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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Натисніть на піктограму, щоб активувати

– календарно-тематичне планування

– зміст підручника

– розробка уроку

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 ДО ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ

– збільшити зображення

– передивитися відео

карта  – перейти до зазначеного документа

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ПРИГАДАЙТЕ

 � З яких двох основних наук складається географія?
 � Що вивчає регіональна географія?
 � Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх гео-
графічних знань?

� Об’єкти вивчення географії України. У 7-му класі ви вивчали
материки та океани. Регіональна географія вивчає також і менші регі-
они світу, наприклад окремі країни. Отож, у 8-му класі ви розпочина-
єте вивчати географію України, яка є однією з найбільших країн Євро-
пейського регіону. Упродовж навчального року ви дізнаєтеся про 
специфічні риси географічного поло ження нашої країни, її територі-
ально-адміністративний устрій, географічні відомості про територію 
України в минулому та сучасні географічні дослідження, про особли-
вості її неповторної природи. Крім того, ви дізнаєтеся про народи, що 
населяють країну, мови, релігії, традиції українського народу.

Отже, географія України як навчальний предмет у 8-му класі, має 
кілька об’єктів вивчення, серед яких географічне положення країни, 
властивості природних компонентів і природних комплексів та за-
кономірності поширення їх територією України, а також особливості 
населення.

В А Ш А  Д У М К А

Науковці стверджують, що об’єктом досліджень для всієї системи географіч-
них наук є ландшафтна оболонка Землі, а аспекти її вивчення різні: пошук природних 
(фізична географія) чи соціально-економічних (суспільна географія) принципів її 
функціонування та територіальної організації. Поясніть своє розуміння об’єктів ви-
вчення географії України.

Вивчати географію своєї держави й цікаво, і дуже корисно. Адже ви 
не лише дізнаватиметеся нові дані й збиратимете різні відомості про 

§ 1.
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Україну, а й з їхньою допомогою почнете розуміти місце нашої держа-
ви у світі, сутність того географічного простору, у якому вам доведеться  
жити, працювати, творити, мандрувати, дбаючи про свою рідну землю.
 Методи досліджень фізичної та суспільної географії Украї-
ни. Для пізнання природи та господарства України географи послуго-
вуються різними методами дослідження. Географічні методи дослі-
дження – це способи отримання й обробки географічної інформації. 
Серед них насамперед методи спостереження й опис. Це дає змогу 
отримати початкову інформацію про певний об’єкт чи явище, для чого 
використовують метод опису. З ним пов’язані характеристика й упо-
рядкування різних відомостей про територію. Географічне спостере-
ження та опис формують основу географічних знань. Наприклад, ха-
рактеристика рельєфу розпочинається зі спостережень та опису його 
геоморфологічних особливостей (макро- і мікроформ). Ці методи також 

використовують під час характерис-
тики ґрунтових розрізів, ландшафтів, 
фізико-географічних або соціально-
економічних районів тощо. З ними 
тісно пов’язують метод польових до-
сліджень, коли вивчення географіч-
них об’єктів здійснюється безпосеред-
ньо на місці їхнього розташування. 
Цей метод використовують як під час 
експедицій, так і на постійно діючих 
дослідницьких станціях (метеороло-
гічних, сейсмічних, гідрологічних)
(мал. 1).

Широко використовують у географії такий загальнонауковий ме-
тод, як історичний, оскільки зв’язок між історією і географією за-
вжди був досить тісний. Учені порівнюють різні об’єкти та явища не 

Мал. 1. Метеорологічна станція

лише за їхнім місцем розташування, а й за часом утворення. Завдяки 
цьому методу існує окрема галузь знань, що розглядає географію іс-
торичного минулого й охоплює вивчення фізичної, суспільної та еко-
номічної географії певної країни чи території в різні історичні епохи. 
Історичний метод дослідження зумовив виникнення й окремої геогра-
фічної науки – палеогеографії, яка вивчає фізико-географічні умови 
на поверхні Землі в минулі геологічні епохи.

Зібрані первинні географічні дані 
дають ученим змогу застосовувати по-
рівняльно-географічний метод. Цей ме-
тод полягає в порівнянні різних терито-
рій, географічних процесів та явищ між 
собою з метою визначення спільних і 
відмінних рис. Він дає змогу створити 
класифікації географічних об’єктів, а 
також проаналізувати їхні зміни.

Аналіз природних та суспільних 
явищ, процесів та їхнє порівняння не-
рідко супроводжуються методом моде-
лювання, що передбачає створення їх-
ніх моделей (наприклад, циклонів й 
антициклонів, структури економіки 
тощо) (мал. 2).

Для пізнання здебільшого суспільних об’єктів, процесів і явищ гео-
графи успішно використовують такий загальнонауковий метод, як 
статистичний. Він не лише дає змогу визначити кількісні суспільно-
географічні показники, а й допомагає виявити тенденцію розвитку 
господарства, різних видів діяльності, передбачити наслідки, скласти 
географічний прогноз. Статистичні дані часто зводять у таблиці, гра-
фіки, діаграми, що спрощує їхній аналіз й узагальнення.

Особливим методом і для фізичної, і для суспільної географії є 
картогра фічний метод, за допомогою якого відображають просторове 
розміщення та взаємозв’язки різних природних і со ціально-
економічних об’єктів, явищ чи процесів на території України.

