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І семестр 

Семестрова контрольна робота № 1 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи 
 ВСТУП 

     Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної  

географії. 

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і 

частини світу.   

   Джерела географічної інформації про материки та 

океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за 

масштабом, просторовим охопленням, змістом і 

призначенням 

 

 

1 Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів 

1.1 Форма і 
рухи Землі. 

  Куляста форма Землі та її географічні наслідки.  

  Рухи Землі, їх наслідки. 

 

 



Джерела інформації 
   https://youtu.be/xaFEdoJ6bhs 

 

   https://youtu.be/w6Ttp9Jg9xE 

 

   http://narodna-osvita.com.ua/2357--2- forma-ruhi-zeml.html 

1.2 Материки та 
океани 
– великі 
природні 
комплекси 
географічної 
оболонки 

 Походження материків та океанічних западин унаслідок 

руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи 

горотворення. 

 Тектонічні структури: платформи та області складчастості. 

Закономірності поширення основних форм рельєфу на 

материках і в океанах. 

 Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. 

Вплив підстильної поверхні на клімат.       Закономірності 

зміни температури повітря і поверхневих вод океанів. 

 Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна 

циркуляція повітряних мас. Кліматичні пояси і типи клімату 

Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів. 

 Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.    

Природні комплекси материків та океанів. Широтна 

зональність і висотна  (вертикальна) поясність. 

 Практична робота № 1. 
Аналіз тектонічної та 

фізичної карт світу: 

виявлення зв’язків між 

тектонічною будовою і 

формами рельєфу. 

 

Джерела інформації 
   https://youtu.be/cPPUImGpYDc 
 

   https://youtu.be/1Q77eSkSl7s 

 

   https://youtu.be/5gfHnm_VsXU 

  

  https://youtu.be/30WXm-1sM0Q 

 
   https://youtu.be/Rw4mlc18tL4 

 

   https://youtu.be/jiUV6901tTQ 
 

   https://youtu.be/LYma1kjgQ3s 

 

   https://youtu.be/K9QKwRxVLBU 

 

  https://youtu.be/tkvY5UpxK-E 

 

  https://youtu.be/dFdCqAbwI70 

 

2 Розділ ІІ. Материки тропічних широт 
2.1 Африка  Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. 

 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.       

 Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

 Води суходолу. Використання водних ресурсів. 

 Природні зони, закономірності їх розміщення. 

 Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.     

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової  природної 

спадщини  ЮНЕСКО. 

 Населення. Держави. Зв’язки України з державами 

Африканського континенту. 

 
 

Практична робота № 2.  
Визначення географічних 

координат крайніх точок 

і протяжності материка 

з півночі на південь та із 

заходу на схід. 

Практична робота № 3. 
Позначення на контурній 

карті назв основних 

географічних об’єктів 

Африки.  

Практична робота № 4. 
Визначення типів 

клімату Африки за 

кліматичними  

діаграмами. 



Джерела інформації 
https://youtu.be/fO_j7FnmsBI 

 

https://youtu.be/76Si3fUahus 

 

https://youtu.be/at92WL8cTGg 

 

https://youtu.be/J6NdVzfaZI4 

 

https://youtu.be/WJDKPYrQM 

 

https://youtu.be/w5as6qEIhFU 
 

https://youtu.be/qF9VSu59SjQ 

 
https://youtu.be/7Oi_Asyvh3E 

 

https://youtu.be/Cpih_3P9bZ0 
 

https://youtu.be/S2MXmWl6rU 

 

https://youtu.be/vgwZ4tMSpTg 

 
http://www.subject.com.ua/textbook/geography/7 klas_3/12.html  

 
http://shkolyar.in.ua/vody-suhidolu-afryky7  

 
http://www.myshared.ru/ slide/474140/  

 
  http://narodna-osvita.com.ua/6840-naselennya-derzhavi-afriki.html  

 

2.2 Південна 
Америка 

 Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.    

 Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

 Води суходолу.  

 Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи 

материка людиною.  

 Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти  

Південної Америки, віднесені до Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. 

 Населення. Держави. Зв’язки України з державами 

Південної Америки.  

Практична робота № 5. 
Позначення на контурній 

карті назв географічних 

об`єктів  материка. 

 

Практична робота № 6. 
Визначення типів 

клімату Південної 

Америки за 

кліматичними 

діаграмами. 

Джерела інформації 
  https://youtu.be/lclv7O6GmTU 

 

  https://youtu.be/noi0OEp7MSI 
 

  https://youtu.be/UkyB88-hmSw 

 
  https://youtu.be/VpX8G3SJVBY 

 

  https://youtu.be/sjw3Sn76-Vs 

 

  https://youtu.be/YsANd1-E_uI 

 

  https://youtu.be/UXnpb-v9TSw 

   

  https://www.youtube.co   m/watch?v=fi4W-zIj-F8  

 
  http://svitppt.com.ua/geo grafiya/pivdenna-amerika-prirodni-zoni.html  

 
  http://svitppt.com.ua/geo grafiya/naselennya-ta-politichna-karta-pivdennoi-ameriki.html 



2.3 Австралія  Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Клімат. Води 

суходолу.  

