
Викладання географії    

у 8  класі у 2016/2017 

навчальному році,  

аналіз навчальних програм 



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»  



Особливості вивчення базових дисциплін  

у 2016/2017 н.р. 

 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 2016/2017 н.р. в 8класі здійснюється 

за навчальною програмою, до якої внесено зміни, пов’язані з 

розвантаженням змістовної частини (наказ МОН України від 29 

травня 2015 р. № 585).   

 



Зміни в географії 8 класу 

   Курс «Україна у світі: природа та населення» включає в 

себе  розділи:  

 «Вступ»  

1 .«Географічна карта та робота з нею» 

2. «Географічний простір України» 

3. «Природні умови та ресурси України» 

4. «Населення України та світу» 

5. «Природа та населення свого адміністративного 

регіону» 



2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 

1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, 

географічного центру України  та кордонів 

країн, що межують з нею. Визначення 

положення України в годинних поясах. 

1. Визначення напрямків, відстаней площ, 

географічних і прямокутних координат, 

висот точок за топографічною картою. 

2. Опис місцевості та розв’язання задач за 
навчальними топографічними картами. 

2. Позначення на контурній карті кордонів 

сусідніх держав, крайніх точок, географічних 

центрів України та Європи і зазначення їхніх 

назв: визначення координат точок, 

протяжності території України в градусах і 

кілометрах. 

3.  Встановлення взаємозв’язків між 
тектонічними структурами, формами 
рельєфу та корисними копалинами на 
території України. 

3. Аналіз карти годинних поясів світу. 

Розв'язування задач на визначення часу. 

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

4. Встановлення за картами ( тектонічною, 

геологічною, фізичною) зв'язків між 

тектонічними структурами , рельєфом , 

геологічною будовою та корисними 

копалинами у межах України.  

. 5. Визначення вологості повітря за даними 

показниками. 

Практичні роботи у 8 класі 



2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 

6. Встановлення особливостей клімату різних 

регіонів України за аналізом карт та 

кліматичних діаграм. 

7. Позначення на контурній карті назв 

найбільших річок, озер водосховищ, каналів, 

позначення боліт України. 

5.  Аналіз закономірностей поширення 
ґрунтів на території України. 

8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів 

України. 

6. Складання порівняльної характеристики 

природних зон і країв України (за вибором). 

9. Складання порівняльної характеристики 

природних зон України ( за вибором). 

7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. 

Нанесення на контурну карту основних 

природоохоронних об’єктів України. 

10. Позначення на контурній карті об'єктів 

природно-заповідного фонду  України. 

11. Обчислення  показників природного та 

механічного руху населення в різних регіонах 

України. 

12. Аналіз статево - вікових пірамід України та 

окремих країн світу. 



Дослідження 

 1.Прокладання маршрутів за топографічною картою та  їх 
обґрунтування. 

 2. Порівняльна оцінка географічного положення України з 
країнами світу. 

 3.Планування маршруту мандрівки країнами світу з 
визначенням різниці в часі в них порівняно з київским. 

 4.Використання продуктів переробки корисних копалин у 
побуті. Історія геологічних досліджень території України Г. 
Капустіним, В.Зуєвим, В.Вернадським, В. Бондарчуком (на 
вибір). 

 5.Прогнозування погоди за народними прикметами та 
порівняння з прогнозом в Інтернет – джерелах, ЗМІ. 

 6. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних 
територій України. 

 7. Вплив людини на родючість ґрунтів. 



 8. Рослини і тварини України, які походять з інших материків і 
частин Євразії. 

 9. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. 
Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з 
ландшафтами України. 

 10. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності 
людини. 

 11. Визначення регіонів України з найбільшою та найменшою 
густотою населення.  

 12. Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості 
(екскурсія).  



Вступ Вступ 

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Розділ І.  ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА 

РОБОТА З НЕЮ. 

Тема 1. . Фізико-географічне положення 

України 

Тема 1. Географічна карта. 

Тема 2. . Джерела географічної інформації Тема 2. Топографічні карти. 

Тема 3. Географічні дослідження на території 

України 

Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

Розділ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР 

УКРАЇНИ, 

Тема 1. Тектонічні структури Тема 1. Україна на політичній карті  Європи і 

світу. 

Тема 2. Геологічна будова Тема 2. Формування території України. 

Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова Тема 3. Україна на карті годинних поясів. 

Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ 

УКРАЇНИ, 

Тема 5. Кліматичні умови та ресурси Тема.1. Рельєф, тектонічна  та геологічна 

будова, мінеральні ресурси. 

Тема 6. Внутрішні води Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси. 

Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси Тема 3. Води суходолу і водні ресурси. 



Тема 8. Рослинний покрив Тема 4. Грунти і грунтові ресурси. 

Тема 9. Тваринний світ Тема 5.  Рослинність. 

Тема 6. Тваринний світ України. 

Розділ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-

ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 

Тема 7. Ландшафти України. 

Тема 1. Природно-територіальні комплекси Тема 8. Природокористування. 

Тема 2. Фізико-географічне районування Розділ  ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА 

СВІТУ. 

Тема 3. Зона мішаних і широколистяних 

лісів 

Тема 1. Демографічні процеси та статево – 

віковий склад населення світу та України. 

Тема 4. Зона лісостепу Тема 2. Розселення. 

Тема 5. Зона степу Тема 3.Етнічний склад населення. 

Тема 6. Українські Карпати Тема 4. Релігійний склад населення. 

Тема 7. Кримські гори Тема 5. Зайнятість населення в світі й 

Україні. 

Тема 8. Природні комплекси морів, що 

омивають Україну 

Розділ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ 

СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ, 

Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ 

ОХОРОНА 

Тема 1.Географічне положення 



Тема 1 . Геоекологічна ситуація в 

Україні 

Тема 2. Природа регіону. 

Тема 2. Використання і охорона 

природних умов і природних ресурсів 

Тема 3. Населення регіону 

 

РЕЗЕРВ ЧАСУ 3 години РЕЗЕРВ ЧАСУ 6 годин 

 

  


