими словами 
субширотно). Згадайте теплові пояси з курсу загальної географії, кліматичні 
пояси з курсу фізичної географії материків та океанів. 

Закономірність азональності полягає у закономірній зміні природних 
компонентів і природних комплексів у залежності від розподілу внутрішньої 
енергії Землі. Упродовж геологічної історії енергія земних надр 
перетворювалася у потенційну енергію по-різному піднятих ділянок земної 
поверхні. Тобто давня внутрішня енергія відображена в сучасному рельєфі. 
Оскільки рельєф і висота місцевості змінюються у різних напрямках, то 
азональність проявляється у зміні географічних об’єктів у будь-якому 
напрямку.  

Існують три основних чинники, які зумовлюють азональну 
впорядкованість в усіх геосферах, а також геосистемах. 1-й чинник – поділ 
земної поверхні на суходільну (материки) та водну (океани). 2-й чинник – 
різна висота місцевості на суходолі та різна глибина ділянок океанічного дна. 
3-й чинник – великі форми рельєфу, на основі яких утворюються великі 
азональні природні комплекси (геосистеми).  

Прояви закономірностей зональності та азональності в межах 
України: При використанні методу географічного порівняння з’ясовують 
спільні та відмінні ознаки двох або більше зональних природних комплексів 
на території України, наприклад, природних зон мішаних лісів, лісостепу чи 
степу. Аналогічно порівнюють азональні природні комплекси, наприклад 
гірські фізико-географічні країни Карпати та Кримські гори. Не порівнюють 
між собою зональні та азональні природні комплекси. 

Закономірність ритмічності полягає у повторюваності різноманітних 
явищ і процесів у географічній оболонці через певні проміжки часу – від 
коротких до дуже тривалих.  

Згадайте з курсу природознавства 5 класу добову ритміку, зумовлену 
обертанням Землі навколо ________________ та річну (сезонну), спричинену 
обертанням Землі навколо ________________ (вставте потрібні слова: своєї 
осі, Сонця). 
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Прояви закономірності ритмічності в межах України: Терміни і 
частота проведення стаціонарних географічних спостережень визначаються 
ритмічністю досліджуваних процесів.  

Б) Загальні географічні закономірності є відображенням загальних 
закономірностей природи на планеті Земля.  

Закономірність збереження найбільш яскраво виражається у таких 
географічних закономірностях: цілісності, кругообігів речовини та 
перетворення енергії, зональності та азональності. 

Цілісність географічної оболонки забезпечується збереженням та 
перетворенням енергії та речовини, що надходить в неї ззовні ( з космосу та з 
надр Землі). 

Збереження речовини при її обмеженому об’ємі на Землі та ефективне 
використання відносно сталої та порівняно невеликої кількості енергії, що 
надходить на нашу планету, забезпечується різноманітними кругообігами у 
географічній оболонці. 

Зональність – це результат збереження та перетворення сонячної енергії 
в умовах нашої планети.  

Азональність – результат збереження та перетворення внутрішньої 
енергії Землі у географічній оболонці. 

Загальна закономірність природи спрямованості природних процесів 
до рівноважного стану виражається у географічних закономірностях 
цілісності, кругообігів речовини та перетворення енергії. 

Так, опосередковані зміни у всіх природних компонентах унаслідок 
зміни в одному з них відбуваються лише у певному напрямку для 
відновлення порушеної рівноваги (взаємоузгодженості) між природними 
компонентами. Згадайте з 6 класу, що після підняття гір в місці їх 
розташування порушується рівновага товщі земної кори. А для її відновлення 
самочинно розпочинаються процеси руйнування гір, спрямовані на їх 
зниження та зменшення маси гірських порід у цьому місці. 

Географічна закономірність ритмічності явищ є прямим і безпосереднім 
виявом загальної закономірності періодичності процесів у природі.  

Прояви закономірностей загальних закономірностей природи в межах 
України. При моделюванні географічних процесів, об’єктів та явищ на 
території України потрібно враховувати дію загальних закономірностей 
природи. 

 
РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДЖЕРЕЛА 

ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

 
1. Характеризувати фізико-географічне положення слід за таким планом: 

• Загальні відомості про територію і кордони; 
• Широтне положення; 
• Довготне положення; 
• Положення відносно океанів і морів; 
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• Положення відносно потоків повітряних мас; 
• Положення стосовно літосферних плит і найбільших форм 

рельєфу; 
• Розташування в межах басейнів великих річок; 
• Оцінка фізико-географічного положення для життя й діяльності 

населення. 
Інтегративні зв'язки географічних та фізичних понять  
Географічне поняття: географічне положення 
Фізичні поняття: види енергії, перетворення енергії в механічних 

процесах, перетворення енергії в теплових процесах. 
Завдання. З’ясуйте роль широтного елемента географічного 

положення для пояснення зональних ознак природи нашої країни  
Крайня північна точка України розташована поблизу села Грем’яч 

Новгород-Сіверського району Чернігівської області (52°23′ пн. ш.), а 
крайня південна точка – мис Сарич на півдні Кримського півострова 
(44°23′ пн. ш.). Відстань по прямій лінії між північною й південною 
крайніми точками України становить 893 км.  

Пригадай з фізики види енергії ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Який з цих видів енергії є основним для процесів у географічній 
оболонці в цілому та на території України зокрема ?_____________________ 

Чим більша різниця в широті крайньої північної й південної точок 
території, тим _______________________ різниця у кількості сонячної енергії 
(встав пропущені слова: менша однакова, більша). 

Різниця в кількості сонячної енергії зумовлена різницею у висоті Сонця 
на різних широтах. Висоту Сонця в ополудні над крайніми північною і 
південною точками України в дні рівнодення (23 вересня або 21 березня) 
визначають за формулою:  

α = 90° – ϕ   (де  α -  висота Сонця ополудні, ϕ - широта місцевості). 
α = 90° – ϕ   (де  α -  висота Сонця ополудні, ϕ - широта місцевості). 
Розв’язок: 
а) визначаємо висоту Сонця ополудні над крайньою північною точкою 

України: α1 = 90° – 52° = 38°; 
б) визначаємо висоту Сонця  ополудні над крайньою південною точкою 

України: α2 = 90° – 44° = 46°. 
Оскільки протяжність території України з півночі на південь становить 

8º, то це означає, що різниця в нахилі сонячних променів над крайньою 
північною точкою України буде на 8º меншою, ніж над крайньою південною 
точкою.  

Пригадай з фізики перетворення енергії в механічних і теплових 
процесах. Запиши, які перетворення відбуваються з сонячною енергією у 
природних компонентах на території України. __________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Зроби висновок про суттєву різниця в середньорічній температурі 
повітря між північною та південною частинами України__________________ 
__________________________________________________________________ 

Ця різниця зумовлює відмінності в ґрунтово-рослинному покриві та 
розподілі природних зон (від зони мішаних лісів на півночі – до степової 
зони на півдні). 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

 
Тема: Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного 

центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення 
положення України в годинних поясах 

 
Завдання 1. Нанесіть на контурну карту крайні точки України  
Крайня північна точка – біля с. Грем’яч Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області (52°23′ пн. ш.), а крайня південна точка — мис Сарич 
на півдні Кримського півострова (44°23′ пн. ш.). 

Крайня західна точка - с. Соломонове поблизу міста Чоп Закарпатської 
області (22°09′ сх. д.), а крайня східна — біля села Червона Зірка 
Міловського району Луганської області (40°13′ сх. д.). 

Завдання 2. Нанесіть на контурну карту варіанти географічного 
центру України, визначеного різними способами. 

Розташування географічного центру України здійснюється різними 
методами.  

Визначений методом перетину серединних паралелі й меридіану 
географічний центр України розташований поблизу селища Добровеличківка 
Кіровоградської області і має такі координати - 48°23′ пн. ш., 31°10′ сх. д.  

Існує ще один метод визначення географічного центру України ─ за 
«центром ваги» або за її конфігурацією. За допомогою комп’ютерної 
програми, вченими Науково-дослідницького інституту геодезії і картографії 
було визначено його точне розташування ─ поблизу села Мар’янівка 
Шполянського району Черкаської області (49°01′39′′ пн. ш.; 31°28′58′′ сх. д.). 
Його місцезнаходження підтверджене ухвалою Національної ради з 
географічних назв (протокол №1 від 16.10.2003 року), та наказом №95 
Державного комітету природних ресурсів України від 20.05.2005 року. 
Поблизу Мар’янівки, на узбіччі дороги Черкаси — Умань, був установлений 
пам’ятний знак «Шполянщина – географічний центр України». 

Завдання 3. Нанесіть на контурну карту країни, з якими межує 
Україна. Україна межує із 7 країнами. Найбільш протяжний кордон 
суходолом Україна має з Росією — 1974 км + 488 км по морях; майже вдвічі 
коротший — із Молдовою (1222 км) і Білоруссю (1084 км); ще удвічі 
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коротший — із Румунією (614 км + 265 по морю) та Польщею (542 км); 
короткий — з Угорщиною (137 км); найкоротший — зі Словаччиною (98 км). 

Назви країн підпишіть вздовж кордонів України, бажано різними 
кольорами. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА ПОЯСНОГО ЧАСУ 

 
1. Поняття про місцевий час. Пригадайте, що Земля робить повний 

оберт навколо своєї осі за одну добу (24 години). За цей час будь-яка точка на 
поверхні Землі описує коло в 360°. Земля обертається із заходу на схід, тому 
нам здається, що Сонце сходить на сході. 

За 1 годину Земля обертається на 15° (360° : 24), а на 1° – за 4 хвилини 
(60 хв. : 15).  

Прийнято вважати, що нова доба розпочинається на лінії зміни дат 
(меридіані 180°д.). Відлік часу кожної доби ведеться від цієї лінії зі сходу на 
захід. Вважають, що Сонце сходить одночасно на одному меридіані 
(спочатку – на 180°д., через 4 хвилини – на 179° сх. д.; через 1 годину — на 
165° сх. д., через 10 годин – на 30° сх. д.). 

2. Місцевий час – це час певного місця Землі. Він однаковий для всіх 
місць, розташованих на одному меридіанові. Різниця у місцевому часі двох 
меридіанів залежить від різниці їх географічної довготи (різниця в 1°д. = 4 хв. 
різниці в місцевому часі). 

3. Як визначити різницю в місцевому часі пунктів? 
Для вирішення задачі необхідно виконати кілька дій: 
1) Визначити різницю в довготі двох пунктів. Для цього від більшої 

довготи слід відняти меншу довготу. 
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2) Знайдену різницю довготи слід помножити на 4 хвилини. Одержаний 
результат і буде різницею місцевого часу двох пунктів. Якщо різниця 
місцевого часу більша за 60 хвилин, потрібно виділити з неї кількість цілих 
годин, щоб виразити в загальноприйнятому варіанті відліку часу, тобто у 
годинах та хвилинах. 

3) Якщо меридіан, час якого невідомий, розташований західніше, то 
різницю в часі слід віднімати (–), а якщо східніше — то додавати (+). 

Послідовність визначення різниці в місцевому часі двох пунктів 
розглянемо на прикладі: 

4. Визначте місцевий час крайньої західної точки України, якщо 
Сонце зійшло над її крайньою східною точкою о 5 год. 12 хв. 

Розв’язування: 
1) Визначаємо різницю в довготі: 40°13? — 22°09? ≈18°. 
2) 18° 4 хв.= 72 хв. (1 год. 12 хв.).  
3) Меридіан, час якого невідомий, розташований західніше, тому 

різницю в часі віднімаємо: 5 год. 12 хв. — 1 год. 12 хв. = 4 год. 
Відповідь: Різниця в місцевому часі крайніх західної і східної точок 

України становить 1 год. 12 хв., а місцевий час крайньої західної точки — 4 
години. 

5. Задачі на визначення місцевого часу 
В-1. Який місцевий час в точці з координатами 49° пн. ш., 34° сх. д., 

якщо на 12° пд. ш., 34° сх. д. зараз 12 год. 30 хв.?  
В-2. Визначте місцевий час у м. Ужгороді, якщо у м. Луганськ 22 год. 

30хв. 
В-3 Визначте місцевий час крайньої східної точки України, якщо Сонце 

зайшло над крайньою західною точкою України о 20 год. 48 хв. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Визначте положення України в годинних поясах 
Вести відлік за місцевим часом незручно. Тому Землю поділили на 24 

годинних пояси. У межах кожного з них домовилися вважати час однаковим 
– поясним. Один годинний пояс = 15°д. (360° : 24). Меридіани, значення 
географічної довготи яких ділиться рівно на 15, є серединними для даного 
годинного поясу (0°д. — для 0-го поясу; 15° сх. д. — для І-го і так далі). 

Ви пам’ятаєте, що відлік годинних поясів ведеться від 0°д. (Ґрінвіцького 
меридіану) — на схід. Пояси в цьому напрямку нумеруються від 0-го до 
ХХІІІ-го. У межах будь-якого годинного поясу встановлений єдиний 
(поясний) час, який визначається за місцевим часом відповідного 
серединного меридіану. 

Серединним меридіаном якого поясу є 30° сх. д.? 
Біля яких міст він проходить територією України? 
Якби не існувало кордонів держав, то межі годинних поясів проводили б 

по меридіанах, що проходять на 7°30′д. на схід і на захід від серединного. 
Так, межі ІІ-го годинного поясу проходили б від 22°30′ сх. д. до 37°30′ сх. д. 
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Отже, якщо на 30° сх. д. місцевий час 10 год. 15 хв., то годинник показує 
однаковий поясний час і у Львові (24°02′ сх. д.), і в Харкові (36°15′). 