На ранніх етапах вивчення території України виник науковий 
метод , що отримав назву районування. При цьому єдину територію 
країни поділяють на райони за певними ознаками. Так, виокремлюють 
природні, економічні та інші райони. Цей метод має не лише наукове, 
а й практичне значення, оскільки допомагає людям у господарській 
діяльності, у побуті, загалом у житті.

Географія використовує і сучасні методи наукових досліджень: дис-
танційні аерокосмічні методи, комп’ютерне моделювання, геоінфор-
маційні, космічний моніторинг тощо. Одним із сучасних методів дослі-
дження є метод географічного прогнозування – передбачення наслідків 
процесів і явищ, що відбуваються в природі чи в господарстві. На-
приклад, передбачення наслідків впливу людини на навколишнє 
середо вище. Географічний прогноз дає змогу уникнути або зменшити 
негативні наслідки небажаних явищ, раціонально використовувати об-
межені ресурси тощо.

Мал. 2. Модель циклонів  
й антициклонів
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В А Ш А  П Р О П О З И Ц І Я

За оцінкою експертів, у найближчі кілька років в Україні збережеться тенден-
ція скорочення тривалості зими й спостерігатиметься значне підвищення середньої 
температури повітря холодного періоду. Які можливі причини та наслідки цього 
проце су? Сформулюйте свої пропозиції щодо розв’язання проблеми потепління клі-
мату.

 Джерела географічної інформації. Це насамперед різноманітні 
географічні енциклопедії, довідники, словники, збірники наукових 
праць, у яких узагальнено численні дослідження на території України . 
Так, цінним науковим виданням є тритомна «Географічна енцикло-
педія України». Важливим джерелом географічних знань для вас є 
шкільний підручник, атлас, а також інтернет.

Одним із сучасних джерел інформації є географічні інформаційні 
системи (ГІС). Це спеціальні комп’ютерні програми, які завдяки ре-
гулярному оновленню через інтернет дають змогу не лише відстежу-
вати й аналізувати різні географічні явища та процеси, а й постійно 
поповнювати інформацію про них.

Для дослідження території України географи широко застосовують 
глобальну систему позиціонування (GPS), яка дає змогу досить точно 
визначити положення й швидкість руху об’єкта на поверхні Землі чи 
в атмосфері, та систему геоекологічного моніторингу.

Як джерело географічних знань велику цінність мають музеї, пере-
дусім краєзнавчі. Експозиції краєзнавчих музеїв знайомлять відвіду-
вачів з природою, населенням і господарством того чи іншого куточка 
України. Особливе місце серед таких музеїв посідає Національний на-
уково-природничий музей у Києві (мал. 3).

Національний науково-
природничий музей у Києві 
(мал. 3).

Географічні відомості про Укра-
їну ви також можете отримати 
з джерел масової інформації, як-от: 
газети, журнали, радіо, телебачен-
ня. Нетрадиційними джерелами 
географічних знань є художні й 
літературні твори українських 
митців, а також український фоль-
клор: прислів’я і приказки, народ-
ні казки та легенди, народні при-
кмети й загадки.

П І Д С УМ У ЄМО !
 Географія України вивчає властивості природних компонентів, природних комплек-

сів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості 
населення.

 Основні методи географічних досліджень території України: спостереження та 
опис, історичний, порівняльно-географічний, моделювання, статистичний, карто-
графічний.

 До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посібни-
ки, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних – мистецькі твори 
та український фольклор.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 Об’єкти вивчення географії, фізична і суспільна географія, географічні методи до-

слідження, джерела географічної інформації.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ! 
1. Чи запам’ятали? Які об’єкти вивчення географії України?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються традиційні методи географічних досліджень від 

сучасних?
3. Чи можете застосувати? За допомогою навігатора (GPS), що вміщений у вашому 

смартфоні, визначте напрямок руху від вашого будинку до школи та відстань між ними.
4. Чи можете проаналізувати? Використавши офіційний сайт Українського гео-

графічного журналу, проаналізуйте на прикладі декількох наукових статей, які 
мето ди географічних досліджень використовують нині вчені-географи. Підготуйте 
тези однієї з наукових статей.

5. Чи можете оцінити? Оцініть роль картографічного методу в географічних до-
слідженнях.

Гра. Склади дерево географії України

Мал. 3. Національний науково- 
природничий музей у Києві
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ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО УКРАЇНУ  
В МИНУЛОМУ 

ПРИГАДАЙТЕ

 � Хто з давніх мандрівників відвідував територію України?
 � Наведіть приклади документів чи картографічних зображень різних істо-
ричних епох, у яких згадується чи відображається територія нашої країни.

�  Географічні відомості про територію України в минулому. 
Територія сучасної України, її природні умови та багатства, привер-
тали увагу іноземних мандрівників у різні часи. Так, ще античні вчені 
залишили в спадок географічні описи нашої землі. Їхні роботи свід-
чать, що в ІІІ–ІІ тис. до н. е. територія була заселена племенами, які 
займалися рільництвом, ремісництвом, скотарством, мисливством і 
мали зв’язки з племенами Середземномор’я та Кавказу. У VII–V ст. 
до н. е. на Чорноморському узбережжі було засновано давньогрецькі 
міста: Херсонес, Тіра, Ольвія, Пантікапей (нинішні Севастополь, 
Білго род-Дністровський, Очаків, Керч). Саме стародавнім грекам на-
лежать перші географічні згадки про Україну.

