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Вступ 

 

У навчальному посібнику «Збірник інструкційних карток до виконання 

практичних робіт із предмета „Географія” представлені інструктивні картки до 

виконання практичних робіт з географії для здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти за рівнем стандарту відповідно до 

чинної програми.  

Деякі практичні роботи розроблені за варіантами. 

Висновки до робіт мають конкретно сформульоване питання. Завдання 

містять вправи на заповнення таблиці, виконання малюнків, відповідей на 

запитання, що сприяє формуванню ключових компетентностей здобувачів освіти 

під час виконання робіт, стимулюють їх пізнавальну активність, дозволяють 

учасникам освітнього процесу формувати оцінку й самооцінку своїх знань. 

Рекомендовано викладачам географії та здобувачам освіти закладів освіти. 

 



Перелік практичних робіт за програмою ГЕОГРАФІЯ (рівень стандарту) 

(наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) 
 

Програмою передбачено виконання 17 практичних робіт (10 клас – 7 робіт, 11 

клас – 10 робіт). Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні 

роботи на вибір викладача. 

Виконання практичних робіт сприятимуть формуванню предметних 

(географічних) і ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, соціальної і 

громадянської підприємницької, загальнокультурної та екологічної грамотності тощо). 
 

Географія: регіони та країни 
 

Розділ I. Європа 

1. Загальна 

характеристика 

Європи 

1. Порівняльна характеристика структури промислового 

виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи 

(за вибором) 

2. Країни 

Європи 

2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї 

з європейських країн «великої сімки» (за вибором) 

Розділ IІ. Азія 

1. Загальна 

характеристика 

Азії 

3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та 

Східної Азії 

2. Країни Азії 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою 

оцінювання працересурсного потенціалу країн 

Розділ IV. Америка 

1. Загальна 

характеристика 

Америки 

5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх 

економічного розвитку. 

2. Країни 

Америки 

6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та 

Бразилії 

Розділ V. Африка 

1. Загальна 

характеристика 

Африки 

7. Позначення на контурній карті Африки основних районів 

видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх 

переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та 

портів експортування. 
 

Розділ І. Топографія та картографія 

1. Топографія 8. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до 

секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та 

магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння 

річки. 

9. Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру) 

2. Картографія 10. Визначення за градусною сіткою географічних координат 

точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на 

різних за просторовим охопленням картах. 

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі 

3. Геологічне 

середовище 

людства 

11. Встановлення за тематичними картами материків та України 

зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними 

ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, 

матеріало-, паливомістких виробництв. 

4. Атмосфера 12. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за 



та системи 

Землі 

добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів. 

5. Гідросфера 

та системи 

Землі 

13. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; 

порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат 

одного з материків. 

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу 

2. Демографічні 

процеси у 

світосистемі 

14. Обчислення показників народжуваності, смертності, 

природного та механічного приросту населення країни за 

статистичними даними. 

3. Глобальна 

економіка 

15. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних 

ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – 

виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – 

споживання алюмінію» 

Розділ ІV. Суспільна географія України 

2. Населення 

України 

16. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного 

приросту, густоти населення, урбанізації в Україні 

3. Економіка 

України в між-

народному поді-

лі праці 

17. Аналіз секторальної структури економіки України. 

 



Практична робота № 1 
 

Тема: Порівняльна характеристика структури промислового виробництва 

двох економічно розвинених невеликих країн Європи 

(за вибором) 
 

Мета: порівняти чинники міжнародної спеціалізації економічно 

розвинених країн; пояснити причини вузької спеціалізації промислового 

виробництва економічно розвинених невеликих країн Європи. Вдосконалювати 

уміння використовувати інформаційні ресурси, здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань;вчитись творчо оформляти власні результати. 
 

Обладнання: підручники, атласи, економічна карта Європи, ресурси 

мережі Інтернет. 

 

Теоретичні відомості 
 

Промисловість – складова матеріального виробництва, яка об’єднує 

підприємства, що виробляють електроенергію, знаряддя праці, предмети побуту, 

забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах та різноманітних товарах. 

Вона сприяє розвитку транспорту, забезпечує основну частину експортних 

надходжень, сприяє підвищенню добробуту населення, є найважливішим 

чинником науково-технічного прогресу. 

Сучасна промисловість складається з низки самостійних виробництв. 

Кожне з них включає групу підприємств, подібних за необхідною сировиною, 

видами та призначенням готової продукції, технологіями її виробництва. Склад 

і співвідношення виробництв відображає структура промисловості, у якій 

розрізняють добувні й обробні виробництва. До добувних належать 

підприємства, що здійснюють видобуток мінерального палива, руд металів, 

хімічної й будівельної сировини; до обробних – підприємства 

електроенергетики, металургії, машинобудування, хімічної, деревообробної, 

легкої, харчової та інших виробництв. 

 

Хід роботи 
 

Завдання 1 (3 бали): 

За допомогою карт, географічного атласу порівняйте населення, природні 

умови та ресурси двох економічно розвинених невеликих країн Європи 
 

І варіант – Норвегія і Нідерланди;           ІІ варіант – Ісландія та Бельгія 
 

Результати оформіть у вигляді таблиці. 
 

Завдання 2 (3 бали): 

Користуючись економічною картою Європи, з’ясуйте галузеву 

спеціалізацію кожної країни. 

Результати оформіть у вигляді таблиці або діаграми. 

 

Завдання 3 (3 бали): 

З’ясуйте подібні та відміні галузі виробництва. 



Які чинники вплинули на розвиток цих виробництв. Приведіть конкретні 

приклади. 

Результат оформіть у вигляді порівняльної таблиці: 
 

Країни Подібні галузі виробництва Відмінні галузі виробництва 

Норвегія/ 

Нідерланди 
  

Ісландія/ 

Бельгія 
  

 

Завдання 4 (3 бали): 

Проведіть дослідження: чи існує відновлювальна електроенергетика в цих 

країнах. 

 

Контрольні питання 
 

1. Охарактеризуйте добувну промисловість обраних країн. 

2. Назвіть характерні риси електроенергетики цих країн. 

3. Охарактеризуйте машинобудування обраних країн. 

4. Які відмінності в географії та спеціалізації чорної металургії цих країн 

Європи? 

5.Охарактеризуйте транспорт обраних країн Європи.. 

 

Висновки 
 

Укажіть чим відрізняється структура промислового виробництва 

європейських країн «Великої Сімки» та економічно розвинених невеликих країн 

Європи. 

З'ясуйте причини нерівності економічного розвитку країни Європи. 
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