Фактичні межі годинних поясів проводять з урахуванням кордонів 
держав Оскільки лише  крайні невеликі за площею західна й східна частини 
нашої країни без урахування державних кордонів розташовані, відповідно, в 
І-му та ІІІ-му годинних поясах, а найбільша частина — в ІІ-му поясі, то 
Україну вирішили повністю віднести до ІІ годинного поясу  

Наш годинник показує час ІІ годинного поясу — східноєвропейський, 
або київський (оскільки Київ розташований поблизу серединного меридіану 
30° сх. д.).  

Розгляньте розташування України на карті годинних поясів та 
запам’ятайте, у якому годинному поясі знаходиться вся територія нашої 
країни з врахуванням державних кордонів______________________________ 

7. Визначення поясного часу 
Розглянемо правила визначення різниці в поясному часі  
а) визначити номери годинних поясів двох пунктів; 
б) знайти різницю номерів цих пунктів – це і буде різниця поясного часу 
в) додати знайдену різницю до вказаного в умові задачі часу, якщо 

пункт, час якого потрібно визначити, знаходиться на схід від заданого 
пункту;  

відняти знайдену різницю, якщо цей пункт знаходиться на захід від 
пункту з відомим часом. Одержані результати будуть поясним часом (в 
годинах) 

Якщо пункти знаходяться у різних півкулях (східній та західній), слід 
врахувати лінію зміни дат. 

Київський поясний час 23 год. 16 хв. Визначте поясний час на 
Ґрінвіцькому меридіані. 

Розв’язування 
- Київ – 2-й годинний пояс, Ґрінвіцький  меридіан - 0-й годинний пояс 
- 2 – 0 = 2 - різниця номерів годинних поясів, що показує різницю в 

поясному часі 
- Оскільки Лондон розташований на захід від Києва, то різницю в часі 

віднімаємо: 23 год. 16 хв. — 2 год. = 21 год. 16 хв. 
Відповідь: поясний час Ґрінвіцького меридіану 21 год. 16 хв. 
8. Задачі на визначення поясного часу 
В-1. Визначте різницю в місцевому й поясному часі між своїм населеним 

пунктом і Ґрінвіцьким меридіаном. 
В-2. Київський поясний час 12год. 00хв. Визначте, в яких годинних 

поясах розташовані пункти, якщо їх поясний час 9 год.; 15 год.? 
В-3. Київський поясний час 23 год. 16 хв. Визначте поясний час Нью-

Йорка (75° зх. д.), Владивостока (132° сх. д.), Парижа (2° сх. д). 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Інтегративні зв'язки географічних та біологічних понять 
Географічні поняття: карта, способи зображення об'єктів на картах, 

види карт 
Біологічні поняття: основні систематичні категорії царства Тварини, 

зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем 
Завдання. Розглянь способи зображення об'єктів на географічних картах 

на прикладі карти тваринного світу в атласі  
1. Географічна карта – це ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Які бувають карти за змістом?____________________________________ 
Запиши 3-4 приклади тематичних карт в атласі України?_____________ 

__________________________________________________________________ 
2. Запиши картографічні способи зображення об’єктів і явищ на 

тематичних картах _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Пригадай з біології класи тварин із надкласу чотириногих __________ 
__________________________________________________________________ 

З'ясуй, як вони відображені в легенді карти тваринного світу в атласі 
України __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Якими картографічними способами зображуються види тварин із цих 
класів на карті тваринного світу ______________________________________ 

Знайди на карті, які види тварин із різних класів мешкають у твоїй 
області ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Пригадай з біології, що таке угрупування тварин і які у них зв'язки з 
рослинами_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Якими картографічними способами показані угрупування тварин (їх 
територіальні комплекси) на карті_____________________________________ 

Пригадай з біології, які зв'язки у тварин з рослинами_________________ 
Поясни, чому назви угрупувань рослин і тварин часто співпадають_____ 

__________________________________________________________________ 
 
ГОТУЄМОСЯ ДО РОБОТИ З ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ 
 
1. Порядок визначення географічних координат 
Географічні координати на топографічній карті визначають по рамках 

листа, підписаних у його кутах і залитих штрихами (поділом на хвилини).  
Для визначення географічних координат будь-якого об’єкта на 

топографічній карті необхідно провести меридіан і паралель через кінці 
найближчих до нього однохвилинних поділок рамки. Потім на око оцінюють 
чи вимірюють долі хвилини по довготі й широті до об’єкта й додають їх до 
основного відліку. 
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2. Згадайте, що географічний азимут – кут, відрахований за 
годинниковою стрілкою між північним кінцем географічного меридіана й 
напрямком на певний орієнтир. Його визначають по карті за допомогою 
транспортира. 

Згадайте, яким сторонам горизонту відповідають азимути 90°; 180°; 
якому азимутові відповідає напрям на захід?____________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Згадайте, що магнітний азимут – це кут між напрямом магнітного 
меридіана (на північний магнітний полюс) і напрямом на предмет, виміряний 
по компасу й відкладений за годинниковою стрілкою. 

Кут між дійсним і магнітним меридіаном називають магнітним 
схиленням. Магнітне схилення від дійсного меридіану на схід називається 
східним (додатнім, із знаком +), а на захід – західним (–). Магнітне схилення 
подається в легенді листа топографічної карти в її  нижній частині.  

4. Зображення рельєфу на топографічних картах 
Пригадайте, що абсолютні висоти позначають за допомогою 

горизонталей (ізогіпсів) – ліній, що з’єднують точки з однаковою 
абсолютною висотою, та висотних відміток.  

Горизонталі проводять через визначену кількість метрів. На картах 
масштабу 1:25 000 – через 5 метрів; масштабу 1:50 000 – через 10 метрів, 
1:100 000 – через 20 метрів. Інформація про це дається у нижній частині 
карти під масштабом. Абсолютні висоти окремих горизонталей підписують у 
спеціальних розривах їх ліній. 

Висотні відмітки – це підписи абсолютних висот (у метрах) вершин 
горбів чи гір, западин, перехресть доріг, окремих будівель тощо. Абсолютна 
висота поверхні води в річці чи озері називають урізом води. 

Пагорби на планах і топокартах зображують низкою замкнених 
горизонталей округлої форми. Напрямок зниження поверхні показують 
бергштрихи – короткі рисочки біля горизонталей. Їх вільні кінці завжди 
спрямовані вниз по схилу (від вершини). Замкнені западини (улоговини) 
зображують горизонталями подібно до пагорбів. Відмінність полягає у тому, 
що бергштрихи спрямовані до середини западини. 

Щоб визначити стрімкість схилів, слід користуватися графіком 
закладення, який зображують під південною лінією рамки карти. На 
горизонтальній осі графіка позначені значення кутів похилу. Щоб визначити 
крутість схилу, циркулем вимірюють відстань між двома сусідніми 
горизонталями на карті, а потім переносять дану відстань на графік 
закладення і на горизонтальній осі зчитують крутість схилу в градусах. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 
 

Тема: Опис місцевості та розв’язання задач за навчальними 
топографічними картами 
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1. Визначте, у якому масштабі виконана топографічна карта. 
Ознайомтеся з її легендою 

2. Знайдіть найвищу точку місцевості, зображеної на топографічній 
карті. Визначте її географічні координати.______________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Прокладіть пряму лінію між найвищою й найнижчою точками. 
Визначте дійсний і магнітний азимут між цими точками.  

Інструкція: Щоб визначити географічний азимут на топографічній 
карті, спершу з’єднуйте прямою лінією точки, між якими з’ясовується 
напрямок. Через точку, від якої визначається напрямок, проведіть лінію, 
паралельну боковій рамці. Потім за допомогою транспортира виміряйте 
географічний азимут на заданий предмет______________________________. 
__________________________________________________________________ 

Проте визначений вами за топографічною картою азимут не зовсім 
співпаде з азимутом, виміряним на місцевості за допомогою компаса. 
Причина відмінності полягає в тому, що стрілка компаса вказує не на 
географічний, а на північний магнітний полюс.  

Для визначення магнітного азимута слід до виміряного на карті 
істинного азимуту додати (або відняти) магнітне схилення. _____________ 
__________________________________________________________________ 

4. Визначте відстань по прямій між найвищою та найнижчою 
точками.  

Інструкція: При визначенні відстаней за числовим масштабом: 
1) виміряйте циркулем відстань на плані; Отриману таким чином 

відстань прикладають до лінійки (її визначають із точністю до міліметра); 
2) помножте одержане значення на знаменник числового 

масштабу й одержіть таким чином відстань на місцевості в сантиметрах; 
3) переведіть цю відстань у метри чи кілометри. 
Довжину відрізків кривих ліній на картах (річок, доріг тощо) 

визначають за допомогою приладу курвіметра (це слово можна перекласти 
як «кривомір»). Якщо курвіметри наявні в кабінеті географії, то 
вимірювання відстані достатньо точно можна провести за їх допомогою . 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Опишіть рельєф у північній частині топографічної карти в 
географічному атласі: рельєф місцевості гірський чи рівнинний; яка найвища 
точка місцевості, де вона розташована; яка найменша висота місцевості; 
визначте, у якому напрямку відбувається загальне зниження земної поверхні; 
чи є пагорби, яка їх абсолютна та відносна висота; чи є западини, річкові 
долини, яри;які штучні форми рельєфу є в цій місцевості _________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 
 

1. Дайте пояснення проявам загальних географічних 
закономірностей у фізико-географічному положенні, джерелах 
географічної інформації та географічних дослідженнях на території 
України.  

А) Прояви закономірності цілісності  
– Цілісність географічної оболонки та розташування в ній території 

нашої країни наочно показують карти, що охоплюють всю земну поверхню. 
Які картографічні проекції найбільш підходять для такого виду карт за 
охопленням території?______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

– Цілісне, повне уявлення про природні умови та ресурси України дають 
такі джерела географічної інформації як географічні атласи. З’ясуйте, 
інформація про які фізико-географічні об’єкти, явища та процеси міститься 
на картах атласу України.___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

– Доведіть, що дослідження видатних географів на території України 
ґрунтувалося на з’ясуванні взаємозв’язків та взаємовпливів природних 
компонентів та складених з них фізико-географічних об’єктів. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності зональності. Широтне положення України 
зумовлює певну різницю у кількості сонячної енергії між її північною, 
середньою та південною частинами. Як це визначає відмінності природних 
умов між вказаними ділянками?_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності азональності.  
– Географічне положення України стосовно океанів та морів є проявом 

азональності, бо ґрунтується на поділі земної поверхні на океанічну та 
материкову. Поясніть, як відносно велика відстань від Атлантичного океану 
впливає на кількість опадів нашої країни порівняно із територіями, 
розташованими східніше та західніше_________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

– Положення України відносно літосферних плит та великих форм 
рельєфу визначається згідно дії азонального чинника різної висоти земної 
поверхні та відмінностях у рельєфі. Поясніть, які особливості природи 
України зумовлені цим видом географічного положення__________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення енергії. 
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Перелічіть види природних ресурсів на території України____________ 
__________________________________________________________________ 

З яких кругообігів речовини в географічній оболонці вилучаються різні 
види природних ресурсів унаслідок природокористування? Види кругообігів 
згадайте за схемою «Географічна оболонка» (рис. 1)_____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Д) Наведіть власні приклади проявів загальних географічних 
закономірностей у фізико-географічному положенні, джерелах географічної 
інформації та географічних дослідженнях на території 
України___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Дайте пояснення проявам загальних закономірностей природи у 
фізико-географічному положенні, джерелах географічної інформації та 
географічних дослідженнях на території України 

А) Прояви закономірності збереження. При зображенні географічних 
об’єктів, явищ та процесів на картах України зберігаються їх основні ознаки: 
розташування, співвідношення розмірів тощо. Наведіть приклади таких 
ознак з різних карт _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності періодичності. На картах України меридіани і 
паралелі через проведені через однакові інтервали, тобто періодично 
повторюються. З’ясуйте, через скільки градусів проведені ці лінії різних 
картах у географічному атласі України _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності спрямованості процесів до рівноважного 
стану.  

– Історичний метод географічних досліджень ґрунтується на з’ясуванні 
причин зміни рельєфу, рослинного покриву тощо. Коли змінюється один 
природний компонент, порушується існуюча рівновага між усіма 
природними компонентами на цій території. Для встановлення нової 
рівноваги змушені змінюватися всі природні компоненти, а не лише той, на 
якого безпосередньо діяла причина. Змоделюйте  зміни на території України 
унаслідок сучасного потепління_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Змоделюйте зміни на території України унаслідок сучасного збільшення 
кількості опадів ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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– Поміркуйте, які види картографічних проекцій за характером 
спотворень є найбільш збалансованими (врівноваженими)?_______________ 

Г) Наведіть власні приклади проявів загальних закономірностей природи 
природи у фізико-географічному положенні, джерелах географічної 
інформації  та географічних дослідженнях на території 
України)__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Виконай проект: 

Тема: ________________________________________________________ 
Мета: _______________________________________________________  
Робота над проектом 
1. Підбір та аналіз літератури по темі . 
3. Підбір потрібної інформації з інтернет-ресурсів. 
4. Розкриття теми, використовуючи літературні джерела та 

інтернет-джерела. 
Виконання проекту. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Теми міні-проектів (на вибір учня): 
1. Роль широтного географічного положення України для 

різноманітності її тваринного світу. 2. Співробітництво України з суміжними 
державами з проблем охорони тваринного світу. 3. Відображення знань про 
тваринний світ України в різних джерелах географічної інформації (за 
вибором учнів).4. Видатний природознавець В.І.Вернадський про роль живих 
організмів у природі Землі. 