Давньогрецький учений Геродот (484–425 рр. 
до н. е.) відвідав Крим та Скіфію. У своїй праці 
«Історія» він описав північнопричорноморські 
степи, річки Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), 
Гіпаніс (Південний Буг), українську Наддні-
прянщину. Інший відомий античний мандрівник 
і лікар Гіппократ (460–377 рр. до н. е.) заноту-
вав свої враження від подорожі південною час-
тиною території нинішньої України в праці «Про 
повітря, воду та місцевість».

У праці «Географія» давньогрецького гео-
графа та історика Страбона (64 р. до н. е. – 
23 р. н. е.) (мал. 4) наведено важливі та цікаві 
історико-географічні матеріали про Північне та 
Східне При чорномор’я.

В А Ш А  Д У М К А 

Південь території України описав у своєму творі «Природнича історія» рим-
ський письменник, природознавець, військовий і політичний діяч Пліній Старший. 
Саме цей твір вважається першою європейською енциклопедією. Користуючись до-
датковими джерелами інформації, наведіть приклади, які підтверджують це твер-
дження. Які досягнення природознавця в пізнанні території України в давні часи?

� Дослідження  доби  середньовіччя.  Відомості  про  Україну 
значно розширилися після утворення Київської Русі. У ХІІ ст. 
Київ тричі відвідував арабський учений і мандрівник Абу-Гамід. У сво-
їх книжках він описував природу, звичаї, побут населення Київської 
Русі. На початку XIV ст. перетнув Чорне море й побував у Криму ін-
ший арабський мандрівник – Ібн Баттута. Він відвідав нинішні Керч, 
Феодосію, Судак і Старий Крим та описав життя, господарство й побут 

§ 2.

Мал. 4. Давньогрецький 
географ та історик 

Страбон  
(64 р. до н. е. – 23 р. н. е.) 

кримських татар. Арабські мандрівники також звертали увагу на осо-
бливу гостинність людей, які жили на землях Середнього Придніпров’я 
та Північного Причорномор’я.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої країни знаходимо в 
літописах, княжих грамотах, літературних творах. Так, у найдавнішому  
літописі «Повість минулих літ» описується не тільки природа Русі, а 
й народи, що мешкали на цих землях, їхня господарська діяльність, 
торговельні зв’язки з іншими країнами. У Київському (XII cm.), а дещо 
пізніше – у Галицько-Волинському (XIII cm.) літописах трапляється 
назва «Україна». У цих літописах є відомості про заселення та освоєн-
ня нових територій, заснування давньоруських міст, їхню розбудову.

Відомості про Україну поширювали й наші співвітчизники. Серед 
них важливою є постать Юрія Дрогобича, який більшу частину життя 
навчався й працював у країнах Європи, зокрема в Італії та Польщі, а 
в 1481–1482 рр. був ректором Болонського університету.

�  Зображення  території  України  на 
картах. Перші картографічні роботи із зо-
браженням окремих ділянок української 
території почали з’являтися ще в античні 
часи. Так, Чорноморське узбережжя й Пів-
день знаходимо на карті давньогрецького вче-
ного Клавдія Птолемея (87–160 рр. н. е.).

До стародавніх карт Птолемея додавали-
ся й нові. Спочатку це були рукописні кар-
ти, потім друковані. Часто Україну зобра-
жували на картах усієї Європи чи її окремих 
регіонів.

Однією з найдавніших карт, де згадуєть-
ся назва «Україна» є карта Мотіеля (мал. 5). 
Це карта басейну Чорного моря, з якою Мал. 5. Фрагмент  

карти Мотіеля, ХVІ ст.
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французький купець подорожував до Туреччини наприкінці ХVІ ст. 
Важливим є те, що зображена на ній територія по обидва боки Дніпра 
названа Україною. Також тут показані й українські міста: Київ, Жи-
томир, Овруч, Чигирин, Полтава, Кам’янець-По дільський. Нині ця 
карта зберігається в Націо нальній бібліотеці Франції.

Перші карти всієї української території створив у 1650–1660 рр. 
Гійом Левассер де Боплан, французький військовий інженер і карто-
граф, який тривалий час перебував на службі в польського короля. 
Боплан склав кілька загальних карт України та її окремих частин – 
Волині, Київщини, Поділля. Також світ побачила й детальна карта 
Дніпра. Генеральна карта України  (1648 і 1660 рр.) (мал. 6) надає відо-
мості про 1293 об’єкти, у тому числі 993 назви населених пунктів та 
153 назви річок. Подорожуючи українськими землями майже 17 років, 
він сам здійснював топографічні вимірювання, робив окремі замальов-
ки й креслення для майбутніх карт, написав українознавчий літера-
турний твір «Опис України», у якому йдеться не тільки про природу, 
а й про населення країни, його побут, традиції, населені пункти.

Мал. 6. Генеральна карта України Боплана, 1648 р.

� Географічні  дослідження  XVIII–XІX  ст.  Систематичні геогра-
фічні дослідження території України, спричинені потужним розвит-
ком промис лового виробництва й пожвавленням торгівлі, розпочалися 
в XVIII ст. Їх здійснювали дослідники окремих європейських держав і 
вітчизняні вчені в різних частинах території нашої країни.