 Унікальність рослинності і тваринного світу.    Природні 

зони. Зміна природи материка людиною.   Найвідоміші 

об’єкти Австралії, віднесені до  Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО.     Населення, його склад та 

розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія. 

 

Практична робота № 7. 
Позначення на контурній 

карті назв географічних 

об`єктів  материка. 

 

Практична робота № 8. 
Визначення типів 

клімату за кліматичними 

діаграмами. 

Джерела інформації 
https://youtu.be/0mMndD2a3xY 
 
https://youtu.be/7I_aj6z4g7I 

 
https://youtu.be/B1pVtqXQVgc 
 
https://youtu.be/4oBeKYQmoHY 
 
https://youtu.be/jiR9sRv1Zk8 

 
https://youtu.be/szVVcZs7xS0 

 

http://svitppt.com.ua/geo grafiya/avstraliya.html 

3 Розділ ІІІ. Полярний материк планети 

3.1 Загальні 
відомості  
про  
Антарктиду 

 Географічне положення. Антарктида й Антарктика. 

Дослідження материка. Українська дослідна станція 

«Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/ZiUMOBKue3E 
 
https://youtu.be/XFGVMuz9H-A 

 

http://svitppt.com.ua/geo grafiya/antarktida-vidkrittya-materika.html 
 

3.2 Природа 
материка 

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний 
світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. 
Екологічні проблеми материка. 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/NvVkNq_C43Y 

 

http://shkolyar.in.ua/pryr oda-antraktydy7 

 

 

 

 

 



ІІ семестр 

Семестрова контрольна робота № 2 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи 
4 Розділ ІV. Материки Північної півкулі 
4.1 Північна 

Америка 
 

 Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.    

 Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу.  

 Природні зони. Висотна поясність у горах. Зміни 

природи материка людиною. Сучасні екологічні 

проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до      Світової 

природної  спадщини  ЮНЕСКО. 

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної 

Америки.  

Практична робота № 9. 
Позначення на контурній 

карті назв географічних 

об'єктів Північної 

Америки. 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/3HG3KhF6sFw 

 

  https://youtu.be/wiQTzz-Le6Q 

 

https://youtu.be/apx6RPDjJaE 
 

https://youtu.be/3hrukjiPDJo 

 
https://youtu.be/WGkgokoSqIo 

 

https://youtu.be/seKG1NhDx_U 
 

https://youtu.be/gmUqtVp-4u0 

 

https://youtu.be/mSO5NE2Uh0U 

 

https://youtu.be/AdwPK8IS664 

 

https://youtu.be/RSfQBl1yaLU 

 
https://youtu.be/_Ve4C9Vmkt0 

 

https://www.youtube.co      m/watch?v=CiEr2YyVI Mo  
 

4.2 Євразія   Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини 

світу. Дослідження та освоєння материка.  

  Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  

сил у його формуванні. Корисні копалини.    

  Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.  

 Води суходолу.  

  Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи 

материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до 

Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО. 

  Населення. Найбільші держави Європи та  Азії. Зв’язки 

України з країнами Європи та Азії.   

 
 

  

Практична робота № 10. 
Позначення на контурній 

карті назв географічних 

об’єктів Євразії. 

 

Практична робота № 11. 
Визначення типів клімату 

в межах помірного 

кліматичного поясу 

Євразії за допомогою 

кліматичних діаграм. 

 



 
Джерела інформації 
 
  https://youtu.be/NQQnXvceD8w 
 

  https://youtu.be/sbs-SDb3zMs 

 

  https://youtu.be/eNXlFjsZ3hY 
 

  https://youtu.be/kZZn-C5_nlk 

 

  https://youtu.be/pLTInZKej8c 

 

  https://youtu.be/jhv_mK5qs4w 

 

  https://youtu.be/eguutkX79dg 

 

  https://youtu.be/cohMIDfjZvc 

 

  https://youtu.be/hfM-xz0qdTI 

 

  https://youtu.be/1RzDpujQAJk 

 

  https://youtu.be/k7IYsLuecLs 

 

  https://youtu.be/-S4Pa81tIe4 

 

  https://youtu.be/9s54M3pZsSI 

 

  https://youtu.be/V97OhtN3MvY 

 

  https://youtu.be/bsez2ItjlJw 

 

  https://youtu.be/OWgk71zOk2I 

 

  https://youtu.be/7gqGj1NHFT8 

 

  https://youtu.be/RjQ96lS45_c 

 

  https://youtu.be/frnPYJ2v7hU 

 

  https://youtu.be/nCRr8B40d-U 

 

  https://youtu.be/1x58sYhQGOM 

 

  https://youtu.be/NA0TxsbMu8M 

 

  https://youtu.be/2wEDSGFrFW8 

 

  https://youtu.be/T-3PWQbt9Ww 

 

  https://youtu.be/nCRr8B40d-U 

 

  https://youtu.be/G-8LzV-I3u0 
 

   

 

 
 



5 Розділ V.  Океани 
5.1 Тихий 

океан 
 Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх 

походження і природні особливості. Рельєф дна.   Клімат 

і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона 

природи океану. 

 Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих 

материків.  

Практична робота № 12. 
Позначення географічних 

об’єктів та течій океанів 

на контурній карті 

(виконується поетапно під 

час вивчення кожного 

океану) 

Джерела інформації 
https://youtu.be/niuZQRn5Jw8 

 

https://youtu.be/YefP4Y1ohyQ 

 

https://youtu.be/yxeeJ5oU3Kc 

 

https://youtu.be/7Tr5tra2-qk 
 

https://youtu.be/O9kawVkEhBk 

 

http://svitppt.com.ua/geo grafiya/tihiy-okean.html 
 

5.2 Атлантичн
ий океан 

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  

Органічний світ і природні ресурси, їх використання. 

Охорона природи океану. Вплив океану на 

життєдіяльність людей прилеглих материків. 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/GUtwSN6P9GM 

 
  https://youtu.be/Q28v7UdpumY 

 

  https://youtu.be/PHMgT6jsWCE 

 

  https://youtu.be/5xDTDBKPwHQ 

 

http://svitppt.com.ua/geo grafiya/atlantichniy-okean.html 
 

5.3 Індійський 
океан 

  Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  

Органічний світ і природні ресурси. Види господарської 

діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив 

океану на життєдіяльність людей на прилеглих 

материках. 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/A7VafxrXI3U 

 

  https://youtu.be/J3uMLCDxxAo 

 
  https://youtu.be/Dcgywmf3G-s 

 

https://naurok.com.ua/pre zetaciya-do-uroku-indiyskiy-okean-12642.html 
 

5.4 Північний 
Льодовити
й океан 

 Географічне положення Північного Льодовитого  океану 

у високих широтах. Історія географічних досліджень 

океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим 

океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив 

океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

 



Джерела інформації 
https://youtu.be/A7VafxrXI3U 

 

  https://youtu.be/hKoRorJgzvI 

 

http://svitppt.com.ua/geo grafiya/pivnichniy-lodovitiy-okean.html 

6 РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків й океанів 
 

6.1 Використан
ня 
природних 
багатств 
материків 
та океанів 

  Природні багатства материків та океанів, їх основні 

види. Наслідки використання ресурсів людиною.  

 Порушення природної рівноваги. Антропогенні  

ландшафти. 
 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/XY6OZFpELq0 

 

http://www.myshared.ru/ slide/1332841/ 

 

https://youtu.be/JMlQH6iLjlU 

6.2 Екологічні 
проблеми 
материків 
та океанів 
 

 Забруднення навколишнього середовища. Види 

забруднення, основні джерела їх надходження.     

Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних 

проблем. Міжнародні організації з охорони природи. 

 

 

Джерела інформації 
https://youtu.be/K-FXVMoNTR0 
 

 

 

 
Рекомендовані види роботи 
 

1. Робота з підручником. 

2. Написання конспекту (за бажанням екстерна). 

3.  Робота з атласом та контурною картою. 

4. Перегляд відеоматеріалів за посиланнями до теми. 

5. Виконання Практичних робіт, поданих у програмі самостійної роботи у 

Зошиті для практичних робіт. 

6. Консультації з вчителем. 

7.  Виконання та представлення одного Дослідження  на рік на одну із поданих 

тем: 

1. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки 

2. Природні унікуми Південної Америки 

3. Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти 

Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини 

ЮНЕСКО 

4. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти 

маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних 

комплексів 

5. Шляхи розв’язування екологічних проблем 
 

 



 
 
Рекомендації щодо вивчення теми: 
 

1. Ознайомитися зі змістом до теми, який подано в програмі самостійної роботи. 

2. Прочитати матеріал у підручнику, який висвітлює дану тему. 

3. Переглянути відеоматеріали (за поданими посиланнями ) до теми. 

4. Усно дати відповіді на запитання в підручнику після параграфу (бажано 

поділитися вашими новими знаннями з родиною чи друзями). 

5. Виконати письмово Практичні роботи до теми. 

6. Підготувати запитання до вчителя з даної теми, якщо такі виникнуть. 

7. Виконати одне Дослідження протягом року. 

 

 

 

Примітка: виконані Практичні роботи (у вигляді фото) та Дослідження (у вигляді 

презентації Power Point) потрібно завантажити до  

Google Classroom з Географії, до якого Ви можете перейти за посиланням:   

https://classroom.google.com/c/Mzk3MTc5Mzg0MzY2?hl=ru&cjc=5zzz4ur 

 