 
РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 
ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. РЕЛЬЄФ. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ 

РЕСУРСИ 
 
1. Розгляньте приклади відповідності між тектонічними структурами і 

формами рельєфу 
У більшості випадків спостерігається більш-менш виражена 

відповідність між тектонічними структурами і великими формами рельєфу 
(піднятим структурам відповідають гори і височини; западинам і прогинам – 
низовини). Але є і не повне співпадіння. Так Передкарпатському прогину 
відповідає височина; а північній частині УкЩ – низовина. Низка низовин і 
височин відповідають кільком тектонічним структурам. Так 



 88 

Причорноморську низовину утворюють Південний схил УкЩ, Скіфська 
плита, схили Донецької складчастої області, Переддобруджинський прогин і 
занурена складчаста споруда Добруджі. Поліську низовину утворюють 
Ковельський виступ, північні частини Волино-Подільської плити, УкЩ (його 
ділянки занурені при формуванні Прип’ятського накладеного 
неотектонічного прогину). 

2. Відповідність між тектонічними структурами та корисними 
копалинами 

Таблиця 4 

Тектонічна структура Корисні копалини 
Євразійська літосферна плита. Східноєвропейська платформа 

1. Український щит (УкЩ) 

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

2. Волино-Подільська плита Крейда, вапняк, мінеральні води; на півночі 
– торф  

3. Львівський прогин  Кам’яне вугілля, сірка, природний газ, піски, 
глини 

4. Північний борт 
Причорноморської западини 

Вапняки, глини, на крайньому півдні – 
природний газ 

5. Дніпровсько-Донецька 
западина (ДДЗ) 

Нафта, газ, газовий конденсат, сіль, піски, 
глини, суглинки 

6. Воронезький масив 
(південно-західні схили) 

Осадовий чохол: крейда, фосфорити, піски, 
глини, суглинки 

7. Донецька складчаста область 
Кам’яна сіль, ртутна руда, цементна сирови-
на (мергель тощо),  флюсові вапняки, вогне-
тривкі глини 

Середземноморський рухливий пояс 

8 . Скіфська плита Нафта, природний газ, кам’яна сіль, 
мінеральні води і  грязі 

9. Кримська складчаста 
система 

Вапняки флюсові й будівельні, мармури, 
мергелі 

10. Карпатська складчаста 
споруда 

Будівельні матеріали (гравій, мармур тощо), 
мінеральні води 

11. Передкарпатський 
крайовий прогин 

Нафта і газ, озокерит, кам’яна і калійна солі, 
мінеральні води 

12. Закарпатська міжгірна 
западина 

Осадовий чохол: буре вугілля, кам’яна сіль, 
природний газ 
Вулканічні масиви: золото, поліметалеві, 
алюмінієві руди, мінеральні води, кам’яні 
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будівельні матеріали (андезит, туф)  
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 
 

Тема: Установлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, 
формами рельєфу та корисними копалинами на території України 
 
Завдання 1. Порівняйте тектонічну карту з фізичною картою і 

встановіть відповідність між тектонічними структурами і великими 
формами рельєфу (горами, височинами, низовинами).  

Користуючись тектонічною та фізичною картою України, внесіть до 
правої колонки таблиці 5 форми рельєфу, що відповідають тектонічним 
структурам у лівій колонці  

Таблиця 5 
Відповідність між тектонічними структурами та великими формами 
рельєфу 
Тектонічна структура Великі форми рельєфу 
А. Євразійська літосферна плита Материк Євразія (його західна частина) 
І. Східноєвропейська платформа ______________________________ рівнина 

1. Український щит (УкЩ) 

Височини: 
____________________________________, 
_____________________________________ 
Рівнина _____________________________ 

2. Плита платформи: 
а) Волино-Подільська плита,  
Ковельський виступ, схід 
Львівського прогину 

Височини: західна частина _____________, 
_____________________________________  
схід рівнини __________________________  
західна частина _______________________          
низовини 

б)Північнийборт 
Причорноморської западини 

Низовина ____________________________ 
північна частина шельфу Чорного моря 

3.Дніпровсько-Донецька 
западина (ДДЗ) ____________________________ низовина 

4. Західноєвропейська платформа Височина ____________________________ 
рівнина ______________________________ 

ІІ.Середземноморський рухливий 
пояс Гори, міжгірні низовини, улоговини морів 

1 Скіфська плита 
_____________________________рівнина; 
крайній південний захід _______________ 
_________ низовини, шельф Чорного моря 

2. Кримська складчаста система ________________________________гори,  
Керченське горбогір’я 

3. Карпатська складчаста 
система: 
а) Карпатська складчасто-

а) гори _____________________________; 
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насувна споруда 
б) Передкарпатський крайовий 
прогин 
в) Закарпатська міжгірна 
западина 

б)_________________________ височина, 
 
 
в) __________________________ низовина 

4. Чорноморська глибоководна 
западина Центральна частина дна Чорного моря 

 
Завдання 2. Розгляньте відповідність між тектонічними 

структурами та корисними копалинами за даними таблиці 4.  
Інтегративні зв'язки географічних та хімічних понять  
Географічне поняття: корисні копалини 
Хімічні поняття: хімічні елементи, хімічні сполуки, властивості твердих 

речовин 
Завдання. З'ясуйте види види корисних копалин та особливості їх 

поширення на території України 
1. Корисні копалини є хімічними сполуками, утвореними з атомів 

хімічних елементів, поширених на Землі. 
Пригадайте з хімії, що більшість хімічних елементів належать до 

металічних. Запишіть  їх приклади ____________________________________ 
Всі метали, крім ртуті, за звичайних умов тверді речовини і мають багато 

спільних властивостей. Це ковкі пластичні речовини, які мають металевий 
блиск і здатні проводити тепло та електричний струм. 

Ці властивості дуже цінні для людини, тому виділяють велику групу 
металевих  

(рудних) корисних копалин. За умовними позначеннями географічного 
атласу пригадайте, як позначаються різні їх види.  

Запишіть види рудних корисних копалин на території України, що 
мають світове значення _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

З якими гірськими породами та тектонічними структурами вони 
пов'язані ? _________________________________________________________ 

2. Пригадайте з хімії, що частина хімічних елементів є неметалічними. 
До них належать Гідроген, Оксиген, Карбон ____________________________ 

Речовини в земній корі, утворені атомами цих хімічних елементів, 
складають групу неметалевих (нерудних) корисних копалин. За умовними 
позначеннями географічного атласу пригадайте, як позначаються різні їх 
види.  

Запишіть види нерудних (неметалевих) корисних копалин на території 
України, що мають світове значення ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

З якими гірськими породами та тектонічними структурами вони 
пов'язані? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Висновки. Паливні корисні копалини приурочені ___________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Рудні корисні копалини приурочені до _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

Нерудні корисні копалини приурочені до ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
ВНУТРІШНІ ВОДИ 

 
1. За даними таблиці 6 з’ясуйте, які за походженням озера є на території 

України 
 Таблиця 6 

Класифікація озер за походженням їх улоговин 
Походження Як утворилися? Приклади 

Заплавні У старицях і зниженнях заплав 
річкових долин 

Повсюди (найчастіше —  
у долинах річок Полісся) 

Дельтові При зміні течії водотоків серед 
наносів дельт 

Дельта Дунаю  
(Ялпуг, Кагул, Китай тощо) 

Лиманні Опускання і затоплення морем 
гирл річок 

Хаджибей, Тилігул, Куяльник, 
Сасик 

Залишкові 
Колишні морські затоки 
(відокремлені після підняття 
узбережжя) 

Саки, Донузлав, озера на 
Перекопському перешийку 

Карстові У розчинних водою гірських 
породах (вапняках, крейді, солях) 

Шацькі озера (Світязь тощо), 
Слов’янські озера (Донбас),  
Караголь (Кримські гори) 

Льодовикові У льодовикових карах Карпат Бребенескул, Несамовите 

Вулканічні У кратерах згаслих вулканів На Закарпатті: озеро Синє, 
Ворочанські озера тощо 

Загатні Гірські річки, перекриті загатами 
(завалами, зсувами) 

Переважно в Карпатах: 
Синевір (глибина 24 м) 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 
 

Тема: Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, 
каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних 
територій України 

 
Завдання 1. Позначте на контурній карті: 
 а) річки України: Дніпро, Прип’ять, Десна, Ворскла, Псел, Сіверський  

Донець, Південний  Буг, Дністер, Дунай, Тиса, Прут, Західний Буг, Сан. 
б) водосховища на Дніпрі: Київське, Канівське, Кременчуцьке, 

Дніпродзержинське, Каховське й на Дністрі: Верхньодністровське; 
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в) канали: Дніпро—Донбас, Північнокримський, Дніпро—Кривий Ріг, 
Сіверський Донець—Донбас.  

Завдання 2. Позначте на контурній карті різні за походженням озера 
за даними таблиці 6. 

Завдання 3. За картою атласу порівняйте забезпеченість водними 
ресурсами різних регіонів України. Доповніть праву частину  таблиці 7 
назвами відповідних адміністративних областей. 

 

Таблиця 7 
Забезпеченість регіонів України водними ресурсами 

Тип регіону за 
забезпеченістю водними 

ресурсами 
Адміністративні області   

1. Надмірної водності 

Північні області  — Українського Полісся: північні частини  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
області Українських Карпат: південна частина Львівської, 
Повністю Закарпатська __________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

2. Достатньої водності 

Лісостепові області : більша частина Львівської ______________ 
повністю ______________________________________________ 
_________________________________________________області  
південні частини Київської, _______________________________ 
_______________________________________________________ 
 північні частини Кіровоградської і ________________________ 

3. Недостатньої водності Степові області:південні частини Харківської,_______________. 
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_______________________________________________________ 
Повністю: Миколаївська, ________________________________ 
_______________________________________________________, 
Автономна Республіка Крим 

 
ҐРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ 

 
1. З’ясуй значення умов формування типів ґрунтів на їх поширення. 
Дерново-підзолисті ґрунти сформувались в умовах помірно-теплого 

вологого клімату на супісках і піщано-глинистих відкладах, при близькому 
до поверхні рівні залягання підземних вод, слабкого їх стоку; під мішаними 
(дубово-сосновими) лісами.  

За картою ґрунтів знайди райони поширення дерново-підзолистих 
ґрунтів. 

До опідзолених ґрунтів належать ясно-сірі, сірі й темно-сірі лісові 
ґрунти та чорноземи опідзолені. Ці ґрунти сформувалися в умовах 
помірно-теплого клімату, достатнього або дещо недостатнього зволоження; 
переважно на лесоподібних суглинках, у межах розчленованих балками і 
ярами горбистих вододільних рівнин при відносно глибокому рівні залягання 
підземних вод, під широколистяними лісами — дібровами. Такі умови 
характерні для природної зони лісостепу (особливо її західної, більш 
зволоженої і більш розчленованої частини).  

За картою ґрунтів знайдіть райони поширення опідзолених ґрунтів. 
Чорноземи типові сформувалися в умовах помірно-теплого, дещо 

недостатньо вологого клімату, на пухких гірських породах — лесах і 
лесоподібних суглинках, у межах вирівняних вододільних рівнин, при 
відносно неглибокому рівні залягання підземних вод (води атмосферних 
опадів періодично повністю промивають ґрунт до підземних вод); у 
минулому під природною рослинністю лучних степів, щорічне відмирання 
якої давало велику кількість органічної речовини, із якої утворювався гумус; 
під впливом активної риючої діяльності тварин, (зокрема, у їх утворенні 
велику участь беруть дощові черви).  

На карті ґрунтів знайди  райони поширення чорноземів типових  
Інші підтипи чорноземів сформувалися південніше в умовах кращого 

забезпечення теплом, гіршого — вологою, меншої кількості рослинних 
решток. 

Назви ці типи чорноземів ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Південніше чорноземів поширені темно-каштанові й каштанові 
ґрунти, які сформувались в умовах розрідженого трав’янистого покриву 
сухого степу.  

Чимало типів ґрунтів сформувались в умовах близького залягання 
ґрунтових вод (на заплавах і терасах річок, різноманітних западинах). 
Найбільш поширений лучний тип ґрунтів.  

Знайди райони поширення лучних ґрунтів на карті ґрунтів України 



 94 

В умовах близького залягання засолених ґрунтових вод і високого 
випаровування формуються солончаки (містять велику кількість розчинних 
солей від самої поверхні і по всьому профілю) і солонці (містять солі в 
глибині грунту). Солончаки поширені на низьких лесових терасах Дніпра та 
його приток, на побережжі морів; солонці — у западинках терас річкових 
долин, а також у подах і «степових блюдцях» серед сухого степу.  

Знайди райони поширення солонців і солончаків на карті ґрунти України 
Буроземи щебенюваті сформувалися на схилах Карпат і Кримських гір, 

порослих буковим і хвойним лісом, в умовах достатнього й надмірного 
зволоження, м’якої зими й прохолодного літа. 

Коричневі ґрунти характерні для сухих субтропіків і перехідних смуг до 
них. В Україні вони сформувалися, переважно, на Південному березі Криму в 
умовах вологої порівняно теплої зими й сухого спекотного  літа. 

Знайдіть райони поширення коричневих ґрунти на карті ґрунти України 
Отже, поширення ґрунтового покриву на території України визначається 

загальними географічними закономірностями зональності та азональності. 
Зональний розподіл ґрунтів характерний для рівнин, де з півночі на 

південь один тип ґрунтів поступово змінюється іншим. 
Яка причина зонального поширення ґрунтів? ________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Азональність в поширенні ґрунтів на рівнинах проявляється у 
приуроченості їх різних типів до різних форм рельєфу та гірських порід 
різного механічного складу. 

Найбільш яскраво азональність проявляється у їх висотній поясності в 
горах.  