У XIX ст. систематичні дослідження як природних умов, так і роз-
витку господарства в Україні, здійснювали вчені, які працювали в 

Київському, Львівському, Харківському, Одеському університетах. 
Вагомий внесок у географічні дослідження України зробили відомі 
вчені: Василь Каразін (заснував першу в Україні метеорологічну стан-
цію), Олександр Клосовський (один з організаторів метеорологічної 
служби), Олексій Тілло (досліджував і картографував рельєф території 
України), Василь Докучаєв (дослідник геологічної будови, ґрунтів, ре-
льєфу та рослинного світу), академіки Микола Андрусов (вивчав при-
роду Причорномор’я) і Павло Тутковський (досліджував геологічний 
роз виток території України й створив класифікацію її ландшафтів) та ін.

Значну роль у вивченні території України відіграли наукові това-
риства. У 1873 р. у Києві було створено Південно-західне відділення 
Російського географічного товариства, одним із засновників і керів-
ником якого був видатний український географ й етнограф Павло 
Чубин ський. За безпосередньої його участі товариство склало програму 
різноманітних наукових досліджень в Україні. Результати цих до-
сліджень були видані під назвою «Праці етнографічно-статистичної 
експедиції в Західно-Російський край» (1872–1878 рр.). У роботі від-
ділу Російського географічного товариства брали участь не тільки вче-
ні-дослідники природи, а й відомі діячі української науки й культури: 
історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письмен-
ник Панас Мирний та ін. Проте проіснувало це відділення недовго й 
було розпущене указом російського царя. У січні 1947 р. було офіційно 
оформлено український філіал Всесоюзного географічного товариства. 

У 1918 р. в Києві була заснована Академія наук України, першим 
президентом якої став відомий учений Володимир Вернадський. Нині 
його почесним ім’ям названо українську антарктичну науково-дослід-
ну станцію.

П І Д С УМ У ЄМО !
 Згадки про територію нашої країни вміщено в роботах стародавніх учених, араб-

ських мандрівників, літописах.
 Європейці дізналися про українські міста й землі в першій друкованій книжці 

Ю. Дрогобича.
 Докладні карти території України склав Г. де Боплан.
 Систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України розпочалися 

у XVІІІ ст.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 Географічні дослідження.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!
1.  Чи запам’ятали? Хто з учених стародавнього світу бував на території України?
2. Чи зрозуміли? Чим відомі українцям Клавдій Птолемей і Г. де Боплан?
3. Чи можете застосувати? Використавши мал. 5, мал. 6, що вміщені в параграфі, і 

додаткові джерела інформації, порівняйте зображення території України на картах 
різних часів.

4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте головні наслідки географічних дослі-
джень в Україні у XVIII–XX ст.

5. Чи можете оцінити? Оцініть роль Ю. Дрогобича в популяризації відомостей про 
Україну.
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СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРИГАДАЙТЕ

 � Яка роль закладів вищої освіти в географічних дослідженнях території 
України?

 � На якому материку без постійного населення є діюча українська наукова 
станція? 

� Географія в Україні у ХХ ст. Серед визначних постатей геогра-
фічної науки XX ст. – ім’я академіка Степана Рудницького, якого 
можна вважати фундатором української наукової школи з географії.

Упродовж ХХ ст. вагомий внесок у дослідження природних та еко-
номічних особливостей території нашої держави здійснили: академік 
Георгій Висоцький (один із засновників ландшафтознавства), академік 
Петро Погребняк (відомий природодослідник, спеціаліст з лісівни-
цтва, ініціатор створення Українського товариства 
охорони природи), учений Олексій Діброва (розроб-
ник схеми економічних районів України), академік 
Костянтин Воблий (економіст та географ, дослід-
ник промисловості та населення України, засновник 
кафедри економічної географії Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка), Воло-
димир Кубійович (автор «Енциклопедії українознав-
ства»), академік Максим Паламарчук (мал. 8) 
(відомий економгеограф, дослідник територіальної 
організації господарського комплексу України) та 
багато інших вітчизняних учених. За дорученням Пре-
зидії Академії наук України, академік М. Паламарчук 

§ 3.

Мал. 7. Степан 
Рудницький

Мал. 8. Максим 
Паламарчук

у 1964 р. створив й очолив сектор географії 
при Інституті геологічних наук Академії 
наук України. Через численні зміни підпо-
рядкування в 1991 р. відділення географії 
трансформовано в Інститут географії Націо-
нальної академії наук України (мал. 9). Сьо-
годні цей заклад є провідною науково-дослід-
ною установою з природничо-географічних, 
суспільно-географічних та картографічних 
досліджень в Україні. 

Відомим в Україні та за кордоном ученим-
географом ХХ ст. є Маринич Олександр, 
праці  якого присвячені теоретичним та при-
кладним проблемам геоморфології та ланд-
шафтознавства, фізико-географічному райо-
нуванню України, історії географічної науки.

