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Практичні завдання у навчально-пізнавальній діяльності учнів  

як важливий засіб підготовки до ЗНО 

 

Рівень сформованості географічної компетентності випускника школи, 

визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту, 

оцінка ступеня підготовленості випускника школи до навчання у закладах вищої 

освіти є визначальним завданням зовнішнього незалежного оцінювання з 

географії. 

Підготовка учнів до ЗНО має забезпечуватися відповідно до програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з предмета, яка охоплює всі розділи курсів 

шкільної географії відповідно до рівня стандарту та академічного рівня. 

В умовах реформування географічної освіти важливим орієнтиром має 

стати розвиток в учнів здатності розуміти різноманітні явища, вміння 

прогнозувати їх, робити розрахунки, читати і практично використовувати різні 

види карт через застосування практичних завдань в освітньому процесі. 

Географічні карти, які лежать в основі переважної більшості практичних робіт, 

розглядаються як джерело творчого пізнання географічної картини світу. 

Першочергового значення набуває компетентнісно зорієнтоване навчання, 

зокрема формування в учнів картознавчої компетентності, володіння якою є 

одним із критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів з предмета. 

Формування картографічної компетентності забезпечується завдяки практичним 

завданням, які учні виконують на контурних картах.  

Робота на картографічній основі, тобто на контурних картах, супроводжує 

всі етапи вивчення географії з 6-го до 10-го класу. При цьому потрібно врахувати 

навантаження учнів, їхні вікові особливості, ступінь складності матеріалу й, 

відповідно, вміло використовувати контурні карти.  

Виконання практичних завдань на контурних картах – важливий засіб 

вивчення і закріплення знань, розвиток необхідних у повсякденному житті 

географічних і просторових уявлень. Цей вид діяльності розвиває мислення учнів, 

їхнє вміння порівнювати, зіставляти, робити відповідні висновки. Різноманітні 

види цієї діяльності з контурними картами сприяють розвитку картографічної 

підготовки учнів, їх картографічної грамотності.  

Виходячи з цього, можна виділити такі основні напрямки завдань 

практичних робіт, які допоможуть учням успішно сформувати уміння і навички, 

необхідні для успішного виконання тестових завдань формату ЗНО з географії:  

– відпрацювати навички прийомів роботи з географічними картами (читати 

легенду карти, знаходити й демонструвати об’єкти географічної номенклатури, 

зіставляти, порівнювати між собою різні тематичні карти, характеризувати за 

допомогою карти відповідні об’єкти, процеси, явища тощо); 

  – сформувати уміння й навички роботи з контурними картами (правильно 

наносити й підписувати різні географічні об’єкти або райони поширення процесів 

і явищ, використовувати систему умовних позначень, відповідну колористичну 

гаму тощо); 

  – закріпити вміння розв’язувати географічні задачі (на визначення та 

переведення масштабу карт, вимірювання відстаней, визначення географічних 
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координат об’єктів, розрахунки щодо поясного й місцевого часу, 

ресурсозабезпеченості тощо); 

  – закласти основи графічної грамотності (побудова графіків, секторних 

діаграм, складання схем та картосхем, заповнення узагальнюючих таблиць, 

креслення схематичних малюнків). 

 

Робота з цифрованими контурними картами 

Учитель на стінній контурній карті виставляє цифри, що позначають певні 

географічні об’єкти. Учні на окремих аркушах записують їхні назви відповідно до 

нумерації. Такий вид роботи застосовується при перевірці знань з теми 

«Адміністративно-територіальний поділ України», а також при позначенні на 

контурній карті назв географічних об’єктів материків у курсі «Географія: 

материки та океани». Завдання на цифрованій карті можна ускладнювати. Так, 

наприклад, при вивченні теми «Тектонічні структури України» учням можна 

запропонувати не лише назвати тектонічні структури, що відповідають цифрам на 

стінній контурній карті, а й дати коротку характеристику. 

 

Робота з фрагментами контурних карт 

Суть цього виду роботи полягає в розпізнанні учнями географічних об’єктів 

за їхніми обрисами (із контурних карт вирізаються фрагменти материків, країн, 

островів, півостровів, озер тощо). Застосовувати цей метод можна при закріпленні 

й перевірці знань учнів 6-7 класів. Завдання можна ускладнювати постановкою 

різних запитань, які записуються на звороті вирізаних фрагментів. 