За картою атласу виявіть, які ґрунти поширені: В-1. у Прикарпатті; В-
2. у Закарпатті; В-3. на схилах Карпатських гір ________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

 
Тема: Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території 

України 
 
Завдання 1. Вияви вплив найважливіших чинників ґрунтоутворення й 

простежте закономірності поширення ґрунтового покриву по карті 
навчального атласу (заповни порожні клітинки таблиці 8). 

Таблиця 8. 
Чинники ґрунтоутворення Закономірності 

поширення  Приклади ґрунтів 
 Клімат 

а) зміна забезпечення теплом 
і коефіцієнту зволоження з 
півночі на південь 
б) зміна континентальності 

На рівнинах — 
зональний розподіл (із 
півночі на південь) 

Дерново-підзолисті → сірі лісові → 
чорноземи опідзолені → ………….→ 
чорноземи звичайні → чорноземи 
південні → …..  
і каштанові ґрунти 
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клімату На рівнинах — із 
…………на……. 

Межі зональних типів ґрунтів 
відхиляються з …..            на ……….. 

2. Рельєф 
а) зміна температури повітря 
й кількості опадів із висотою  
б) місцеві відмінності 
рельєфу, які зумовлюють 
різну глибину залягання 
ґрунтових вод, експозицію 
схилів тощо 

У горах — висотна 
поясність у розподілі 
ґрунтів 

На Південному березі Криму 
сформувалися коричневі ґрунти, на 
схилах гір — буроземи, а на яйлах — 
лучні й чорноземні ґрунти. У Карпатах 
— …….. 

У межах різних 
невеликих форм 
рельєфу розташовані 
різні ґрунти 

Наприклад, у лісостепу, в межах плоских 
вододільних рівнин переважають 
чорноземи типові; на горбистих 
вододілах і біля правих крутих берегів 
річок — сірі лісові ґрунти; на заплавах 
річок — лучні й болотні ґрунти 

3. Склад гірських порід, які 
відрізняються механічним 
складом, водопроникністю, 
вмістом солей тощо  

На різних материнських 
гірських породах 
сформувалися різні 
ґрунти, які мають різні 
властивості й родючість  

На лесоподібних суглинках 
сформувались більш родючі ґрунти 
(чорноземи, сірі лісові, темно-
каштанові); на пісках — бідні дернові 
борові; на супісках — малородючі 
дерново-підзолисті ґрунти (на Поліській 
низовині та перших надзаплавних 
терасах річок);  
у горах на міцних гірських породах — 
щебенисті ґрунти 

4. Природна рослинність, 
яка найбільш тісно пов’язана 
з певними ґрунтами 

Під різними рослинними 
угрупованнями 
формуються різні ґрунти 

Під деревною рослинністю — кислі 
ґрунти (…..); 
Під трав’янистою — нейтральні й лужні 
ґрунти (…). 

5. Діяльність людини … … 

 

ТВАРИННИЙ СВІТ 
 

Інтегративні зв'язки географічних та біологічних понять 
Географічне поняття: тваринний світ України 
Біологічні поняття: різноманітність тварин та їх класифікація; 

пристосування тварин 
Завдання. Охарактеризуйте видовий склад тварин різних фауністичних 

комплексів України та їх пристосування до умов навколишнього середовища. 
В-1. Мішаних і широколистяних лісів; В-2 Лісостепів; В-3 Степів; 
В-4. Гірських лісів (карпатських, кримських) 
1. Запиши назви тварин фауністичного комплексу __________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Пригадай з біології, які пристосування вони мають _________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ДОСЛІДЖУЄМО ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ 
(УРОК У ДОВКІЛЛІ)  

 
Мета уроку: закріпити теоретичні знання про річки, з'ясувати типові 

ознаки річок своєї місцевості, навчитися проводити комплексні польові 
дослідження річок.  
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Прилади: компас, рулетка, водний термометр, польовий циркуль, 
блокноти, ручки. 

Хід уроку 
1. Оберіть об'єкт для дослідження. Найкраще для таких спостережень 

вибрати невелику річку або струмок, щоб виміри не потребували значного 
часу та додаткового обладнання, наприклад човна.  

1. Знайдіть витік річки. З чого вона починається (джерела, болота 
тощо).____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

За допомогою компаса визначте основний напрямок течії річки _______ 
__________________________________________________________________ 

За допомогою рулетки виміряйте ширину річки у верхній, середній чи 
нижній течії (по можливості)_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Виміряйте глибину річки у найглибшому місці _____________________ 
2. Визначте швидкість течії. Для цього відміряйте невеликий відрізок (50-

100м) уздовж берега річки. На його початку (1-й створ) вкиньте у воду 
поплавок (пляшку з водою) з фіксацією часу. Зафіксуйте час , коли поплавок 
пройде через кінець відрізку (2-й створ).  

Пригадайте з фізики, як обчислити швидкість механічного руху.______ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Визначте джерела живлення річки. ______________________________ 
За станом берегів зробіть висновок про порівняно низький або високий 

рівень води в річці на час спостережень. _______________________________ 
Яка це фаза водного режиму річки? ________________________________ 
Чим вона зумовлена? ____________________________________________ 
Пригадайте, чи давно були опади і якої інтенсивності ? _______________ 

__________________________________________________________________ 
Який вид живлення забезпечує найбільшу частку надходження води в 

річку? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Пригадайте з фізики види сил____________________________________ 
Завдяки дії якої з цих сил відбувається живлення річки_______________ 

__________________________________________________________________ 
4. Пригадайте з біології види рослин і тварин, які мешкають у водному 

середовищі. Які з них є в цій водоймі? Визначте їх види за допомогою 
визначників та атласів рослин і тварин_________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. З'ясуйте екологічний стан річки. Чи є поблизу підприємства?________ 
__________________________________________________________________ 

Які шкідливі відходи з них можуть потрапити у воду? Запишіть ці 
хімічні сполуки ____________________________________________________ 

Чи є на цих підприємствах очисні споруди?_________________________ 
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Чи скидають неочищені каналізаційні стоки в річку__________________ 
__________________________________________________________________ 

Які шкідливі хімічні сполуки можуть потрапляти у річку з її водозбірного 
басейну?_______________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Чи захаращена річка хмизом, поваленими деревами? _________________ 
Чи ростуть трави, чагарники та дерева біля річки? __________________ 

Чи багато їх?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Як можна поліпшити екологічний стан річки? _______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Що можете зробити для поліпшення стану річки ви, школярі? _________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 

 
1. Дайте пояснення проявам загальних географічних закономірностей у 

різних видах природних умов та природних ресурсів України 
А) Прояви закономірності цілісності. Доведіть, що дія 

кліматотвірних чинників є проявом закономірності цілісності. Для цього 
згадайте, що стан нижнього шару атмосфери визначається його 
взаємодією з твердою поверхнею літосфери (земної кори) та водною 
поверхнею гідросфери_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності зональності. Розташування України в 
помірному кліматичному поясі. Згадайте його основні ознаки._____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Клімат України формується під впливом трьох зональних типів 
повітряних мас. Назвіть їх та покажіть їхній вплив упродовж року.________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності азональності. Поділ території України на 
великі форми рельєфу. Перелічіть найбільші з них _______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення 
енергії. 
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Ланкою якого кругообігу речовини та перетворення енергії в 
географічній оболонці є водний стік ?__________________________________ 

Опишіть різні варіанти великого коло Світового кругообігу води, 
частина якого відбувається на території України. В один з варіантів 
включіть стік річки своєї місцевості, в інший варіант – стік річки Західний 
Буг. ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Де на території України відбувається внутрішньоматерикове коло 
Світового кругообігу води? Відповідь вам допоможе знайти карта 
поверхневих вод України.____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Згадайте, що кругообіги повітря в тропосфері відбуваються у вигляді 
загальної циркуляції атмосфери. В складі якої ланки загальної циркуляції 
атмосфери знаходиться територія України (тропічної, помірної, полярної)?  
__________________________________________________________________ 

Зобразіть цю ланку у формі замкненої комірки (ячейки) атмосферної 
циркуляції, розташованої по вертикалі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вітри яких напрямків переважають у цій ячейці атмосферної 

циркуляції?________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Д) Прояви закономірності ритмічності. Поширення тектонічних 
структур, гірських порід та великих форм рельєфу на території України є 
наслідком постійних повторень геотектонічних циклів. 

Навколо Східноєвропейської платформи у межах рухливих поясів на 
початку кожного геотектонічного циклу (під час розширення земної кори) 
виникали океани й моря, а в кінці циклу (під час стиснення земної кори) 
утворювались області складчастості, яким у рельєфі відповідали гірські 
системи. У періоди відносного тектонічного спокою гори руйнувались і на їх 
місці утворювались рівнини.  

У межах рухливого поясу упродовж історії розвитку тектонічних 
структур і відповідних їм форм рельєфу спостерігалися послідовні періоди 
(табл. 9.) 
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Таблиця 9. 
Періоди розвитку 
тектонічних структур 
у межах рухливого 
поясу 

Які форми рельєфу 
відповідають  Схематичні рисунки 

1.Розширення і 
опускання  

Улоговини морів і 
океанів  

2.Стиснення, 
складкоутворення і 
підняття 

Гірські системи, 
передгірні прогини і 
міжгірні западини  

3.Відносний 
тектонічний спокій 

Руйнування гірських 
систем, утворення 
рівнин  

За таблицею 10. Розгляньте , в які відрізки геологічного часу (ери та 
періоди) відбувалися геотектонічні цикли (байкальський тощо).  

Таблиця 10 
Геотектонічні цикли 

Геотектонічний 
цикл 

Байкальський Каледонський Герцинський Кімерійський  
(мезозойський) 

Альпійський 

Ера (проміжок 
часу)  
млн. р. тому 

Пізній 
протерозой- 
кембрій  
(650 -540) 

Ранній 
палеозой  
(540-408) 

Пізній 
палеозой 
(408-225) 

Ранній –
середній 
мезозой 
(225-105) 

Пізній 
мезозой- 
кайнозой 
(105-0) 

Е) Наведіть власні приклади проявів загальних закономірностей 
природи у різних видах природних умов та природних ресурсів України 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Дайте пояснення проявам загальних закономірностей природи у 
різних видах природних умов та природних ресурсів України 

А) Прояви закономірності збереження речовини та перетворення 
енергії.  

На території України відбувається перетворення внутрішньої енергії 
Землі в механічну енергію поштовхів землетрусів. У межах 
Середземноморського рухливого поясу по глибинних тектонічних розломах 
проявляються землетруси, поширення яких утворює зони сейсмічної 
активності. 

Сейсмоактивна зона гір Вранча, розташована в Румунії, на зламі 
Карпатської «підкови», між Східними й Південними Карпатами, зумовлює 
найсильніші землетруси на південному заході України (7–8 балів). 

Закарпатська сейсмоактивна зона приурочена до глибинного розлому, у 
межах якої відбувається розсування ділянки земної кори.  
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Землетруси Кримсько-Чорноморської зони приурочені до глибинного 
розлому, на північ від якого піднімаються Кримські гори, а на південь 
опускається Чорноморська глибоководна западина. 

Південно-Азовська сейсмоактивна зона зумовлена розломом, північніше 
якого опускається улоговина Азовського моря, а південніше – піднімається 
східне продовження Кримських гір на Керченському півострові. 

Знайдіть місцеположення сейсмоактивних зон на фізичній карті 
України. 

Б) Прояви закономірності спрямованості процесів до рівноважного 
стану.  

а) Певні форми рельєфу на території України утворювалися 
послідовністю процесів порушення рівноваги земної кори унаслідок 
неотектонічних піднять та відновлення цієї рівноваги шляхом руйнування та 
знесення гірських порід екзогенними процесами, сукупність яких називають 
денудація. Таким способом утворилися гори, кряжі та височини. У назвах 
цих типів форм рельєфу на карті геоморфологічної будови України 
обов’язково мають бути слова «денудаційні» або «денудаційно-
акумулятивні».  

Користуючись картами - фізичною та геоморфологічної будови, 
наведіть приклади форм рельєфу, утворених підняттями, на території 
України.___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Аналогічно неотектонічні опускання порушували рівновагу земної кори, 
а відновлювалася вона екзогенними процесами акумуляції. У результаті 
утворювалися низовини та передгірні рівнини. На карті тектонічної будови 
тектонічні структури в основі цих форм рельєфу позначені як крайові 
прогини та міжгірні западини. У назвах цих типів форм рельєфу на карті 
геоморфологічної будови України обов’язково має бути слово 
«акумулятивні». Наведіть приклади форм рельєфу, утворених 
неотектонічними опусканнями, на території України. ___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) Водний баланс – це співвідношення між надходженням і витратою 
води на певній території. Надходження води виражається кількістю опадів, а 
витрата складається із двох показників – випаровування і стоку. За рік між 
надходженням та витратою встановлюється рівновага і річний водний баланс 
дорівнює нулю. В різних за природними умовами регіонах України 
встановлюється своя рівновага між складовими водного балансу. Чим більше 
випадає опадів, менше випаровування і більш розчленований і високий 
рельєф, тим більший показник водного стоку. 

У річки Карпат потрапляє 70 – 90 % річної кількості атмосферних 
опадів, а у Кримських горах – до 30 % .  
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Знаючи відмінності клімату цих гір, поясніть причину різниці_________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

У межах Східноєвропейської рівнини з півночі на південь кількість 
атмосферних опадів, що потрапляє в річки і створює їхній стік, зменшується 
від 30 % до майже 0 %, Це пояснюється не лише зменшенням кількості 
опадів із півночі на південь України, але й збільшенням випаровування у 
цьому напрямкові.  