Упродовж 1960–1990 рр. були здійснені великі за обсягом і важли-
ві за результатами дослідження геологічної будови, підземних вод, 
корисних копалин, клімату, поверхневих  вод, Чорного та Азовського 
морів, ґрунтового покриву, заповідних територій, рекреаційних ресур-
сів, населення, господарського комплексу України, складено відповід-
ні карти. Досягненнями українських географів є створення «Атласу 
природних умов і природних ресурсів» (1978 р.), багатотомної серії 
«Природа України» (1984–1987 рр.), видання книжок серій «Геологія 
і корисні копалини», «Клімат», «Моря і внутрішні води», «Ґрунти», 
«Рослинність», «Тваринний світ», «Ландшафти і фізико-географічне 
районування». Найповніші географічні дані про нашу державу наводять-
ся в тритомній «Географічній енциклопедії України» (1989–1993 рр.).
� Географічні  дослідження  в  наш  час. Сучасні наукові дослі-
дження – це сфера діяльності великих колективів. Вони об’єднують 
свої зусилля на комплексному фізико- і суспільно-географічному до-
слідженні території України, працюючи в спеціальних установах – 
науко во-дослідних інститутах (НДІ) Національної академії наук Укра-
їни чи на географічних кафедрах закладів вищої освіти. Прикладом 
НДІ НАН України є Інститут географії, Український гідрометео-
рологічний інститут, Інститут гідробіології, Інститут проблем природо-
користування та екології, Інститут геологічних наук та ін. Учені 
зазна чених установ приділяють значну увагу фундаментальним дослі-
дженням на території України, беруть активну участь у міжнародних 
наукових проєктах. Інститутом географії Національної академії наук 
України створено Національний атлас України.

В А Ш А  Д У М К А 

Науковці Інституту географії НАН України проводять дослідження, що стосу-
ються різноманітних наукових напрямків. Вагомим результатом останніх років стало 
обґрунтування нового наукового загальногеографічного напряму – геокомплексоло-
гії – як вчення про комплекси й територіальні системи. Користуючись додатковими 
джерелами інформації, поясніть сутність цього напрямку та оцініть роль українських 
учених у сучасних фундаментальних географічних дослідженнях.

Мал. 9. Інститут  
географії НАН України
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ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ! 
1.  Чи запам’ятали? Хто з учених займався фундаментальними географічними до-

слідженнями у ХХ ст.?
2. Чи зрозуміли? Чим обумовлені сучасні географічні комплексні дослідження?
3. Чи можете застосувати? Користуючись інтернет-ресурсами, доберіть інформацію 

про діяльність науково-дослідних установ і центрів України, названих у параграфі.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте географічні проєкти Інституту гео-

графії НАН України.
5. Чи можете оцінити? Оцініть роль С. Рудницького в розвитку географії України.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів  

навчально-пізнавальної діяльності
Вступ

1. Зазначте метод, який дає наочне уявлення про розташування географічних об’єктів:
А Описовий 
Б Спостереження
В Картографічний
Г Статистичний

2. Хто вперше склав докладні карти території України: 
А Клавдій Птолемей 
Б Геродот
В О. Тілло
Г Г. де Боплан

3. Оберіть правильну відповідь: систематичні географічні дослідження території 
України  розпочалися в:
А XIV ст. 
Б XVIII ст.
В XX ст.
Г I ст. до н. е.

4. Кому з учених належить видання першої друкованої книжки з географічними відо-
мостями про Україну:
А Геродот 
Б Ю. Дрогобич
В С. Рудницький
Г В. Каразін

5. Зазначте музеї, які є важливим джерелом інформації про географічні особливості 
рідного краю:
А Історичні 
Б Літературні
В Краєзнавчі
Г Художні

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

Державна установа «Національний Антарктичний науковий центр» 
спрямовує свої зусилля на реалізацію Державної цільової науково-тех-
нічної програми проведення досліджень в Антарктиді. Метою програ-
ми є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 
на льодяному материку, забезпечення ефективного функціонування 
антарктичної станції «Академік Вернадський», виконання міжнарод-
них зобов’язань України відповідно до Договору про Антарктику та 
здійснення науково-обґрунтованої оцінки біологічного й мінерально-
ресурсного потенціалу регіону.

Значний внесок у вивчення природи, населення, господарства всієї 
України та її окремих регіонів здійснюють географічні кафедри націо-
нальних і галузевих університетів країни, а також Українське геогра-
фічне товариство.
� Діяльність Українського географічного товариства. У 1993 р. 
вже в незалежній Україні було офіційно зареєстроване статут Укра-
їнського географічного товариства – всеукраїнської наукової громад-
ської організації, яка нині об’єднує вчених-географів, викладачів ви-
щих навчальних закладів, учителів, студентів. У його структурі 
функціонує ряд комісій та асоціацій, відділи є в кожній адміністра-
тивній області України. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, 
який проводиться один раз на чотири роки за ініціативою Вченої ради. 
Президентами Українського географічного товариства в різні роки 
були відомі вчені-географи О. Маринич, П. Шищенко, Я. Олійник.

Товариство співпрацює з органами державної влади й місцевого 
само врядування, громадськими організаціями, закладами освіти, 
НАН України, науково-дослідними установами як в Україні, так й у 
світі, зокрема з Міжнародним географічним Союзом та ін.

Нині робота Українського географічного товариства зосереджена на 
посиленні ролі географії в суспільстві, удосконаленні територіальної 
системи державного управління, формуванні державної регіональної 
політики, принципів регіонального розвитку, проведенні комплексних 
досліджень регіонів України (природних, соціально-економічних умов 
і ресурсів). Окрім того, діяльність спрямована на оновлення географіч-
ної освіти та культури, розроблення державних стандартів середньої 
та вищої географічної освіти, розвиток картографії та геоінформацій-
них систем. Міжнародна діяльність Українського географічного това-
риства пов’язана з дослідженням Антарктики, спостереженням за 
змінами клімату, що провокують стихійні лиха та катастрофи тощо.

