
1 

Девіз уроку: «Щоб Україну любити, 

треба її добре пізнати» 

                                           С. Рудницький 
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Конкурс топографів  «Яке місто вище?»  

       

Івано-Франківськ – Ужгород 

Херсон – Київ 

    Тернопіль – Рівне 

    Донецьк – Полтава 

Вінниця – Черкаси 

Кропивницький – Одеса 
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Робота на контурній карті 

Варіант 1  

Позначити на контурній карті такі форми рельєфу:  

Українські Карпати, Придніпровську низовину, 

Донецький кряж, Поліську низовину. 

 

Варіант 2 

Позначити на контурній карті такі тектонічні структури: 

Український щит, Причорноморську западину, 

Скіфську плиту, Волино-Подільську западину. 
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Тема. Формування рельєфу. Внутрішні 

та зовнішні рельєфоутворюючі чинники 

і процеси  
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Процеси 

рельєфоутворення 

Основні джерела 

енергії 

рельєфоутворення 

Фактори 

рельєфоутворення 

• Внутрішня 
енергія Землі 

 

• Сонячна енергія 

• Ендогенні 

 

• Екзогенні 

• Властивості 
гірських порід 

• Геологічні 
структури 

• Кліматичні 
умови 
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Типи рельєфу, пов'язані з внутрішніми силами Землі 
            

Тектонічний   Вулканічний 

                

Тектонічні рухи земної 

кори 

  Вулканізм     Магматизм 

                

Українські Карпати, 

Кримські гори, Словеча-

нсько-Овруцький і Доне-

цький кряжі, Придніп-

ровська, Причорномор-

ська і Закарпатська 

низовини тощо 

  Вулканічний хр. у Карпатах, Берегівське горбо-

гір'я на Закарпатті, масив Карадаг, г. Аюдаг у 

Криму, грязьові вулкани Керченського п-ва 
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Прийом «Дай визначення»  
 

  

Група 1. Ерозія, акумуляція 

 

Група 2. Денудація, абразія 

 

Група 3. Суфозія, карст 
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Прийом «Географічний практикум» 

   За допомогою підручника і додаткових джерел інформації запишіть 

територіальне поширення рельєфоутворюючих чинників:  

- рельєфоутворюючі процеси,  

- форми рельєфу,  

- райони максимального поширення 

 
 Група 1.                                       Група 2.   Група 3. 

Морська акумуляція      Абразія           Карст 

Водна ерозія                     Гравітаційні  процеси         Суфозія 

Річкова акумуляція         Давня льодовикова             Діяльність 

Вітрова ерозія                  денудація й акумуляція      людини 
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Прийом «Творча робота»  

Група 1. 

 За допомогою підручника складіть невеличку розповідь, ви-

користовуючи слова: розчинення, Кримські гори, вода, гіпс, лійки, 

вапняк, Поділля, Волинь, кам'яна сіль, печери, Донбас, порожни-

ни.  

 Про який тип форм рельєфу йшлося у вашій розповіді? 
 

Група 2. 

 За допомогою підручника складіть невеличку розповідь, 

використовуючи слова: руйнування, балка, робота, Крим, Дністер, 

яр, форма рельєфу, ерозія, молодий, сніг, потоки, рослинність. 

 Про який тип форм рельєфу йшлося у вашій розповіді? 
 

Група 3. 

 За допомогою підручника складіть невеличку розповідь, 

використовуючи слова: льодовик, озеро, чаша, крісло, Полісся, 

кари, цирки, Дніпровське зледеніння, валуни, бульдозер, ози, ками.  

 Про який тип форм рельєфу йшлося у вашій розповіді? 
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Оберіть зайвий об'єкт і поясніть свій вибір     

Лаколіти, кари, ози, ками. 

Печери, шахти, останці, лійки. 

Кар'єри, терикони, цирки, вали. 

Яри, блюдця, балки, річкові долини. 
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Експрес – тести           

1.Походження рельєфу та закономірності його розміщення 

відбиває:   

А) геологічна карта;   Б) геоморфологічна карта; 

В) фізична карта;   Г) тектонічна карта 

 

2. Процес накопичення продуктів руйнування називають: 

А) денудація;    Б) ерозія; 

В) акумуляція;   Г) абразія 

        

3. Льодовикові форми рельєфу поширені на території: 

А) Українських Карпат;  Б) Кримських гір; 

В) Поліської низовини;  Г) Причорноморської низовини 

        

4. Вулканогенні форми рельєфу не характерні для: 

А) Кримських гір;   Б) Донецької височини; 

В) Українських Карпат;  Г) Керченського півострова 
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Домашнє завдання 

Опрацювати §16 підручника.  

Вивчити нові терміни по темі 