Користуючись кліматичною картою України, поясніть такий розподіл 
випаровування._____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Більша частка стоку у водному балансі на рівнинах чи в горах?________ 
__________________________________________________________________ 

Відповідь поясніть _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності періодичності процесів у природі. На 
рівнинах і в Карпатах максимум опадів випадає на початку літа. Поясніть, 
чому?_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Для Кримських гір характерний зимовий максимум опадів. Поясніть, 
чому?_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Наведіть власні приклади проявів загальних закономірностей 
природи у різних видах природних умов та природних ресурсів України 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Виконай проект: 

 
Тема:_________________________________________________________ 
Мета: ________________________________________________________  
Робота над проектом 
1. Підбір та аналіз літератури по темі . 
3. Підбір потрібної інформації з інтернет-ресурсів. 
4. Розкриття теми, використовуючи літературні джерела та 

інтернет-джерела. 
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Виконання проекту. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Міні-проекти (на вибір учня): 
1. Значення решток рослин та тварин для утворення різних видів 

паливних корисних копалин на території України (за вибором учнів). 2. 
Значення решток рослин та тварин для утворення різних видів нерудних 
корисних копалин на території України (за вибором учнів). 3. Енергетичні 
ресурси клімату України (сонячна енергія) та їх використання. 4. Енергетичні 
ресурси клімату України (вітрова енергія) та їх використання. 5. Небезпечні 
погодні явища на території України та їх вплив на рослинність і тваринний 
світ. 6. Фенологічні сезони в природних зонах України (за вибором учнів). 7. 
Тваринний світ річок України. 8. Тваринне «населення» ґрунтів України (за 
вибором учнів). 9. Приклади взаємозв’язків тварин з рослинами у природних 
зонах України (за вибором учнів). 10. Наслідки впливу людської діяльності 
на тваринний світ України. 11. Геоекологічні проблеми тваринного світу 
України. 
 

 
РОЗДІЛ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 

ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ 
 

Таблиця 11 
Характеристика природних зон України 

Пункт плану Мішані ліси Лісостеп Степ 
1 2 3 4 

1. Розміри, географічне положення 
Розміри  
( % від площі 
України) 

15 39 39 

Відносне 
географічне 
положення 

Північна 
частина 
України 

Середня частина 
України 

Південна і східна 
частини України 

2. Клімат 
Сумарна сонячна 
радіація (ккал./см2) 96—100 100—110 110—125 

Середня 
температура 
повітря в липні  

+18(на заході 
зони) ...19°(на 

сході зони) 

+18° (на заході 
зони) 
+21° (на сході 
зони) 

+21° (на півночі 
зони)... 
+23° (на півдні 

зони) 
Кількість опадів  
за рік (мм) 

650(зах.) — 
550(сх.) 

700(зах.) — 500 
(сх.) 500(пн.) — 300(пд.) 

Коефіцієнт 
зволоження 1,2—0,9 1,25 (зах.)—0,6 

(пд. сх.) 0,6—0,3 
 3. Води 
Середній шар стоку 
(мм) 110 75 43 (на півдні зони 

— до 0) 
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Густота річкової 
сітки 

 (км/км2) 
0,25—0,5 0,8—0,4 0,5—0 

Структура водного 
живлення річок 

спд (захід 
зони), 
Спд (схід 
зони) 

спд (захід 
зони), 
Спд (схід зони) 

Спд (північ зони), 
Сп,С (південь 
зони) 

4. Ґрунтовий покрив 

Зональні типи 
ґрунтів 

Дерново-
підзолисті, 
дернові, 
болотні 

Сірі лісові; 
чорноземи 
опідзолені й 
типові 

Чорноземи 
звичайні  
і південні; темно-
каштанові ґрунти 

Родючість ґрунтів 
(бали) 22—43 48—100 45—77 
5. Рослинний покрив 

Зональні типи 
рослинності 

Субори, бори, 
низинні болота 

Широколистяні 
ліси, лучні 
степи 

Різнотравно-
злакові, злакові, 
полинно-злакові 
степи, солонці 

Лісистість: а — 
сучасна, б — 
оптимальна, ( %) 

29 
(32) 

14 
(18) 

5,4 
(9) 

6. Тваринний світ 

Характерні види 
тварин  

Великі лісові 
копитні (лось, 
козуля, олень); 
бурий ведмідь, 
лісова кішка, 
рись, тетерук, 
глухар, рябчик 

Великі лісові 
копитні, 
степові 
тварини  
(поєднання) 

Гризуни (ховрахи, 
хом’як, сліпак, 
байбак, полівки), 
дрохва, стрепет, 
полози, гадюка 
степова 

7. Несприятливі фізико-географічні явища 

Несприятливі 
фізико-географічні 
явища 

Заболочування
дефляція, 
карст, водна й 
еолова 
акумуляція  

Водна ерозія, 
суфозія, зсуви, 
окремі роки з 
тривалими 
посухами 

Водна ерозія, 
дефляція ґрунтів, 
суфозія, посухи і 
суховії, засолення 
ґрунтів 

8. Охорона природи 
Розораність, %  37,5 60,2 62,8 

Природоохоронні 
заходи 

Осушувальні 
меліорації, 
вапнування, 
внесення 
мінеральних 
добрив, 
ліквідація 
наслідків 
радіоактивного 
забруднення  

Контурно — 
меліоративне 
землеробство, 
розширення 
лісонасаджень, 
протиерозійні 
заходи, місцями 
— водні 
меліорації 

Контурно-
меліоративне 
землеробство, 
протиерозійні 
заходи, регульоване 
зрошення, 
розсолення ґрунтів, 
полезахисні 
лісонасадження, 
рекультивація 
порушених земель 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

 
Тема:Складання порівняльної характеристики природних зон і країн 

України 
 

Завдання 1. Складіть порівняльну характеристику природних зон 
України (за вибором) 



 104 

В-1. Природні зони мішаних лісів і лісостепу; В-2. Природні зони 
мішаних лісів і степу; В-3. Природні зони степу і лісостепу 

1. За пунктами плану табл. 11 і текстом підручника порівняйте 
особливості природних компонентів природних зон Східноєвропейської 
рівнини в межах України. Де потрібно, зверніться до карт навчального 
атласу – природних зон, кліматичної, ґрунтів тощо.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Перевірте свої знання особливостей природних зон України. 
• До яких природних зон відносяться такі характеристики зволоження: 
а) недостатнє; б) на заході зони — достатнє; в) надмірне. 
• У межах яких зон найчастіше зростають такі рослини: а) типчак; б) 

полин таврійський ; в) бук; г) сосна; д) граб; е) дереза; є) сфагнові мохи; ж) 
дуб. 

• Для яких природних зон характерні такі особливості ґрунтів:  
а) кислі й заболочені; б) мають великий вміст легкорозчинних солей; в) 

переважають чорноземи звичайні; г) сформувалися під дібровами; д) мають 
найпотужніший горизонт «А». 

• До якої природної зони слід віднести такі характеристики: 
1. Займає найменшу площу. 
2. Південна межа зумовлена поширенням різних гірських порід. 
3. Середня температура липня +21—23°С. 
4. Коефіцієнт зволоження на заході зони 1,2; на сході — 0,6. 
5. Найбільш континентальний клімат. 
6. Має найвищий показник річкового стоку. 
7. Найбільш густа річкова сітка. 
8. Найвища природна родючість ґрунтів. 
9. Поширені чорноземи звичайні. 
10. Переважають субори. 
11. Розташований заповідник «Розточчя». 
12. Розораність 37,5 %. 
А (мішаних лісів)_______________________________________________ 
Б (лісостепу___________________________________________________ 
В (степу) _____________________________________________________ 

 
УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. КРИМСЬКІ ГОРИ 

 
Завдання 1. За даними таблиці 12 з’ясуйте спільні та відмінні ознаки 

природи Українських Карпат і Кримських гір 
Таблиця 12 

Основні риси природи Українських Карпат та Кримських гір 
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Пункти плану Українські Карпати Кримські гори 
1 2 3 

1. Географічне положення, розміри 
 Географічне 
положення 

У межах середньої Європи,  
у західній частині України 

У межах південно-східної 
Європи,  
у південній частині України 

 % від площі 
України 6 % 1 % 

2. Рельєф, геологічна будова, корисні копалини 

Рельєф 
(гірські пасма, 
найвищі 
вершини, їх 
абсолютна 
висота) 

Складаються з гірської 
системи (середньогірні пасма 
й масиви — Полонинське, 
Чорногора, Свидовець тощо 
та низькогірні пасма: 
Вулканічне, Верховинське); 
міжгірної Закарпатської 
низовини та передгірної 
Прикарпатської височини. 
Вершина — гора Говерла, 
2061 

Складаються із середньогірно-
низькогірного Головного 
пасма та передгірних 
Зовнішнього і Внутрішнього 
пасом, розташованих дугою з 
південного заходу на схід 
Кримського півострова. 
Вершина — гора Роман-Кош, 
1545 м. 

Коли 
утворилися? 

В альпійський геотектонічний 
цикл 

У кіммерійський 
геотектонічний цикл 
(відроджені в альпійський 
цикл) 

Назва 
геологічної 
структури 

Карпатська складчаста 
система 
Середземноморського 
рухливого поясу 

Кримська складчаста система 
Середземноморського 
рухливого поясу 

Які гірські 
породи 
переважають? 

Грубоуламкові осадові 
(пісковики, аргіліти, 
конгломерати, мергелі); на 
Закарпатті — вулканогенні 
породи (туфи, базальти тощо) 

Осадові: вапняки, доломіти, 
мармури; конгломерати, 
аргіліти й алевроліти; зрідка 
— вулканогенні породи (гори 
Аю-Даг, Кастель, Карадаг) 

Корисні 
копалини 

У Передкарпатті й Закарпатті 
— родовища кам’яної й 
калійної солі; нафта, газ, 
озокериту, сірки. У 
Вулканічних Карпатах і 
Рахівському масиві — 
поліметалеві руди, золото, 
марганець, ртуть, барит 

Вапняки й мергелі (будівельна, 
цементна сировина, флюси для 
металургії), декоративно-
виробниче каміння  

3. Загальні 
риси 
клімату 

М’яка зима і прохолодне літо 
(на вершинах — холодний 
клімат). У Закарпатті тепліше 
(взимку вплив 
Середземноморської депресії, 
влітку Азорського 
максимуму), у Передкарпатті 
прохолодніше. Опади 

М’яка зима й тепле літо (на 
південно-західних яйлах 
вологе й прохолодне). На 
Південному березі Криму — 
риси субтропічного клімату. 
Максимум опадів у холодне 
півріччя. Континентальність 
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протягом року 
розподіляються відносно 
рівномірно 

клімату швидко наростає з 
південного заходу на 
північний схід гір 

4. Внутрішні 
води 

Густа річкова сітка. 
Живлення переважно дощове. 
Паводковий режим стоку 
(паводки переважно весною). 
Озера — вулканічні, загатні, 
льодовикові (карові) 

Негуста річкова сітка. 
Живлення переважно дощове. 
Паводковий режим стоку 
(паводки переважно в холодне 
півріччя). Озер мало (карстові) 

5. Ґрунтовий 
покрив 

На схилах переважають 
буроземи кислі; у передгір’ях 
— буроземно-підзолисті, на 
полонинах –дерново-
буроземні 

Переважають буроземи менш 
кислі. В передгір’ях — 
чорноземи й сірі лісові ґрунти; 
на яйлах — чорноземи і лучні, 
на ПБК — коричневі. 

6. Рослинний 
покрив 

На схилах — широколистяні 
середньоєвропейські ліси, 
гірська тайга; на полонинах 
— альпійські й субальпійські 
луки. Лісистість 40 %. 

На схилах — широколистяні 
середньо-європейські ліси; у 
передгір’ях лісостеп і степ; на 
яйлах — луки й степи; на ПБК 
субсередзем-номорські ліси й 
чагарники. Лісистість 32 % 

7. Типові 
тварини 

Карпатський благородний 
олень, бурий ведмідь, дика 
лісова кішка, рись, полівка 
снігова, бурозубка 
альпійська, горіхівка, глухар, 
рябчик, оляпка, саламандра 
плямиста, тритони 
альпійський і карпатський 

Кримський благородний 
олень, муфлон, кримська 
гірська лисиця, чорний гриф, 
білоголовий сип, кеклик, 
жовтопузик безногий, полоз 
леопардовий, ящірки скельна і 
кримська, гекон кримський, 
кримський скорпіон 

8. 
Несприятливі 
фізико-
географічні 
явища 

Землетруси, селі, лавини, 
зсуви, обвали, ерозія, 
катастрофічні паводки, 
буреломи, шквали й сильні 
вітри 

Землетруси, селі, лавини, 
зсуви, обвали і осипи, сильні 
вітри 

Спільні ознаки _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Відмінні ознаки________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
Інтегративні зв'язки географічних та біологічних понять  
Географічні поняття: тваринний світ  
Біологічні поняття: різноманітність тварин та їх класифікація; 

пристосування тварин 
Завдання 2. Охарактеризуйте видовий склад тварин гірських фізико-

географічних країн України та їх пристосування до умов навколишнього 
середовища. 

В-1. Карпатської фізико-географічної країни 
В-2 Кримської фізико-географічної країни 
1. Запиши назви тварин на території фізико-географічної країни 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Пригадай з біології , які пристосування вони мають _________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ДОСЛІДЖУЄМО ҐРУНТ СВОЄЇ ПРИРОДНОЇ ЗОНИ  
(УРОК У ДОВКІЛЛІ) 

 
Мета: з'ясувати типові ознаки зональних типів ґрунтів своєї місцевості, 

навчитися проводити польові дослідження ґрунтів 
Прилади та матеріали: лопата, складний ніж, мірна стрічка (1.5 м) з 

булавкою, маленька пляшка з чистою водою, скляна пляшечка з соляною 
кислотою (по можливості), блокноти, ручки. 