П І Д С УМ У ЄМО !
 Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький.
 Вагомим доробком географів ХХ ст. стало створення значних географічних творів, 

картографічних матеріалів та Інституту географії НАН України.
 Сучасні географічні дослідження здійснюються великими колективами науковців і 

спрямовані на комплексне вивчення природи, населення й господарства України.
 Українське географічне товариство – дієва наукова громадська організація, яка є 

ініціатором багатьох інноваційних географічних проєктів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
 Сучасні географічні дослідження, Інститут географії НАН України, Українське гео-

графічне товариство.
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6. Визначте відповідність між дослідником території України й змістом його дослі-
джень:
1 О. Тілло 
2 В. Докучаєв 
3 П. Тутковський
4 В. Каразін
А Увів комплексні дослідження природних зон
Б Досліджував геологічний розвиток території України
В Досліджував переважно ґрунти й рослинність на півдні 

країни
Г Заснував першу в Україні метеорологічну станцію
Д Досліджував і картографував рельєф території

7. Визначте відповідність між науковими установами України й напрямками їхніх до-
сліджень:
1 Національний антарктичний науковий центр 
2 Інститут геологічних наук
3 Інститут географії
4 Інститут демографії та соціальних досліджень
А Комплексні геологічні проблеми
Б Закономірності розвитку економіки
В Проведення досліджень в Антарктиці
Г Розробка теоретичних засад фундаментальних гео-

графічних досліджень
Д Відтворення населення

8. Зазначте, що вивчає «Географія України» як шкільний предмет у 8-му класі:
1 Особливості населення
2 Географію промисловості
3 Природні зони Євразії
4 Природні комплекси України
5 Географічне положення країни
6 Склад і будову атмосфери
7 Особливості розвитку транспорту 

9. Назвіть традиційні джерела географічної інформації, якими ви користуєтеся най-
частіше:
1 Картини художників
2 Підручники
3 Музеї
4 Географічні карти
5 Радіо
6 Український фольклор
7 Енциклопедії 

10. Назвіть джерела, у яких є перші вітчизняні згадки про територію нашої країни :
1 Енциклопедії
2 Княжі грамоти
3 Літописи
4 Теле- та радіопередачі
5 Географічні карти
6 Літературні твори
7 Інтернет-сайти 

А Б В Г Д
1

2

3

4

А Б В Г Д
1

2

3

4





КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
Географія, 8 клас (автори: Пестушко В., Уварова Г., Довгань А.) 


Україна у світі: природа, населення 
(105 годин на рік, з них на І семестр – 50 годин / 3 години на тиждень) 


Розділи Кількість 
год 


Примітка 


ВСТУП 3 год  
Урок 1 Що вивчає географія України: об’єкти вивчення, методи 


дослідження, джерела інформації. 
1 год  


Урок 2 Географічні відомості про Україну в минулому: 
дослідження доби античності, середньовіччя, XVII –XIX ст. 


1 год  


Урок 3 Сучасні географічні дослідження: географія в ХХ ст., наш 
час. Тестування 


1 год  


Розділ І. ОСНОВИ КАРТОГРАФІЇ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ТОПОГРАФІЇ 16 год  
Тема 1. Зображення України на картографічних творах. 


Джерела для створення географічних карт 
2 год  


Урок 4 Зображення України на картографічних творах: перші 
зображення; арабські карти, карти-портолани; карти 
Нового та Новітнього часу, Національний атлас України. 


1 год  


Урок 5 Джерела для створення географічних карт та інших 
геозображень: інтернет-джерела, сучасні геоінформаційні 
системи. 


1 год  


Тема 2. Основи картографії 6 год  
Урок 6 Карта та інші геозображення: карти як джерело 


інформації, географічні зображення. 
1 год  


Урок 7 Класифікація географічних карт: класифікація карт за 
змістом, масштабом, охопленням територій, за 
призначенням. 
Дослідження: створення тематичної карти. 


1 год  


Урок 8 Елементи географічної карти.  1 год  
Урок 9 Елементи змісту карти, об’єкти та показники 


картографування: елементи змісту, показники 
картографування, значення карт. 


1 год  


Урок 10 Математична основа карт. Картографічні проєкції: 
математична основа карт, картографічні проєкції, проекції 
за використанням допоміжних геометричних фігур. 
Спотворення на картах. 
Практична робота № 1: Визначення проєкцій за 
картографічною сіткою. 


1 год  


Урок 11 Способи зображення об’єктів на тематичних картах: 
картографічні зображення. Картографічна генералізація. 
Практична робота № 2: Визначення способів зображення 
об’єктів на тематичних картах. 
Тестування. 


1 год  


Тема 3. Введення в геодезію та основи топографії 8 год  
Урок 12 Фігура та розміри Землі: фігура та розміри, топографія та 


геодезія. 
1 год  


Урок 13 Топографічна карта й план: топографічна карта, умовні 
знаки топографічних карт, елементи оформлення, 
масштаб. 


1 год  







Урок 14 Системи координат на топографічних картах: визначення 
географічних координат, прямокутні координати, 
прямокутна (кілометрова) сітка. 


1 год  


Урок 15 Розграфлення та номенклатура топографічних карт. Кути 
орієнтування: розграфлення та номенклатура 
топографічних карт, кути орієнтування. 


