


Навчальна програма з географії для базової 

шкільної освіти розроблена на основі положень 

Державного стандарту, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р.  

«Про затвердження державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти», згідно з яким 

шкільна географія є складовою освітньої галузі 

«Природознавство»  



 Зміни до програм були затверджені наказом МОН № 585 

від 29.05.2015 р. «Про затвердження змін до навчальних програм 

для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким 

затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством 

освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів. 

 Вивчення географії  у 2015/2016 н.р. в 6-х та 7-х класах 

здійснюється за навчальною програмою, до якої внесено зміни, 

пов’язані з розвантаженням змістовної частини (наказ МОН 

України від 29 травня 2015 р. № 585).   

 



Тема «Епоха Великих географічних 

відкриттів»  

Тема «Географія Нового часу» 

Об’єднано в тему «Відкриття нових 

земель та навколосвітні подорожі» 

Тема «Географічна оболонка» Замінено на тему «Природні 

комплекси» 

Розділ «Земля - планета людей»  

Розділ «Людина та географічна 

оболонка» 

Об’єднано в розділ «Планета людей» 

   Курс «Загальна географія» включає в себе  розділи:  

 «Вступ»  

 «Розвиток географічних знань про Землю» 

 «Земля на плані і карті» 

 «Оболонки Землі» 

 «Планета людей» 



2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 

1. Розв’язування задач з використанням різних видів 

масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними 

про відстані на місцевості та відрізками на карті, що 

відповідають цим відстаням 

1. Розв’язування задач з використанням різних видів 

масштабу 

2. Визначення географічних координат за географічною 

картою 

 2. Визначення географічних координат за географічною 

картою  

3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу 

та серединно-океанічних хребтів. 

 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів 

суходолу та серединно-океанічних хребтів 

4. Визначення за картами абсолютної і відносної висоти 

місцевості 

5. Розв’язування задач на зміну температури повітря й 

атмосферного тиску з висотою, вологості. 

4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й 

атмосферного тиску з висотою,  

6. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм 

хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз  

5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм 

хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз 

7. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів; 

річок, озер, водоспадів 

 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, 

проток, заток, островів, річок, озер  

8.Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) 

своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення 

взаємозв’язків між його компонентами 

7. Складання опису одного з природних комплексів своєї 

місцевості (за типовим планом) 

9. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав 

та їх столиць 

 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших 

держав з різних частин світу та їх столиць. 



2014 /2015 н.р. 2015/1016 н.р. 

Спостереження на місцевості за 

змінами у природі 

Спостереження за змінами у природі 

 

Робота з додатковими джерелами 

інформації для підготовки 

повідомлень про видатних 

дослідників та географічні відкриття  

Аналіз стану повітря у своєму 

населеному пункті з використанням 

різних джерел інформації та власних 

спостережень 

Дослідити гідрологічні особливості 

найближчої місцевої водойми та її 

використання 

Розробка міні проекту з утилізації 

побутових відходів  

 

Розробка міні-проекту з утилізації 

побутових відходів 



Вступ Вступ 

Розділ І. Загальні закономірності Землі Розділ І. Закономірності формування природи материків 

та океанів 

Тема 1. Форма і рухи Землі Тема 1. Форма і рухи Землі 

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси 

географічної оболонки 

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси 

географічної оболонки 

Розділ ІІ. Материки Розділ ІІ. Материки тропічних широт 

Тема 1. Головні особливості природи материків Тема 1. Африка 

Тема 2. Африка Тема 2. Південна Америка 

Тема 3. Австралія та Океанія Тема 3. Австралія 

Тема 4. Південна Америка Розділ ІІІ. Полярний материк планети 

Тема 5.  Антарктида Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду 

Тема 6. Північна Америка Тема 2. Природа материка 

Тема 7. Євразія Розділ ІV. Материки Північної півкулі 

Розділ ІІІ. Океани Тема 1. Північна Америка 

Тема 1. Головні особливості природи Світового океану Тема 2. Євразія 

Тема 2. Тихий океан Розділ V. Океани 

Тема 3. Атлантичний океан Тема 1. Тихий океан 

Тема 4. Індійський океан Тема 2. Атлантичний океан 

Тема 5. Північний Льодовитий океан Тема 3. Індійський океан 

Розділ ІV. Природа материків та океанів і людина Тема 4. Північний Льодовитий океан 

Тема 1. Природні ресурси материків та океанів  Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та 

океанів 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів  Тема 1. Використання природних багатств материків та 

океанів 

  Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів 



Редакція програми 2013 р. 2015/2016 н.р. 

 1. Аналіз карти часових поясів   1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків 

між тектонічною будовою і формами рельєфу 

 2. Аналіз карти будови земної кори 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяж-

ності Африки з півночі на південь та із заходу на схід 

 3. Аналіз карти кліматичних поясів  3. Зазначення на контурній карті назв основних географічних 

об’єктів Африки 

 4. Аналіз карти географічних поясів і природних зон 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами. 

 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури 

Світового океану 

5. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів    

Південної Америки 

 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох 

океанів (за вибором) 

6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними 

діаграмами 

7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних 

об’єктів Австралії 

8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’є-

ктів материка. (Аналогічна робота виконується під час вивчення 

всіх материків) 

8. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів 

Антарктиди 

9. Складання порівняльної характеристики двох природних зон 

Африки (за вибором) 

9. Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів 

Північної Америки 

10. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка 

(за типовим планом) 

10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів 

Євразії 

11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного 

поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм 

 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного 

поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм 

12. Визначення основних видів забруднення навколишнього сере-

довища та встановлення джерел їх надходження 

 

 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на 

контурній карті (виконується поетапно під час вивчення 

кожного океану) 



Редакція програми 2013 р. 2015/1016 н.р. 

Сучасні материки й океани – наслідок розходження 

літосферних плит 

Ландшафти у минулому й тепер 

Наслідки зміни природи Африки 

Виявлення причин формування ендемічних та 

реліктових видів тварин та рослин Австралії 

Природні унікальні об’єкти Південної Америки Природні унікуми Південної Америки 

Вплив Південної полярної області на природні 

особливості Землі 

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить 

через об'єкти Північної Америки, віднесені до 

Світової природної спадщини ЮНЕСКО 

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить 

через об'єкти Північної Америки, віднесені до 

Світової природної спадщини ЮНЕСКО 

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: 

складання карти маршруту з позначенням країн, 

природних об’єктів та природних комплексів 

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: 

складання карти маршруту з позначенням країн, 

природних об’єктів та природних комплексів 

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її 

наслідки 

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її 

наслідки 

Причини і наслідки забруднення Землі Шляхи розв’язування екологічних проблем 

 