 
Хід уроку 

1. Оберіть ділянку для дослідження.  
Пам'ятайте, що зональні типи ґрунтів розташовуються на вододільних 

рівнинах. В зоні мішаних лісів - це ____________________________________, 
Зоні лісостепу –це _________________________________________________, 
зоні степу –це _____________________________________________________ 

2. Зробіть ґрунтовий розріз. Якщо на вибраній ділянці є відслонення 
(природне або штучне), слід скористатися ним, зачистивши одну стінку 
лопатою. Найчастіше відслонення на потрібній ділянці відсутнє. Тоді 
потрібно зробити ґрунтовий розріз (яму). 

3. На стінці ґрунтового розрізу виділіть горизонти (шари) ґрунтового 
профілю за зміною забарвлення. Межі ґрунтових горизонтів продряпайте за 
допомогою ножа. 

4. Послідовно згори донизу опишіть кожен ґрунтовий горизонт за 
такими ознаками: глибина верхньої та нижньої межі (в сантиметрах) та 
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товщина горизонту, колір, механічний склад (піщаний, суглинистий тощо), 
структура (пилувата, грудочкувата тощо), щільність, включення (рештки 
рослин та тварин, корені, живі організми тощо).  

5. Покапайте на грудочки ґрунту з кожного горизонту трохи соляної 
кислоти. Чи відбувається так зване «скипання»?  

Пригадайте з хімії, з якими класами речовинами вступають в реакцію 
кислоти?__________________________________________________________ 

Ознакою якої хімічної реакції є «скипання» ґрунту при контакті з 
соляною кислотою?_________________________________________________ 

Про наявність якої речовини в ґрунті свідчить ця хімічна реакція? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Спробуйте записати її рівняння __________________________________ 
5. Запишіть назви усіх горизонтів (шарів) ґрунту ____________________ 
Дайте назву ґрунту _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
6. З'ясуйте види рослин, що ростуть на цьому ґрунті за визначниками 

рослин ____________________________________________________________ 
Чи є на цій ділянці види рослин, пристосовані до засолення або кислого 

складу грунту ? ____________________________________________________ 
Зробіть висновок про особливості хімічного складу грунту ____________ 

__________________________________________________________________ 
Яких тварин ти знайшов у ґрунті? Спробуй з'ясувати їх види за 

визначниками тварин _______________________________________________ 
7. З'ясуйте, чи пошкоджений ґрунт водною ерозією? _________________ 
Чи відбувається його розвіювання? ________________________________ 
Пригадайте з фізики види сил. Під дією яких сил відбуваються ці 

несприятливі процеси _______________________________________________ 
Пригадайте з фізики поняття густина речовини. Чи повинен грунт мати 

велику густину (щільність) речовини? ___________Чому ви так вважаєте? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Чи є ознаки сильного ущільнення внаслідок руху транспорту або 
масового переміщення людей? ________________________________________ 

Чи є механічне забруднення (наявність сміття) на поверхні ґрунту та в 
його шарах? _______________________________________________________ 

Чи добре почуваються рослини, що ростуть на цьому ґрунті? __________ 
__________________________________________________________________ 

Зробіть висновки про екологічний стан ґрунту ______________________ 
__________________________________________________________________ 

Запропонуйте заходи з покращення екологічного стану ґрунту _________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 
 

1. Дайте пояснення проявам загальних географічних 
закономірностей у ландшафтах та фізико-географічному районуванні 
території України 

А. Прояви закономірності цілісності  
а) Природно-територіальні комплекси (ландшафти) утворюються 

внаслідок тісної взаємодії та взаємовпливу природних компонентів на 
ділянках земної поверхні. 

Перелічіть види природних компонентів у складі ландшафтів. ________ 
__________________________________________________________________ 

б) Ландшафти формуються під дією таких чинників: 
– радіаційного (різна кількість сонячної радіації на різних широтах); 
– циркуляційного (забезпечує надходження певної кількості вологи в 

ландшафт);  
– тектонічного (неотектонічні підняття та опускання, які зумовлюють 

формування рельєфу з його характеристиками –абсолютною висотою, 
перепадом висот, розчленованістю, формами рельєфу, складом гірських 
порід); 

– чинника стоку (площинного та руслового), що змінює висоту 
місцевості, утворює невеликі форми рельєфу, переносить речовини у 
розчиненому та твердому вигляді; 

– чинника часу (інерційність та поступовість ланцюжка змін, зумовлених 
зовнішніми впливами); 

– антропогенного чинника (найчастіше людина змінює ландшафт 
шляхом зведення та перетворення рослинності, зміни стоку та умов 
зволоження). 

На підґрунті знань про чинники ландшафтоутворення доведіть, що 
ландшафти формуються під сукупною дією процесів у всіх геосферах згідно 
закономірності цілісності географічної оболонки________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності зональності 
а) Типи й підтипи ландшафтів виділяють за змінами показників 

забезпеченості теплом і вологою (коефіцієнту зволоження), які зумовлюють 
відмінності в ґрунтово-рослинному покриві. На рівнинах ці зміни, 
переважно, зумовлені широтною зональністю (збільшенням показників 
кількості сонячної радіації з півночі на південь). 

Користуючись картою ландшафтів, доведіть, що розміщення типів та 
підтипів ландшафтів на рівнинній території України має переважно 
зональний характер.________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
Користуючись даними таблиці 13, поясніть відмінності ознак тих 

типів та підтипів ландшафтів, що змінюють один одного у напрямку з 
півночі на південь ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Типи та підтипи ландшафтів України 

Табл. 13 
Тип ландшафтів 
( % від площі України) 

Коефіціє
нт 
зволоже
ння 

Ґрунтово-рослинний покрив 

Мішано-лісовий (17 
%) > 1,0 Дерново-підзолисті ґрунти  

під сосново-дубовими лісами 
Широколистяно-
лісовий (7%) >0,9 Сірі лісові ґрунти під буковими, буково-

дубовими, дубовими лісами 

Лісостеповий (31 %) 0,9—0,6 
Сірі лісові й чорноземи опідзолені під 
дібровами; чорноземи типові під лучними 
степами 

Степовий (39 %) 

0,6—0,5 
 
 
0,5—0,4 
 
0,4—0,3 

Підтипи: північно-степовий: чорноземи 
звичайні під різнотравно-типчаково-
ковиловим степом; 
середньо-степовий: чорноземи південні під 
типчаково-ковиловим степом; 
південно-степовий (сухий): темно-каштанові 
й каштанові під полинно-злаковим степом 

б) Особливості природи рівнинної частини України відображає її поділ 
на зональні одиниці фізико-географічного районування: природні зони та 
природні підзони (в степовій зоні).  

Назвіть природні зони України в порядку їх розташування з півночі на 
південь____________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності азональності 
а) Класи ландшафтів виділяють за переважаючим впливом тектонічного 

(азонального) чинника: належністю до складчастих областей чи платформ і, 
відповідно, гір чи рівнин, а також за особливостями циркуляції атмосфери в 
залежності від рельєфу. 

Користуючись легендою карти ландшафтів, з’ясуйте, які класи 
ландшафтів є на території України?__________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) Доведіть, що такі одиниці фізико-географічного районування як 
фізико-географічна країна, фізико-географічний край та фізико-географічна 
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область є азональними. Для цього проаналізуйте подану далі інформацію про 
критерії їх виділення. 

Фізично-географічні країни виділяють за: 
— положенням у межах великих тектонічних структур, які мають 

спільну історію розвитку впродовж неотектонічного етапу (за останні 25 млн 
років); 

— належністю до великих форм рельєфу (гір або рівнин); 
— спільністю процесів циркуляції атмосфери; 
— певним набором природних зон або висотних поясів.  
Для рівнинних країн характерний своєрідний і неповторний набір 

природних зон, а для гірських країн – висотних поясів.  
Фізико-географічний край – частина зони (або підзони), яка, передусім, 

відрізняється континентальністю клімату, що зумовлено її віддаленням від 
океану до середини материків. В Україні найбільш чіткий поділ на краї — у 
лісостепу й північному степу. При цьому краї, розташовані західніше, тобто 
ближче до Атлантичного океану, одержують більшу кількість опадів та 
мають меншу річну амплітуду температури повітря. 

Фізико-географічні області – частини фізико-географічного краю, 
відмінності між якими зумовлені особливостями геологічної будови і 
рельєфу (абсолютною висотою, більшою чи меншою розчленованістю 
рельєфу, складом поверхневих гірських порід).__________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення 
енергії 

Користуючись картами ґрунтів, рослинності та тваринного світу, 
змоделюйте по 1-2 біологічних кругообіги в природній зоні мішаних лісів 
України ( фізико-географічному краї Полісся).___________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Д) Прояви закономірності ритмічності.  
а) У лісостеповій природній зоні межі між лісами і степами постійно 

змінювалися, оскільки відбувалася кліматична ритміка у вигляді чергування 
сухих та вологих епох. У надто суворі (холодні або спекотні й сухі) 
кліматичні епохи ліси залишалися лише в балках та річкових долинах, де 
клімат був м’якшим. Степ у ці епохи наступав на ліс, тому що крони дерев 
ставали рідшими, під ними розвивалась трав’яниста рослинність із 
переважанням злаків, які утворювали густу дернину, що не давала змоги 
виростати молодим деревцям. У м’якші вологі кліматичні епохи ліс наступав 
на степ, поступово завойовуючи вододільні рівнини. 

Наслідком цієї кліматичної ритміки є значна різноманітність природно-
територіальних комплексів у лісостепу. Саме тому на вододільних 
межирічних рівнинах цієї природної зони паралельно до річкових долин 
змінюють одна одну кілька перехідних смуг ПТК, що відрізняються 
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ґрунтово-рослинним покривом. У центральній частині плоских вододілів 
розташована смуга лучних степів, під якими сформувалися потужні 
чорноземи типові – еталони родючості ґрунтів. Поблизу стрімких схилів 
річкових долин – смуга прадавніх дубових лісів на менш родючих ясно-сірих 
і сірих лісових ґрунтах. А між ними – низка перехідних смуг: розріджених 
дібров на темно-сірих лісових ґрунтах (які на короткий час покривалися 
степами); чагарників і степів на чорноземах опідзолених.  

Розгляньте поширення указаних ґрунтів, рослинних угрупувань та 
ландшафтів на відповідних картах. Чи спостерігається така 
закономірність у вашій області? (Для областей, розташованих у 
лісостеповій зоні)___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) Користуючись текстом підручника (розділи 2 та 3), кліматичними 
картами та картою фізико-географічного районування, з’ясуйте прояви 
сезонної ритміки у природній зоні степу на території України. Для цього: 

– порівняйте кліматичні показники взимку та влітку ________________ 
__________________________________________________________________ 

– виявіть прив’язку фаз водного режиму річок до певних пір року ______ 
__________________________________________________________________ 

– відшукайте та поясніть пристосування степових рослин та тварин 
до сезонних змін умов середовища існування ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Наведіть власні приклади проявів загальних географічних 
закономірностей у ландшафтах та фізико-географічному районуванні 
території України _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Дайте пояснення проявам загальних закономірностей природи у 
ландшафтах та фізико-географічному районуванні території України 

А) Прояви закономірності збереження речовини та перетворення 
енергії 

Особливості природних зон на території України зумовлені 
відмінностями у кількості сонячної енергії, що надходить на різні широти. У 
кожній природній зоні характерна для неї кількість сонячної енергії 
перетворюється на теплову енергію поверхневих шарів гірських порід, 
ґрунтів та води, механічну енергію вітру, внутрішню енергію органічних 
сполук рослин. Тому в різних природних зонах відрізняється перебіг фізико-
географічних процесів та ознаки природних компонентів. У найбільшій мірі 
зональні відмінності мають клімат, ґрунти та живі організми. 

Користуючись текстом підручника та картами кліматичними, ґрунтів, 
рослинності, тваринного світу, виявіть основні відмінності між 
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природними зонами, що зумовлені різницею у кількості сонячної радіації 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності спрямованості процесів до рівноважного 
стану  

Причини приналежності півночі України до зони мішаних лісів 
полягають не скільки у впливі клімату, стільки пов’язані зі встановленням 
рівноваги (відповідності) між складом гірських порід, типом грунту та 
рослинністю.  

Слабкі, порівняно із сусідніми територіями, неотектонічні підняття на 
півночі України обумовили тут переважання низовинного рельєфу. 
Відповідно до закономірності спрямованості процесів до рівноважного стану 
з більш високих сусідніх ділянок в утворене зниження під дією сили земного 
тяжіння переміщувалися та накопичувалися гірські породи. Упродовж  
льодовикового періоду Поліська низовина заповнювалася талими водами, які 
наносили сюди водно-льодовикові відклади (переважно піски й супіски). 
Отже, у Поліссі переважають водно-льодовикові низовини, складені пісками 
й супісками – гірськими породами, бідними на елементи мінерального 
живлення. А до таких умов краще пристосувалася сосна. Тут на пісках 
сформувалися соснові ліси (бори), а на дещо багатших елементами 
мінерального живлення супісках і піщано-глинистих відкладах – сосново-
дубові ліси (субори). На указаних гірських породах (так званого легкого 
механічного складу з доброю водопроникністю) під хвойними та мішаними 
лісами сформувалися дерново-підзолисті ґрунти. Таким чином встановилася 
рівновага (відповідність) між складом гірських порід, рослинністю та 
ґрунтами на півночі України.  

Розгляньте указану рівновагу між природними компонентами на Поліссі 
по картах: фізичній, антропогенних відкладів, ґрунтів та рослинності.  

