
8 клас листопад, грудень 

1 01/09 

Об'єкт вивчення і методи досліджень 
фізичної та суспільної географії 
України. Джерела географічної 
інформації опрацювати  пар. 1., пит. висн. с. 10   

2 08/09 
Географічні відомості про територію 
України в минулому 

Опр. пар. 2., пит. висн. с. 15, скласти табл. 
 "Дослідження території України" 

3 13/09 
Зображення України в картографічних 
творах Опр. пар. 3., пит. висн. с. 20    

4 15/09 
Способи зображення географічних 
об'єктів та явищ на картах Опр. пар. 4., пит. висн. с. 25    

5 20/09 
Класифікація карт. Навчальні карти та 
атласи 

Опр. пар.6.,с. 32 - 33., робота з топографічною картою, 
 мал. 16, 17. 

6 22/09 
Читання та практичне використання 
топографічних карт Опр. пар. 7., практичні завдання с. 40   

7 27/09 Плани міст, схеми руху транспорту Опр. пар. 8., пит. дослідження с. 43   

8 29/09 

Практична робота "Визначення 
напрямків, відстаней, площ, 
географічних та прямокутних 
координат, висотточок за 
топографічною картою"  

Написати висновок практичної роботи. Пройти тестування за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfql-0v-
d_RKPeX7vT0H9ZKubznJAoSV57cvwgJZS6VcsvdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgBGILOZ8LwBaR7jZKIyt3H2d5cDrm 

9 04/10 
Узагальнення знань по темі 
"Географічна карта та робота з нею" 

Виконати тестові питання на с. 45, пройти тестування https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-vstup-geografichna-karta-ta-robota-z-neyu-
1683356.htm 

10 06/10 Політична карта світу та її елементи Опр. пар. 9 пит. висн. с. 48., питання письмово  
11 11/10 Географічне положення України Пар. 10., пит. висн. с. 53., пройти тестування прикріплене до групи "8 клас" 

12 13/10 
Практичне заняття за темою 
"Географічне положення України" Пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6271284 

13 18/10 
Територіальні зміни кордонів України з 
20 століття. 

Опр. пар. 12., скласти план до параграфу.,  
робота з картою с. 61. 

14 20/10 Міжнародна система відліку часу. Опр. пар. 13., пит. с. 65., письмово   

15 25/10 

Практична робота "Аналіз карти 
годинних поясів. Розв'язування задач 
на визначення часу" Виконати практичну роботу № 3., с. 68.   

16 27/10 
Урок узагальнення за темою 
"Географічний простір України" Опр. пит. с. 69, пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8634904 

17 08/11 
Рельєф території України. Простягання 
низовин, височин, гір. 

Опр. пар. 17, 18, практична робота с. 95, на контурну карту нанести форм рельєфу території 
України 

18 10/11 
Геоглоічна історія. Геологічне 
літочислення. Опр. пар. 14., пит. висн. с. 76.    

19 15/11 Тектонічна будова території України 

Опр. пар. 15., висн. с. 81.,  
 пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/tektonichna-budova-ukra-ni-609869.html 

20 17/11 

Формування рельєфу України. 
Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні 
чинники 

Скласти конспект за пар. 19. 
 Передивитись відеоурок за посиланням 
 https://youtu.be/dYzNOdpLVWs 

21 22/11 
Корисні копалини України та їх 
класифікація Опр. с. 100., пар. 21.,пит. висн с. 104.   

22 24/11 
Рудні та нерудні корисні копалини 
України 

Опр. пар. 21,,висн. пит. с. 108 письмово. 
 Нанести на контурну карту паливні 
 та рудні корисні копалини  

23 29/11 Нерудні корисні копалини України 

Опр. пар. 22., пройти тестування  
за посиланням 
https://naurok.com.ua/test/korisni-kopalini-ukra-ni-20533.html 



8 клас листопад, грудень 

24 01/12 

Узагальнення знань за темою "Рельєф, 
тектонічна будова та геологічна 
будова, 
 мінеральні ресурси України" 

Виконати тести с. 115., пройти тестування 
 за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-za-temami-relef-tektonichna-ta-geologichna-budova-mineralni-resursi-ukra-ni-653759.html 

25 06/12 
Кліматичні чинники. Розподіл сонячної 
енергії та Україні та по земній поверхні Опр. пар. 23., пит. висн. с. 118., письмово  

26 08/12 
Повітряні маси, що впливають на 
територію України 

Опр. пар. 24., пит. висн. с. 21., 
 письмово. Передивитись відеоурок 
 за посиланням  
https://youtu.be/iZhx-bGqmq8 

27 13/12 
Основні показники клімату. Сезони 
року. 

Опр. пар. 25, пит. висн. практична робота 
 с. 126, письмово. 

28 15/12 
Несприятливі погодно - кліматичні 
явища 

Опр. пар. 26.,пит. висн. с. 132 письмово, 
 передивитись відеоурок за посиланням  
https://youtu.be/7LtdPVUKFEs 

29 20/12 

 Урок узагальнення за темою " Клімат 
України. Метеорологічна служба 
прогноз погоди." 

Повт. пар.23 - 26., провести  
метеорлогічне дослідження с. 132. 
 Виконати тести за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/klimat-i-klimatichni-resursi-ukra-ni-8-klas-1162404.html 

30 22/12 Води суходолу. Річки. 
Опр. пар. 28., 29., пит. висн. географічна задача 
 письмово с. 140. Практчна робота с. 145. 

31 27/12 Озера їх типи. Водосховища та канали 
Опр. пар. 30.,практична робота с.150., 
 пит. висн. с. 150 письмово. 

32 29/12 
Болота їх типи та поширення. Підземні 
води. 

Опр. пар. 31., намаювати мал. 117., 
 пит. висн. с. 155 письмово. 

         

         

         

         

         

         

         
 