1 год  


Урок 16 Зближення меридіанів. Вимірювання кутів орієнтування 
на топографічній карті: зближення меридіанів, магнітне 
схилення, визначення напрямку на об’єкт, вимірювання 
кутів на топографічній карті. 


1 год  


Урок 17 Способи зображення рельєфу на топографічних картах: 
зображення нерівностей рельєфу, позначення висоти 
місцевості, види горизонталей. 


1 год  


Урок 18 Вимірювання висот та кутів нахилу на топографічній карті: 
визначення висоти місцевості, переріз закладання 
рельєфу, визначення кутів нахилу за допомогою графіка 
закладень. 


1 год  


Урок 19 Читання та практичне використання топографічних карт: 
читання топографічних карт, використання топографічних 
карт, побудова профілю за топографічною картою, 
орієнтування за картою на місцевості, сфери застосування 
топографічних карт і планів. 
Практична робота № 3:  Визначення азимутів і 
дирекційних кутів, румбів, відстаней, площ, географічних і 
прямокутних координат, абсолютних та відносних висот 
точок за топографічною картою. 
Дослідження: прокладання маршрутів за топографічною 
картою та їхнє обґрунтування. 


1 год  


Розділ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 8 год  
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу  4 год  


Урок 20 Політична карта світу, її елементи: поняття про політичну 
карту світу, її елементи, суверенні держави, 
несамоуправні країни й території та наддержавні форми. 


1 год  


Урок 21 Етапи формування політичної карти світу. 1 год  
Урок 22 Географічне положення України: фізико-географічне 


положення України, економіко-географічне положення, 
політико-географічне положення. 
Дослідження: Порівняльна оцінка фізико-географічного 
положення України та інших країн світу (2–3 на вибір 
учителя/учительки) 


1 год  


Урок 23 Державна територія і державні кордони України: 
Державні кордони та сусіди України, Розміри території, 
Географічний центр України та Європи. 
Практична робота № 4: Позначення на контурній карті 
кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних 
центрів України та Європи й зазначення їхніх назв; 
визначення координат точок, протяжності території 
України в градусах і кілометрах. 
Тестування.  


1 год  


Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України 2 год  







Урок 24 Територіальні зміни меж України впродовж ХХ ст.: 
українські історико-географічні землі, формування 
території України впродовж ХХ ст. 


1 год  


Урок 25 Особливості сучасного адмiністративно-територiального 
устрою: конституційні засади адміністративно-
територіального устрою, зміни адміністративно-
територіальних одиниць в різні часи, Сучасний 
адміністративно-територіальний устрій. 
Тестування. 


1 год  


Тема 3. Україна на карті годинних поясів 2 год  
Урок 26 Міжнародна система відліку часу: основні одиниці відліку 


часу на Землі, місцевий і поясний час. 
Дослідження: Планування маршруту мандрівки країнами 
світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з 
київським. 


  


Урок 27 Час в Україні: розташування території України відносно 
міжнародної системи годинних поясів, різниця в часі 
України з іншими країнами світу, Як розв’язувати задачі на 
визначення часу. 
Практична робота № 5: Аналіз карти годинних поясів 
Землі. Розв’язування задач на визначення часу. 
Тестування. 


  


Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ 44 год  
Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф та 


мінеральні ресурси України  
9 год  


Урок 28 Геологічна історія. Геологічна будова. Геологічна карта 
України: Геологічна історія, Геологічна будова, Геологічна 
карта України. 


1 год  


Урок 29 Тектонічна будова та тектонічна карта України. 
Неотектонічні рухи: тектонічна будова, тектонічна карта 
України, неотектонічні рухи, дослідження П. Тутковського і 
В. Бондарчука, вплив геологічної будови та тектоніки на 
діяльність людини. 


1 год  


Урок 30 Рельєф. Загальний план будови поверхні. Рівнини та 
гірські масиви:  рельєф та чинники його формування, 
загальний план будови поверхні, рівнини України, гірські 
масиви України, фізична карта. 


1 год  


Урок 31 Типи рельєфу за походженням: типи рельєфу за 
походженням, вплив рельєфу на діяльність людини.  
Практична робота № 6 Встановлення за картами 
(тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між 
тектонічними структурами і формами рельєфу, 
геологічною будовою та корисними ко- палинами в межах 
України. 


1 год  


Урок 32 Мінеральні ресурси. Проблеми раціонального 
використання мінеральних ресурсів: мінеральні ресурси 
України, їхня класифікація за використанням, 
закономірності поширення, проблеми раціонального 
використання мінеральних ресурсів. 


1 год  


Урок 33 Паливні корисні копалини: паливні корисні копалини та 
паливно-енергетична сировина, родовища вугілля, 
родовища нафти й газу. 


1 год  







Практична робота № 7 (початок): Нанесення на контурну 
карту основних басейнів і районів паливних корисних 
копалин України. 


Урок 34 Рудні корисні копалини: родовища рудних корисних 
копалин, родовища руд чорних металів, родовища руд 
кольорових металів. 
Практична Робота № 7 (продовження): Нанесення на 
контурну карту основних басейнів, районів та родовищ 
рудних корисних копалин України. 


1 год  


Урок 35 Нерудні корисні копалини: нерудні корисні копалини та 
їхня класифікація. 
Практична робота № 7 (завершення): Нанесення на 
контурну карту основних родовищ нерудних корисних 
копалин України. 


