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МЕТА: НАВЧАЛЬНА: ОЗНАЙОМИТИ З ОСНОВНИМИ 

ПОНЯТТЯМИ ТЕМИ, ЧИННИКАМИ ФОРМУВАННЯ ПТК –

ЛАНДШАФТІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЄЮ, ОСОБЛИВОСТЯМИ 

ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ; 

РОЗВИВАЛЬНА: УДОСКОНАЛЮВАТИ НАВИЧКИ РОБОТИ З 

ТЕМАТИЧНИМИ КАРТАМИ НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТІВ ТА 

ВМІННЯ ПОЯСНЮВАТИ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ, РОЗВИВАТИ АНАЛІТИЧНЕ 

МИСЛЕННЯ, НАВИЧКИ СИСТЕМАТИЗУВАТИ ТА 

УЗАГАЛЬНЮВАТИ;

ВИХОВНА: ВИХОВУВАТИ БЕРЕЖНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО 

ПРИРОДИ, ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДНОГО 

РОЗМАЇТТЯ

Тема уроку. Ландшафти України. 

Ландшафт як просторово – цілісна 

система. Карта “Ландшафти

України”



У кінці уроку учні повинні: 

*тлумачити поняття теми,  називати чинники 

формування природних ландшафтів та їх 

класифікацію;

*на основі роботи з картою, пояснювати на 

конкретних прикладах особливості взаємодії 

компонентів природи у ландшафті; 

*встановлювати співвідношення природних та 

антропогенних ландшафтів у своїй місцевості; 

висловлювати судження щодо бережного відношення 

до природних компонентів.

Поняття теми: природний комплекс, природний 

ландшафт, чинник формування ландшафту, 

«антропогенний ландшафт».



Прийом «Асоціація». 

1.Відповіді на запитання. 

А.З якою географічною інформацією 

у Вас асоціюється поняття ПТК?

Б.Що називають природним 

комплексом?

В.Наведіть приклади природних 

комплексів Землі від дуже 

маленького до найбільшого.

2.Робота із схемами:

А) встановити складові природного 

комплексу.    Додаток 1 Складові 

природного комплексу

Б) встановити пари взаємодії 

компонентів природного комплексу: 

клімат,  рельєф, грунти, води, 

рослини, тварини.

Додаток 2. Схема «Взаємодія 

природних компонентів ландшафту»

Додаток 3 ОІС до теми 

«Ландшафти»

3.Встановити відповідність між 

впливом людини на природу і 

наслідками негативного впливу 

людини на природний комплекс. 

Додаток 4 Вплив людини на природу



“В усьому є частина всього”
стародавній вислів

“ В усьому є частина всього” стародавній вислів



Ландшафти – це територіальні комплекси, що являють 

собою порівняно однорідні ділянки (сегменти) географічної 

оболонки.



Чинник формування - поняття, похідне від поняття «чинити», 

«діяти», «здійснювати певний вчинок, дію», тобто «те, що 

чинить, здійснює вплив, діюче». Серед синонімів цього

поняття — поняття «фактор», яке походить від латинського слова 

«facere» («діяти», «виробляти», «примножувати»).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


Дрібні 
форми 

ландшафту

•Яр

•Балка

•Річкова 
тераса

•Горб 



Природні фактори

• Кліматичні 
(співвідношення тепла 
і вологи)

Зональні

• Тектонічні структури

• Рельєф

• Водні об’єкти

Азональні



Природні 
ландшафти

Гірські породи

Повітря 

Води 

Грунти

Рослинність 

Тваринний світ



Природні 
компоненти

Компоненти, 
змінені людиною

Антропогенні 
ландшафти





Прийом “Географічна

лабораторія”
Завдання. Користуючись схемою 

«Класифікація ландшафтів України», 

визначити які існують системи 

одиниць для класифікації 

ландшафтів та чинники, що їх 

формують. Заповнити таблицю. 

Додаток №6 .   



Прийом “Словничок”



Прийом “Творча лабораторія”
Завдання. Користуючись текстом підручника, 

ландшафтною картою, працюючи малими 

творчими групами, необхідно скласти коротку 

характеристику основних типів ландшафтів, що 

поширені в Україні. Характеристика має містити 

інформацію про географічне положення 

ландшафту, особливості клімату, грунту, 

рослинного світу.

1 група – мішано – лісові ландшафти;

2 група – широколисто – лісові ландшафти;

3 група – лісостепові ландшафти; 

4 група – степові ландшафти.



Інтерактивна 

вправа

Основними природними 

чинниками розвитку 

ландшафтів є ….. 

В межах території 

України розрізняють 

класи ландшафтів …..

В межах класів 

ландшафтів виділяються 

…..

Особливості 

ландшафтної структури 

України можна визначити 

за …..



Вправа “Сенкан”

Ландшафт. 

Рівнинний, культурний.

Формується, змінюється, розподіляється.

Між природними компонентами існують 

стійкі, тривалі взаємозв’язки.

Природний комплекс.



Прийом “5 речень”
Прийом “5 речень”

Сформулюйте основні 

навчальні здобутки за урок.



- ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ПІДРУЧНИКА 

ПАРАГРАФ 30;

- РУБРИКА «ПОМІРКУЙТЕ» СТОР. 156 

ПІДРУЧНИКА ОПРАЦЮВАТИ УСНО.

Домашнє завдання