  

Географічний диктант 

 Учитель заздалегідь готує текст диктанту, який проводить після вивчення 

теми. При цьому географічні об’єкти не називаються, а тільки подається їх 

характеристика. Учні розпізнають запропоновані об’єкти й відображають їх на 

контурній карті умовними знаками чи підписами 

  Під час роботи з контурними картами слід враховувати такі важливі 

моменти: 

– різноманітність робіт за формою та змістом; 

 – поступове ускладнення завдань; 

– систематичну перевірку учнівських робіт; 

– забезпечення роботи необхідними матеріалами; 

– обізнаність учнів з вимогами до виконання робіт і критеріями їх оцінювання. 

 Для успішного складання ЗНО з географії учні повинні виконувати завдання, 

пов’язані з практичним застосуванням топографічної карти. 

 Для розв’язання практичних завдань за топографічною картою учні повинні 

мати такі знання та навички: 

 – уміти «читати» карту й складати опис місцевості; 

– визначати напрямок, відстань, площу, географічні і прямокутні координати, 

висоту точок, особливості рельєфу; 

 – знати особливості створення топографічної карти. 
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Сформованість у випускників знань з географії – це не лише засвоєння ними 

змісту предмета, а й уміння застосовувати знання у процесі розв’язування 

теоретичних і практичних завдань. Саме таке поєднання сприяє формуванню в 

учнів здатності логічно мислити. А отже, під час процесу навчання, вчитель має 

активувати розумову діяльність учнів, правильно спрямувати їх логічне мислення. 

 

Приклади практичних завдань, пов’язаних з використанням контурних карт 

 

Завдання № 1 

Заповніть таблицю «Країнами Південної Америки» та запишіть на 

контурній карті у кружечок на території визначеної країни її порядковий номер, 

узятий з таблиці  

№ 

з/п 
Опис країни Країна 

1. 

У цій країні знаходиться 

найпівденніше місто 

Південної Америки 

 

2. 
Столиця країни має 

вигляд літака  

 

3. 
Країна – заморський 

департамент Франції 

 

4. 
Назва країни співпадає з 

назвою річки 

 

5. 
Країна має вихід до двох 

океанів 

 

6. 
Країні належить озеро 

Поопо 

 

7. 

Зачаровані острови 

Галапагос – невід’ємна 

частина цієї країни 

 

8. 

Біля її берегів знаходиться 

загадковий острів  

Робінзона Крузо  

 

9. 
Найвищий водоспад світу 

– гордість цієї країни 

 

10. 
У цій країні починається 

річка Амазонка 
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Завдання № 2 

Запишіть у таблиці країни Африки, які позначено 

на контурній карті цифрами від 1 до 10 та по одному 

водному об’єкту, розташованому в межах їх кордонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Завдання № 3 

 

 Назвіть річки та озера Африки за їх характеристиками: 

1) річка, у якій рівень води майже не змінюється за сезонами; 

2) озеро, у якому рівень води різко змінюється; 

3) озеро – найдовше в світі; 

4) річка, яка належить до басейну Індійського океану; 

5) назва цієї річки в перекладі з латинської мови означає «чорна»; 

6) річка утворює велику дельту; 

7) назва цієї річки на мові місцевих жителів означає «велика річка»; 

8) назва цього озера в перекладі з місцевої мови означає «вода»; 

9) озеро, що розташовано в прогині давньої кристалічної ділянки земної кори; 

10) безстічне озеро; 

11) річка, яка посідає друге місце у світі за багатоводністю і площею басейну; 

12) річка, на якій знаходиться один з найбільших у світі водоспадів; 

13) озеро, дно якого лежить нижче від рівня океану на 660 м, а навколишні гори 

підносяться до 2000 м; 

14) річка, яка двічі перетинає екватор; 

15) озеро, на якому часто бувають сильні шторми; 

 

№ з/п Назва країни 

Назва 

водного 

об’єкта 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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16) річка, яка протягом тисячоліть була загадкою для жителів Африки; 

17) озеро – найглибше в Африці 

 

 

 

Завдання № 4 
Після того, як Ви уважно проглянете те, що зображено на схемі-загадці, 

спробуйте назвати озера, які ви розпізнаєте за їх конфігурацією та розміщенню 

відносно сторін світу (північ – угорі, південь – унизу, захід – зліва, схід – 

праворуч). 