В) Прояви закономірності періодичності процесів у природі.  
а) Сучасні складчасті Карпати в геологічному відношенні дуже молоді. 

Вони почали утворюватися близько 25 млн років тому внаслідок підняття, 
зминання у складки та насування по розломах тонких пластів конгломератів, 
піщаників, глинистих сланців. Указані товщі гірських порід перед тим 
накопичувалися впродовж 100 млн років у мілководному морі.  

В епохи уповільнення підняття поверхня гір згладжувалася, 
вирівнювалася. Пізніше ці вирівняні поверхні були знову підняті й нині 
являють собою полонини.  

В який геотектонічний цикл утворилися Карпати?___________________ 
б) З’ясуйте сезонну періодичність змін температури та солоності води 

Чорного та Азовського морів за однойменними картами _________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
Г) Наведіть власні приклади проявів загальних закономірностей 

природи у ландшафтах та фізико-географічному районуванні території 
України ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Виконай проект: 

Тема: ________________________________________________________ 
Мета: _______________________________________________________  
Робота над проектом 
1. Підбір та аналіз літератури по темі . 
3. Підбір потрібної інформації з інтернет-ресурсів. 
4. Розкриття теми, використовуючи літературні джерела та 

інтернет-джерела. 
Виконання проекту. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Теми міні-проектів (за вибором учнів): 
1. Тваринний світ природних зон мішаних і широколистяних лісів 2. 

Тваринний світ природної зони лісостепу. 3. Тваринний світ природної зони 
степу. 4. Тваринний світ Українських Карпат. 5. Тваринний світ Кримських 
гір. 6. Біологічні ресурси Чорного моря. 7. Біологічні ресурси азовського 
моря. 8. Природоохоронні території природних зон мішаних і 
широколистяних лісів. 9. Природоохоронні території природної зони 
лісостепу. 10. Природоохоронні території природної зони степу. 11. 
Природоохоронні території Українських Карпат. 12. Природоохоронні 
території Кримських гір.  
 
 

РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАНННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ 
ОХОРОНА 

ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
 

1. Інтегративні зв’язки географічних та біологічних понять 
Географічне поняття: природні ресурси 
Біологічні поняття: значення найпростіших у житті людини, значення 

земноводних у житті людини, значення плазунів у житті людини, значення 
птахів у житті людини, значення ссавців у житті людини. 
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Завдання. Охарактеризуйте тваринну складову біологічних ресурсів та її 
використання. 

Перелічіть види природних ресурсів _______________________________ 
__________________________________________________________________ 

Згадайте з біології і запишіть як використовуються представники різних 
типів та класів тварин у житті та господарській діяльності людини.  

Використання:  
В-1 найпростіших, В-2 земноводних та плазунів; В-3 птахів, В-4 ссавців, 

В-5. Охарактеризуй промислове значення риб та їх штучне розведення.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. За впливом на здоров’я людини та стан довкілля шкідливих речовин 
(викидів підприємств, радіонуклідів, пестицидів тощо) учені Інституту 
географії АН України виділяють сім зон з різним ступенем забруднення 
(характером екологічних ситуацій): 

1) Зона катастрофічної екоситуації виділяється  
2) Чорнобильської АЕС (30-кілометрова зона — 2,8 тис.км2).  
3) Зона екологічного лиха (кризової екоситуації) — це північні 

частини Житомирської і Київської областей та місто 
Дніпродзержинськ.  

Загальна площа двох вказаних зон — 7,4 тис.км2 (1,2% площі України).  
4) Близько 15% площі країни (61 тис.км2) відноситься до надзвичайно 

забруднених ландшафтів (критичної екоситуації). Це території 
постійного контролю за забрудненням навколо ЧАЕС (29 тис.км2). 

5) 18 тис.км2 у Донбасі; стільки ж у Промисловому Придніпров’ї та 83  
6) тис.км2 в південному приморському степу (де ГДК забруднення 

ґрунтів пестицидами перевищене в 1,5...8,5 разів).  
7) 116,7 тис.км2 віднесено до категорії дуже забруднених (19,3% площі 

України – території навколо інших великих міст тощо). 
8)  121,2 тис.км2 — до забруднених територій (у межах середніх і 

частини малих міст). 
9) Лише 49,1 тис.км2 (8%) — до зони умовно-чистих ландшафтів 

(Карпати, Шацьке поозір’я, ділянки Гірського Криму, Східне 
Поділля, басейн р. Оржиці та інші). 

Знайди на фізичній карті України та карті розміщення населення указані 
зони з різним характером екологічних ситуацій. 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 

 
Тема: Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні . Нанесення на 

контурну карту основних природоохоронних об’єктів в Україні  
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Завдання 1. Знайдіть на карті «Загальне забруднення навколишнього 
середовища» атласу зони з різним ступенем забруднення. Визначте, якими 
чинниками зумовлене поширення зон катастрофічної, кризової і критичної 
геоекологічної ситуації. 

До яких зон за ступенем забруднення належить ваша область і 
місцевість?________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Завдання 2. Нанеси на контурну карту основні природоохоронні об’єкти 
в Україні: 

Яворівський (Львівська обл.). 9. Шацький (Волинська обл.). 10. 
«Подільські Товтри» (Хмельницька обл.). 11. Мезинський (Чернігівська 
обл.). 12. Ічнянський (Чернігівська обл.). 13. Деснянсько-Старогутський 
(Сумська обл.). 14. Гомільшанські ліси (Харківська обл.). 15. «Святі гори» 
(Донецька обл.). 16. Великий Луг (Запорізька обл.). 17. Азово-Сиваський 
(Херсонська обл.). 

Українські частини міжнародних біосферних резерватів: українсько-
польсько-словацького «Східні Карпати» – Ужанський національний парк і 
Надсянський регіональний ландшафтний парк; українсько-польського 
«Західне Полісся» – Шацький природний національний парк. 

Природні заповідники: 1. «Горгани» (Івано-Франківська обл.). 2. 
Розточчя (Львівська обл.). 3. Рівненський. 4. Черемський (Волинська обл.). 5. 
«Медобори» (Тернопільська обл.). 6. Поліський (північний захід 
Житомирської обл.); 7. Канівський (Черкаська обл.); 8. Дніпровсько-
Орільський (Дніпропетровська обл.). 9. «Єланецький степ» (на півночі 
Миколаївської обл.). 10. Український степовий. Філії: «Михайлівська цілина» 
(Сумська обл.); «Хомутівський степ» (Донецька обл., на межі з Росією); 
«Кам’яні могили» (межа Запоріжжя та Донеччини); «Крейдяна флора» 
(Донецька обл.). 11. Луганський степовий (у різних частинах Луганської 
обл.). Філії: «Стрільцівський степ», «Провальський степ», Станично-
Луганська. 12. Ялтинський гірсько-лісовий. 13. Кримський. 14. «Мис 
Мартьян» (Велика Ялта). 15. Карадазький. 16. Казантипський і 17. Опукський 
(Керченський п-ів). 

Біосферні заповідники: Карпатський (Закарпатська обл.), Асканія-Нова 
імені Ф.Е.Фальц-Фейна (Херсонська обл.), Дунайський (Одеська обл.), 
Чорноморський (Миколаївська й Херсонська обл.). 

Природні національні парки: 1. Карпатський (Івано-Франківська обл.). 
2. Гуцульщина (Івано-Франківська обл.). 3. Галицький (Івано-Франківська 
обл.). 4. Синевір (Закарпатська обл.). 5. Ужанський (Закарпатська обл.). 6. 
Вижницький (Чернівецька обл.). 7. Сколівські Бескиди (Львівська обл.). 8. 
Яворівський (Львівська обл.). 9. Шацький (Волинська обл.). 10. «Подільські 
Товтри» (Хмельницька обл.). 11. Мезинський (Чернігівська обл.). 12. 
Ічнянський (Чернігівська обл.). 13. Деснянсько-Старогутський (Сумська 
обл.). 14. Гомільшанські ліси (Харківська обл.). 15. «Святі гори» (Донецька 
обл.). 16. Великий Луг (Запорізька обл.). 17. Азово-Сиваський (Херсонська 
обл.). 



 117 

Українські частини міжнародних біосферних резерватів: українсько-
польсько-словацького «Східні Карпати» – Ужанський національний парк і 
Надсянський регіональний ландшафтний парк; українсько-польського 
«Західне Полісся» – Шацький природний національний парк. 

З кожного виду природоохоронних об’єктів довільно обери половину їх 
кількості для позначення на контурній карті. 

 

 
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯ У СВОЇЙ МІСЦЕВОСТІ 

(УРОК У ДОВКІЛЛІ)  
 

1. Запишіть основні джерела забруднення атмосфери (транспорт, 
котельні ЖЕДів, використання мінеральних добрив у сільському 
господарстві _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Які з названих джерел забруднення є у вашому селі, районі міста, де 
ви мешкаєте або ходите до школи ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. З’ясуйте, які підприємства знаходяться поблизу вашої школи та 
вашого дому._______________________________________________________ 

Розпитайте у вчителя, батьків та знайомих, зверніться до довідкових 
матеріалів, інтернет-джерел щодо видів продукції, які виробляють на цих 
підприємствах._____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
Які відходи при цьому викидаються в атмосферу? Як називаються ці 

хімічні сполуки? ___________________________________________________ 
Запиши хімічні формули деяких з цих речовин ______________________ 
Чи є біля них димові труби _____________________, вентиляційні 

системи ?__________________________________________________________ 
Чи є на підприємствах очисні споруди?______________Якого вони типу? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Чи проходять поблизу автодороги?______________Залізничні шляхи? 
__________________________________________________________________ 

Які види транспорту рухаються по дорозі? (легкові автомобілі, автобуси, 
тощо).____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Запишіть види шкідливих хімічних сполук, що викидаються 
автотранспортом ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Чи спостерігались альтернативні види транспорту (електротранспорт, 
велосипеди, гужовий тощо) __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5. Визначте забрудненість вулиці свинцем за одну добу. 
Спочатку з’ясуйте, скільки бензину спалює автомобіль за час проїзду 

вулицею. Для цього потрібно дізнатися довжину відрізку вулиці та середню 
витрату бензину на кілометр шляху. Унаслідок згоряння 1 л бензину 
потрапляє 0,4 г свинцю. Визначте, скільки автомобілів проїжджає вулицею за 
10 хвилин. Врахуйте, що вранці і ввечері інтенсивність руху збільшується. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Допустима концентрація свинцю в повітрі 0, 005мг/м3. При більшій 
кількості свинцю в повітрі воно є отруйним для людей, особливо дітей. 

6. Зафіксуйте наявність складів пального, мінеральних добрив, 
отрутохімікатів, АЗС тощо). _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Відмітьте стан складів, сховищ: можливість витоку та розвіювання 
речовин тощо______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Запишіть факти розведення вогнищ, спалювання сміття або їх сліди 
(кострища). ________________________________________________________ 

Пригадайте сутність хімічної реакції горіння. Яка речовина обов’язково 
виділяється при горінні? __________________________________ 

Які негативні наслідки збільшення її кількості в 
атмосфері?.________________________________________________________ 

Пам’ятайте, що в населених пунктах заборонено розведення вогню та 
спалювання відходів.  
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8. Зробіть висновки про забрудненість повітря у вашому 
районі_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

9. Які заходи можуть покращити екологічну ситуацію у вашому районі. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10. Які породи дерев та чагарників ростуть на вашій вулиці? Чи досить 
їх, щоб знешкодити викиди свинцю двигунами автомобілів? 

Майте на увазі, що одне дерево може знешкодити сполуки свинцю, що 
містяться у 130 літрах бензину_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 

 
1. Дайте пояснення проявам загальних географічних 

закономірностей у використанні та охороні природних ресурсів на 
території України 

А) Прояви закономірності цілісності  
а) Геоекологічна ситуація – це характеристика стану природних 

компонентів і ландшафтів, змінених під впливом господарської та іншої 
діяльності людини. 

Перетворення природи приводить до певних корисних для людини змін 
якостей ландшафтів. Згідно закономірності цілісності спеціально 
здійснюваний «первинний» антропогенний вплив на один природний 
компонент обов’язково викликає відстрочені у часі «вторинні» зміни у всіх 
інших компонентах даного ландшафту. Ці неочікувані наслідки часто 
перевершують і навіть знищують значення позитивних цілеспрямованих 
перетворень природи. 

Наприклад, спорудження водосховищ може підірвати основи 
відтворення рибного стада (греблі перекривають шлях на нерест), 
скорочуються площі кормових угідь (затоплюються заплавні луки), 
скорочується рілля (за рахунок руйнування і відступання берегів), 
погіршуються умови землеробства (за рахунок підтоплення навколишніх 
земель). У водосховищах порівняно з «материнськими» річками зменшується 
швидкість руху води і в зв’язку з цим — знижуються можливості її 
самоочищення, відбувається «цвітіння» води на мілководдях, посилюються 
процеси забруднення води, що зменшує біологічну продуктивність 
водосховищ, погіршує умови водопостачання населених пунктів, а також 
умови відпочинку населення. Понад 30 % площі водосховищ займають 
мілководдя. Це зумовлює збільшення випарування (до 4 км3 щорічно, або до 
8 % стоку). 

Доведіть, що ці негативні зміни можна і слід передбачати та 
запобігати їм. Таке географічне передбачення (прогноз) має ґрунтуватися на 
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закономірності цілісності, яка виражається зв’язками «усього з усім» у 
ландшафтах та між ландшафтами. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) Чи відповідає комплекс законів та кодексів (збірок законів) 
екологічного законодавства України закономірності цілісності? Щоб 
забезпечити раціональне використання та охорону ландшафтів України в 
цілому необхідно мати екологічні закони для всіх без винятку природних 
компонентів. Для з’ясування, чи забезпечує такий цілісний підхід екологічне 
законодавство нашої держави, запишіть, які закони та кодекси регулюють 
охорону та раціональне використання кожного природного компонента .  