1 год  


Урок 36 Коштовне та виробне каміння. Мінеральні води та грязі: 
коштовне та виробне каміння, мінеральні води. 
Дослідження: Вплив видобутку корисних копалин на 
екологічний стан навколишнього природного середовища 
(на прикладі 2–3 видів корисних копалин). 
Тестування. 


1 год  


Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси  7 год  
Урок 37 Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна 


поверхня, їхня взаємодія: Сонячне випромінювання і 
клімат, Підстильна поверхня і клімат. 


1 год  


Урок 38 Кліматотвірні чинники. Циркуляція повітряних мас: 
Повітряні маси та їхнє переміщення, Атмосферні та 
кліматичні фронти, Атмосферні вихори. 


1 год  


Урок 39 Кліматичні показники: температура, вологість повітря, 
опади та їхній розподіл на території України: Розподіл 
температури повітря по території України, Розподіл опадів 
та вологості. 


1 год  


Урок 40 Регіональні відмінності клімату: Кліматичні пояси й типи 
клімату. 
Практична робота № 8: Визначення особливостей клімату 
різних регіонів України за кліматичними діаграмами. 


1 год  


Урок 41 Сезонні й несприятливі погодні умови та погодно-
кліматичні явища: сезонні погодні умови та явища, 
небезпечні погодні явища. 


1 год  


Урок 42 Метеорологічна служба в Україні: Історія метеорологічних 
спостережень і кліматологічних досліджень в Україні, 
сучасні метеорологічні спостереження. 
Практична робота № 9: Визначення відмінностей 
кліматичних показників різних регіонів України за 
аналізом кліматичної карти. 


1 год  


Урок 43 Кліматичні ресурси та їхнє використання. Зміни клімату 
України: поняття про кліматичні ресурси, використання 
кліматичних ресурсів, зміни клімату України. 
Дослідження: Прогнозування погоди за народними 
прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-
джерелах, ЗМІ.  
Визначення впливу несприятливих погодних явищ на 
життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону). 


1 год  







Тестування. 
Тема 3. Води суходолу та водні ресурси 6 год  


Урок 44 Води суходолу й водні ресурси України. Дніпро: води 
суходолу й водні ресурси України, поверхневі води, 
Дніпро. 


1 год  


Урок 45 Основні річкові басейни та системи: Сіверський Донець, 
Дністер, Південний Буг, Західний Буг, Дунай. 
Практична робота № 10 (початок): Позначити на 
контурній карті назв найбільших річок України. 


1 год  


Урок 46 Вплив клімату на річки. Вплив рельєфу на річки. Живлення 
та водний режим річок. Річковий стік і річкова долина: 
вплив клімату на річки, вплив рельєфу на річки. 
Практична робота № 11: Розв’язування задач на 
визначення падіння та ухилу річища, витрат води річки. 


1 год  


Урок 47 Озера й лимани. Болота. 
Практична робота № 10 (продовження): Позначення на 
контурній карті назв найбільших річок та, озер; 
позначення назв боліт України. 


1 год  


Урок 48 Водні об’єкти антропогенного походження. Підземні води: 
Водосховища, Ставки, Канали, Підземні води. 
Практична робота № 10 (закінчення): Позначення на 
контурній карті назв найбільших водосховищ, каналів 
України. 


1 год  


Урок 49 Водні ресурси України, їхнє раціональне використання та 
охорона: Водні ресурси, Сучасний стан водних ресурсів та 
проблеми їхнього використання. 
Дослідження: Аналіз екологічних проблем малих річок 
України (на прикладі річок своєї місцевості).  
Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних 
територій України. 
Тестування. 


1 год  


Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси 2 год.  
Урок 50 Умови ґрунтоутворення, структура і родючість ґрунтів: 


чинники утворення ґрунтів, структура та родючість ґрунту. 
1 год  


Урок 51 Основні типи ґрунтів. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси 
України: карта ґрунтів України, ґрунтові ресурси. 
Дослідження: Вплив людини на родючість ґрунтів своєї 
місцевості. 
Тестування. 


1 год  
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Додатки
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Гра: Склади дерево географії України 


Як вам вже відомо, основне завдання сучасної географії полягає у вивченні 
закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного оболонки 
та їхніх поєднань на різних рівнях: глобальному (планетарному), регіональному 
(материк, океан, країна), локальному (місцевому). Складність об’єкта 
дослідження і багато предметність зумовили поділ єдиної географії на низку 
окремих (галузевих) наук, які разом складають систему географічних наук.  


Природничо-географічні (фізико-географічні) науки вивчають 
закономірності будови й розвитку географічної оболонки та її окремих 
компонентів (рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ). До них 
належать загальна фізична географія (землезнавство), ландшафтознавство, 
палеогеографія та галузеві фізико-географічні науки – геоморфологія, 
кліматологія, гідрологія, океанологія, гляціологія, географія ґрунтів, 
біогеографія. 


До суспільно-географічних належать науки, що вивчають розміщення 
населення і господарства, умови та особливості його розвитку в різних країнах 
та районах. Це, зокрема, географія промисловості, сільського господарства, 
транспорту та ін. 


Система географічних наук включає також інтегральні науки: геоекологію, 
історичну географію, картографію, країнознавство. Крім того, до географії 
належать науки прикладного спрямування, наприклад, військова, інженерна, 
медична, рекреаційна географія. 


Географія 


Природничо-
географічні (фізико-
географічні) науки Інтегральні науки 


Суспільно-
географічні науки 
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