№ з/п Місцерозташування озера Назва озера 

1. 
Найбільше озеро у системі Великих озер 

Північної Америки 

 

2. Озеро, що розташовано у Східній Африці  

3. 
Озеро, що знаходиться у системі Великих 

озер Північної Америки 

 

4. 
Озеро системи Великих озер Північної 

Америки 

 

5. Озеро Східної Африки  

6. Найглибше озеро світу  

7. 
Озеро, яке знаходиться у північній частині 

Канади 

 

8. Озеро Канади  

9. 
Озеро, яке розташовано у південно-східній 

Африці 

 

10. 
Озеро системи Великих озер Північної 

Америки 

 

11. Озеро в південній частині Канади  

12. 
Озеро систем Великих озер Північної 

Америки, розташовано у східній частині 

 

13. Озеро Росії, найбільше за площею в Європі  

14. Велике безстічне озеро Казахстану  

15. Найбільше безстічне озеро Австралії  

16. Озеро Росії, друге за площею в Європі  

17. 
Безстічне озеро у північно-східній частині 

Центральної Африки 

 

18. Найбільше озеро ЦентральноїАмерики  

19. 
Озеро Південної Америки, що розтащовано 

на кордоні між Перу й Болівією 

 

20. 
Озеро, що знаходиться у середній частині 

Канади 

 

21. Озеро в Киргизстані, у горах Тянь-Шаню  

22. Найбільше за площею озеро Швеції  

23. Озеро, яке знаходиться на півострові  
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Таймир 

 

 

 

 

Контури озер до завдання № 4 
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Приклади завдань, пов’язаних з топографічною картою 
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Завдання № 5 
Визначте за топографічною картою: 

1) падіння та похил струмка Білочка; 

2) відносну висоту метеостанції над глиняним кар’єром; 

3) відстань від джерела Голубе до ставка Чорний; 

4) площу саду біля машинотракторних майстерень 

 

 

 

 

 

Завдання № 6 
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Топографічний диктант.  

Намалюйте в клітинках таблиці відповідні топографічні знаки за описом: 

1-А – річка, що тече з південного заходу, вздовж правого берега – чагарник; 

1-Б – вирубаний ліс; 

1-В – селище; 

1-Г – залізниця, вздовж неї – лінія електропередач; 

1-Д – озеро на лузі; 

2-А – окреме дерево на болоті; 

2-Б – пагорб заввишки 105 м; 

2-В – глиняний кар’єр глибиною 5 м; 

2-Г– металевий міст через річку довжиною 50 м., шириною 6 м., 

вантажопідйомністю 20 т.; 

2-Д – яр з джерелом у верхів’ї 

Для відповіді 

 
А Б В Г Д 

1  

 

    

2  

 

    

 

Приклади практичних завдань з використанням космічного знімку, 

кліматичної діаграми, кросворда, схеми, задач на визначення масштабу, 

відстані, місцевого часу, річної кількості опадів, похилу річки, температури 

повітря, витрати води, часу, необхідного для подолання відстані між 

населеними пунктами за топографічною картою, координат місця. 

 

Завдання № 7 
 На космічному знімку зображено ділянку суходолу на межі двох 

континентів. Розглядаючи знімок, дайте відповідь на запитання: 

1) назвіть континенти, що 

зображено на знімку; 

2) укажіть, через які географічні 

об’єкти проходить межа між 

ними; 

3) перерахуйте інші географічні 

об’єкти, що зображено на 

знімку; 

4) укажіть об’єкти світової 

природної та культурної 

спадщини, які знаходяться на 

цій території. 

 

Завдання № 8 
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t° C     ММ 

 Уважно розгляньте кліматичну 
діаграму та дайте відповідь на запитання. 
1. У якому регіоні Євразії розташована 
метеостанція, характеристика клімату якої 
подається на кліматодіаграмі?  
2. Який тип клімату характеризує 

запропонована кліматична діаграма?  