Природний компонент «вода» – закони про_________________________ 
__________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________ 

Якщо ви вважаєте, що якийсь природний компонент має недостатній 
правовий захист, внесіть свої пропозиції нових екологічних законів 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності кругообігів речовини та перетворення 
енергії. 

а) Доведіть, що низка екологічних проблем водосховищ зумовлена 
«неврахуванням» кругообігів води, гірських порід та біологічних кругообігів 
при проектуванні та спорудженні цих штучних водойм __________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) Дуже серйозною екологічною проблемою у ґрунтах України є 
зменшення вмісту гумусу. Цей процес відбувається унаслідок змиву ґрунту, 
зменшення надходження рослинної маси, яку забирають як урожай; а також 
прискореного розкладення (мінералізації) гумусу тощо. Так, у чорноземах 
типових вміст гумусу сягав 6—10 % до розорювання, а зараз 3—5 %.  

Які ланки кругообігу води та біологічних кругообігів деформує (порушує) 
людина, що призводить до зменшення вмісту гумусу _____________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Вирішення цієї проблеми можливе при відповідності дій людини усім 
ланкам указаних кругообігів. Зокрема, при порушенні останньої ланки 
біологічних кругообігів – надходження у грунт та розкладу певної кількості 
відмерлої органічної речовини слід компенсувати її втрати внесенням торфу, 
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гною; а також залишенням деяких частини рослинної маси на 
полях(наприклад, стерні). Унаслідок знищення природної рослинності та 
насадження на її місці так званих просапних сільськогосподарських культур 
збільшується поверхневий стік (ланка кругообігу води). Зменшити його до 
характерного для даного ландшафту стану можна проведенням комплексу 
протиерозійних заходів. 

В) Прояви закономірності зональності 
Близько половини сільськогосподарських земель України потребують 

хімічних і водних меліорацій. Меліорація повинна носити зональний 
характер. Наприклад, у зоні мішаних лісів – це осушувально-зволожувальні 
меліорації (на торфовищах), вапнування; закріплення пісків. У лісостепу 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

У північному степу _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

У південному степу _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Прояви закономірності азональності 
а) Поширення несприятливого геоморфологічного процесу яружної 

ерозії має азональний характер. Найбільше балок та ярів на височинах: 
Середньоросійській,Придніпровській,Подільській. 

Знайдіть їх на фізичній карті. 
б)Азональний характер має поширення більшості несприятливих 

геоморфологічних процесів: карстоутворення, зсувоутворення, просадочні 
процеси. Усі ці процеси приурочені до певних гірських порід.  

Пригадай з хімії процес розчинення речовин________________________ 
__________________________________________________________________
Для розвитку карсту необхідні добре розчинні гірські породи (вапняки, солі 
тощо).  

Для зсувоутворення важливою є певна геологічна будова території з 
чергуванням пластів водотривких та водопроникних гірських порід та 
наявність високих стрімких схилів. Просадочні процеси, що утворюють 
степові блюдця та поди, розвиваються у пухких водопроникних гірських 
породах дрібного механічного складу – лесоподібних суглинках на плоских 
безстічних (недренованих) ділянках. 

Пригадай з фізики, куди спрямована сила земного тяжіння___________ 
__________________________________________________________________ 

Поміркуй, як дія цієї сили призводить до розвитку несприятливих 
процесів зсувоутворення, просадок.____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

З’ясуйте райони поширення несприятливих геоморфологічних процесів 
азонального характеру на карті несприятливих природних процесів. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Д) Прояви закономірності ритмічності 
Ерозійний процеси, особливо лінійної (яружної ерозії), мають сезонну 

ритмічність. Найбільше яри ростуть у глибину та довжину навесні та влітку. 
Поясніть це, згадавши, в які пори року і чому найбільший поверхневий 

стік та коли буває найбільше злив.____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Наведіть власні приклади проявів загальних географічних 
закономірностей у використанні та охороні природних ресурсів на 
території України _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Дайте пояснення проявам загальних закономірностей природи у 
використанні та охороні природних ресурсів на території України 

А) Прояви закономірності збереження речовини та перетворення 
енергії 

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) відчутно забруднено 
8,9 млн га сільськогосподарських угідь (у т.ч. 7,3 млн га орних земель) та 2,2 
млн га лісів. Постраждали 74 райони з 11 областей. На цій території 
проживає близько 10 млн чоловік.  

Пригадай з хімії що таке ізотопи ________________________________ 
Чим відрізняються стабільні та радіоактивні ізотопи? _____________ 

__________________________________________________________________ 
Які види радіоактивних ізотопів були викинуті в атмосферу внаслідок 

аварії на ЧАЕС _____________________________________________________ 
Ізолінія забруднення ґрунтів Цезієм – 1 кюрі/км2 простягається на 500 км 

від ЧАЕС на захід і північ; 60 км на південний схід і 300 км на південь. Лише 
за радіоактивним Цезієм потужність аварії на ЧАЕС у 300 разів перевищує 
потужність бомби, скинутої на Хіросіму.  

Забруднюючі речовини, викинуті в довкілля унаслідок страшної аварії 
на Чорнобильській АЕС, не могли зникнути безслідно, бо на Землі, як і у 
всьому Всесвіті, діє закономірність збереження речовини. В перші дні після 
аварії радіоактивні часточки були включені в найбільш швидкий кругообіг 
географічної оболонки – циркуляцію атмосфери і рознесені вітрами на далекі 
відстані. Забруднення дійшло аж до Швеції, оскільки вітри на той момент 
були південного та південно-східного напрямку.  

Пізніше, після осадження радіоактивних часточок на земну поверхню 
(грунт, води, рослинність) вони були включені в інші кругообіги – води, 
гірських порід та біологічні. В умовах Полісся радіонукліди швидко 
переходять із ґрунту в рослинність і вимиваються водами, забруднюючи 
мули водосховищ на Дніпрі. 
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Пригадай з фізики явище дифузії. Поясни її роль у поширенні 
радіоактивного забруднення по території України ______________________ 
__________________________________________________________________ 

Поясни, чому радіоактивне забруднення зберігається і поширюється на 
значні відстані _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Б) Прояви закономірності спрямованості процесів до рівноважного 
стану  

а) Екологічні проблеми в усіх видах антропогенних ландшафтів 
виникають унаслідок порушення рівноваги  між природними компонентами 
при перетворенні природних ландшафтів людиною. Докорінному 
перетворенню піддається природа у селитебних ландшафтах у межах міських 
населених пунктів. 

При будівництві в українських містах практично завжди знищується 
природна рослинність, ґрунтовий покрив та істотно змінюється рельєф. 
Розглянемо як ці зміни порушують різні види рівноваги у ландшафті. 
Унаслідок заміни природної рослинності штучними покриттями (асфальт, 
бетон, цегла тощо) порушується енергетична рівновага через зменшення 
відбивальної здатності (альбедо) земної поверхні. У містах, особливо 
великих, тепліше і сухіше, ніж на їх околицях, а в літній період – спекотніше.  

Зведення природного рослинного покриву, ґрунту та заміна їх штучними 
покриттями, система будівель змінюють рівновагу природного компоненту 
«вода». Відбувається обезводнення території міста, оскільки потоки від 
дощів, сніготанення, захоплюються водостоками і випускаються лише за 
межами міста. Також відсутність рослинності зумовлює зниження рівня 
ґрунтових вод, бо вона дуже швидко стікає і не встигає просочуватися у 
грунт і запаси вологи у ландшафті зменшуються, а при довгочасній 
відсутності опадів настає так званий стан ґрунтової засухи.  

Буває порушення рівноваги (водного балансу) і в протилежну сторону. 
Кількість води в міському ландшафті збільшується порівняно з природним 
первинним станом цієї території і відбувається підтоплення навіть в умовах 
посушливого клімату. Поясніть причини цього явища. ___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Які зміни в природних компонентах міських ландшафтів ви спостерігали 
в своєму довкіллі або бачили їх по телебаченню чи в інших засобах масової 
інформації? _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Ці зміни корисні чи шкідливі для людини? Чи призводять вони до 
екологічних проблем? _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

б) На Землі тривалий час існує енергетична рівновага. Вона полягає в 
тому, що за рік кількість сонячної радіації, що надійшла на Землю, повністю 
використовується на різні процеси. Тому середня земна температура від року 
до року становить 15 і називається температурою променевої рівноваги. У 
сучасний період (у другій половині 20 століття та у 21 столітті) відбувається 
порушення енергетичної рівноваги. Із-за комплексу причин, зокрема й 
унаслідок природно-антропогенного посилення парникового ефекту, не уся 
сонячна енергія витрачається. Кожного року певна її частина затримується в 
атмосфері і температура останньої поступово підвищується. Згадайте, що 
цей процес називається сучасне глобальне потепління.  

На території України температури теж підвищилися. Унаслідок цього 
випаровування стало інтенсивнішим і, відповідно, збільшилася кількість 
опадів. Збільшилася кількість стихійних метеорологічних явищ: сильної 
спеки, дуже сильних злив, дуже сильних снігопадів, сильних вітрів, шквалів, 
великого граду, сильних хуртовин, сильної ожеледі, смерчів, тощо. Зросла 
мінливість погодних умов, більш різкими стали коливання температур 
повітря, атмосферного тиску та інших метеорологічних показників. 
Зменшилася тривалість морозного періоду. 

Збільшилися площі підтоплених земель на суходолі. Водночас почали 
визрівати більш теплолюбиві культури, а деякі сільськогосподарські рослини 
дають по два врожаї на рік. 

Які з цих явищ ви спостерігали у своєму довкіллі? ___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Чи помітили ви, що вони повторюються частіше?___________________ 
Про які ще наслідки глобального потепління ви знаєте, зокрема і на 

території нашої країни? ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Зробіть висновки про користь та шкоду для людини сучасного 
глобального потепління _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В) Прояви закономірності періодичності процесів у природі. 
Природні рекреаційні ресурси (кліматичні, водні, лісові) використовують 

для відтворення фізичного й духовного здоров’я людей. Природний 
рекреаційний потенціал України досить значний. Лише на Південному березі 
Криму щорічно можуть відпочивати понад 20 млн людей. Загальна довжина 
морських пляжів в Україні становить близько 1000 км (місткістю 4 млн 
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людей одночасно). Серед ландшафтів рекреаційного призначення нині 
найбільшу площу займають лісові.  

Поміркуйте, яку періодичність має використання більшості природних 
рекреаційних ресурсів України відповідно до періодичності фізико-
географічних процесів, що лежать в їх основі. 

В які пори року найбільше людей відпочиває та лікується на 
узбережжях Чорного та Азовського морів, районі Шацьких озер на 
Волинському Поліссі, біля річкових долин Поділля й 
Придніпров’я_______________________________________________________ 
Чому?_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Сприятливі рекреаційні ресурси в Карпатському регіоні. Які це ресурси і 
в які пори року вони використовуються найбільше? ______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Г) Наведіть власні приклади проявів загальних закономірностей 
природи у використанні та охороні природних ресурсів на території 
України 

При виконанні завдання можна основуватися на твердженні, що 
тривала історія взаємодії людства і природи, в тому числі й на території 
України, показує, що екологічні проблеми людства в усі часи пов’язані із 
незнанням або нехтуванням закономірностями природи у житті та 
діяльності ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Виконай проект: 

 
Тема: ________________________________________________________ 
Мета:  ________________________________________________________ 
Робота над проектом 
1. Підбір та аналіз літератури по темі . 
3. Підбір потрібної інформації з інтернет-ресурсів. 
4. Розкриття теми, використовуючи літературні джерела та 

інтернет-джерела. 
Виконання проекту. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



 126 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Теми міні-проектів (за вибором учнів): 
1. Рибні ресурси України. 2. Мисливські фауністичні ресурси України. 3. 

Медоносні фауністичні ресурси України. 4. Лісові ресурси України. 5. 
Фауністичні ресурси вашої місцевості. 6. Використання рибних ресурсів 
України. 7. Використання лісових ресурсів України. 8. Регулювання 
використання природних ресурсів законом України «Про тваринний світ» .9. 
Регулювання використання природних ресурсів законом України «Про 
мисливське господарство й полювання». 10. Участь України в міжнародних 
проектах з охорони дикої флори та фауни і природних середовищ існування у 
Європі. 11. Геоекологічні проблеми лісогосподарських ландшафтів. 12. 
Охорона тваринного світу в біосферних заповідниках України. 13. 
Загальнозоологічні заказники України. 14. Орнітологічні заказники України. 
15. Ентомологічні заказники України. 16. Іхтіологічні заказники України. 17. 
Зоологічні парки загальнодержавного значення. 18. Об’єкти при одно-
заповідного фонду своєї місцевості, в яких охороняються тварини (за 
вибором учнів). 

 
МОДЕЛЮЄМО СВІЙ ОБРАЗ ПРИРОДИ 

 
1. Пригадай основні поняття, які засвоїв під час вивчення географії, та 

запиши їх _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2. Назви та запиши географічні закономірності, на основі яких можна 
пояснити процеси та явища живої природи _____________________________ 
__________________________________________________________________ 

3. Пригадай і запиши загальні закономірності природи _______________ 
__________________________________________________________________ 

4. Яке значення мають знання про загальні закономірності природи для 
людини? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Поясни будь-який географічний процес або явище, застосовуючи 
загальні закономірності природи _____________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Чи підлягають дії загальних закономірностей природи географічні 
закономірності? Поясни свою думку ___________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Доповни схему «Мій образ природи у 8 класі» основними знаннями, які ти 

маєш з географії. 
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