3. Назвіть переважаючий тип водного 

живлення і особливості фаз режиму 

водного стоку річок місцевості, в  

якій розташована метеостанція  

 

 

 

 

 

 

 

Визначення клімату за допомогою кліматодіаграми 

 На кліматодіаграмі розподіл опадів за місяцями позначають синіми 

стовпчиками. Назви місяців позначають цифрами або першими літерами під 

стовпчиками. Ліворуч позначають шкалу температур. Ізотерми з температурою 

вище 0° С зображують червоними лініями, нижче 0° С – синіми.  

 Праворуч позначається шкала кількості опадів. Кожен синій стовпчик – 

середньомісячний показник опадів в мм. Над горизонтальною лінією, яка 

позначає температуру 0° С підписується річна кількість опадів. 

 

Завдання № 9 

 

Розв’яжіть кросворд «Антарктида», заповнюючи клітинки друкованими 

літерами. 

По горизонталі: 1) тварини – господарі Антарктиди; 3) ссавці, що мешкають у 

Південному океані; 5) море Південного океану; 6) велика льодяна плаваюча гора-

уламок материкової криги; 10) діючий вулкан на материку; 11) вітри, що дмуть 

від центру Антарктиди на узбережжя. 

По вертикалі: 2) найвищий гірський масив; 4) гори, що поділяють материк на 

західну та східну частини та є продовженням Анд; 6) прізвище дослідника, який 

першим підкорив Південний полюс; 7) куполоподібне льодовикове утворення на 

поверхні Антарктиди; 8) півострів, на якому розташована українська наукова 

станція; 9) місце найнижчої температури на Землі, наукова станція, назва судна. 

 

 

 

Кросворд до завдання № 9 
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Завдання № 10 

Для будівництва металургійного комбінату повного циклу Вам треба обрати 

пункт А або В, що позначено на 

картосхемі. Для правильного вибору 

врахуйте необхідність мінімізації 

негативних наслідків для 

навколишнього середовища в місті 

Енск. Наведіть два докази 

правильності Вашого вибору. 
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Завдання № 11 

 Визначте, на скільки відрізняється місцевий час Чернівців (26° сх. д.) і 

Миколаєва (32° сх. д.). 

Розв’язання: 1) визначаємо різницю географічної довготи між містами: 

32° – 26° = 6°; 1° = 4 хв., отже: 2) 6°× 4 хв. = 24 хв. (різниця у часі між містами) 

 

Завдання № 12 

 Визначте річну кількість опадів для м. Чернівці, якщо величина 

випаровуваності за рік становить 525 мм, а коефіцієнт зволоження – 1,2. 

Розв’язання: коефіцієнт зволоження визначається за формулою: К = O/B,  

де К – коефіцієнт зволоження; O – кількість опадів за певний період;  

B – випаровуваність. 

Звідси O = B×К. Отже, 525 мм × 1,2 = 630 (мм). 

Відповідь: річна кількість опадів у м. Чернівці становить 630 мм 

 

Завдання № 13 

 Визначте похил річки Сіверський Донець, якщо її витік розташований на 

висоті 200 м над рівнем моря, гирло – на висоті 5,5 м, а довжина ріки – 1053 км 

Розв’язання: 1) визначаємо падіння річки за формулою: П = hı – h2, де  

П – падіння річки; hı – висота витоку; h2 – висота гирла. 

200 м – 5,5 м = 194,5 м. 

2) падіння річки, що виражено в метрах, переводимо у сантиметри:  

194,5 м × 100 см = 19450 см. 

3) визначаємо похил річки за формулою: 

Пр = П/L, де Пр – похил річки, П – падіння річки, L – довжина річки. 

19450 см : 1053 км = 18,4 см/км ≈ 18 см/км.  

Відповідь: похил річки Сіверський Донець становить 18 см/км. 

 

Завдання № 14 

 Визначте температуру повітря на одній із вершин Кримських гір, де 

атмосферний тиск становить 646 мм рт. ст., якщо біля підніжжя гори у цей час 

атмосферний тиск – 756 мм рт. ст., а температура повітря  

становить + 13 °С. 

Розв’язання: 1) 756 мм рт. ст. – 646 мм рт. ст. = 110 мм рт. ст. (різниця 

атмосферного тиску); 

2) 110 мм рт. ст. : 10 × 100 = 1100 м (відносна висота гори); 

3) 1100 м : 1000 м × 6° = 6,6° (різниця температури); 

4) 13°С – 6,6°С = 6,4°С 

Відповідь: температура повітря на вершині становитиме 6,4°С 

 

Завдання № 15 

 Визначте витрату води у річці на ділянці, ширина якої сягає 20 м, середня 

глибина – 1,5 м, а швидкість течії – 2 м/с. 

Розв’язання: витрати води визначаємо за формулою: 

W = S × V, де W – витрати води в річці (м³/с) на конкретному відрізку річки; 
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S – площа поперечного перерізу річки (м²); 

V – швидкість течії річки (м/с). 

У цій формулі нам невідома S: 

S = Ш × h (Ш – ширина річки, h – глибина річки); 

S = 20 м × 1,5 м = 30 м²; 

W = 30 м² × 2 м/с = 60 м³/с. 

Відповідь: витрата води в річці на зазначеному відрізку становить 60 м³/с. 

 

Завдання № 16 

 Визначте, скільки часу знадобиться для переходу з одного села в інше, якщо 

відстань між цими селами на топографічній карті з масштабом 1 : 50000 становить 

20 см, а швидкість ходьби – 5 км/год. 

Розв’язання: 1) визначаємо відстань між селами на місцевості, для чого 

переводимо числовий масштаб в іменований і множимо на 20 см (числовий 

масштаб: в 1 см – 500 м): 

500 м × 20 см = 10 км. 

2) визначаємо час, що знадобиться для переходу з одного села в інше. Якщо нам 

відома відстань (S) і швидкість (V), то час (t) можна визначити за формулою: 

t = S : V; звідси: 10 км : 5 км/год. = 2 год. 

Відповідь: для переходу з одного села в інше потрібно 2 год. 

 

Завдання № 17 

Визначте географічні координати місця, якщо сонце в ньому сходить на  

10 год 24 хв пізніше, ніж на 180° д., висота Полярної зірки над горизонтом 

становить близько 50°. 

Розвязання: 1) якщо висота Полярної зірки над горизонтом дорівнює 50°, то 

географічна широта (φ) даного міста буде становити 50° пн. ш. 

2) визначаємо географічну довготу (λ) місця: 

10 год 24 хв = 624 хв; 

624 хв : 4 хв = 156° (різниця у градусах між місцем і 180° д.). 

Якщо сонце в цьому місці сходить пізніше, то це значить, що об’єкт буде 

розташований на захід від 180° д. 

180° д. – 156° = 24° сх. д. 

Відповідь: географічні координати місця 50° пн. ш., 24° сх. д. 
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Приклади використання географічної та топографічної карт для 

вирішення практичних завдань зовнішнього незалежного оцінювання знань 

(за аналогією ЗНО – 2018) 

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 43-50).  

Розв’яжіть завдання 43-50,  використавши наведену карту. 

Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих 

одиницях вимірювання, які вказано в умові завдання, й записати його до  

бланка А. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма 

реєструватиме їх як помилки 

Приклад написання чисел: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

 

число 1:    1 число 17:  1 7 число 123:  1 2 3  

43  Обчисліть, на скільки хвилин місцевий час у пункті В відстає від місцевого 

часу у пункті Б  

                   

                   

                   

                   

                   
    

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! 

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою 

запису відповідей 
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Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Визначте відстань у кілометрах від пункту А до пункту Б вздовж 

меридіана (1° дуги меридіана дорівнює цілому числу кілометрів) 

 

                   

                   

                   

                   

                   
    

45. Визначте географічну широту пунктів Б і В 

 

                   

                   

                   

                   

                       

46. Визначте відстань у градусах від пункту В до пункту Б 
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47. На плані місцевості відстань від мосту через річку Чоп вздовж автомобільної 

дороги до мосту через річку Вир становить 8 см. Яка буде ця відстань  

(у метрах) на місцевості? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

49. Визначте падіння річки Чоп 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   
 

 

 

 

    
 

Відповідь: 

48. Визначте азимут (у градусах), за яким потрібно рухатися від мосту через 

річку Вир, який знаходиться ближче до озера, автомобільною дорогою за 

умови її відхилення на 6° від напрямку на схід. 

                   

                   

                   

                   

                   
    

                   

                   

                   

                   

                       

50. Визначте абсолютну висоту, на який знаходиться гирло річки Вир 

                   

                   

                   

                   

                       


