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Перед тобою – робочий зошит з друкованою основою. Він твій вірний 

помічник у вивченні природи рідного краю. У зошиті вміщені запитання й 

завдання для роботи на уроці і вдома. Він містить відомості про деякі особливості 

природи і господарства Одеської області. 

У молодших класах ти розпочав здобувати знання про природу, навколишній 

світ. У цьому році ти поглибиш свої знання, дізнаєшся багато нового про природу 

свого рідного краю, людей, які в ньому живуть, ознайомишся з напрямами їх 

діяльності. Ти продовжиш спостереження за погодою, життям рослин і тварин, 

працею  людей на землі у різні пори року. 

Цей зошит умовно поділяється на чотири частини. 

 Перша частина – це завдання на кожен урок. Відповіді на завдання давай 

короткі і лаконічні. 

Друга частина – календар погоди (метеорологічних спостережень). Перед 

кожним уроком проводь  спостереження за погодою і записуй їх до таблиці на 

початку уроку. 

Третя частина зошита відведена для запису результатів фенологічних 

спостережень за сезонними змінами стану рослинності і тваринного світу 

(фенологічних спостережень). Ці спостереження необхідно вести регулярно.       

Четверта частина -  словник термінів і понять якими ти будеш 

користуватися на уроках і вдома під час виконання завдань. 

В зошиті постарайся заповнити пропуски і таблиці, дати відповіді на 

поставлені запитання і виконувати запропоновані завдання. Завдяки цьому ти не 

тільки збагатиш себе знаннями, але і збереш цінну і цікаву краєзнавчу 

інформацію. 

Які саме завдання виконувати і як вам допоможуть малюнки-символи: 

 - проведи спостереження за погодою; 

 -  запам'ятай; 

 - виріж і наклей; 

 - намалюй; 

 - подумай; 

 - розгадай; 

 - попрацюй з батьками. 

Щиро зичимо успіхів та відкриттів  у вивченні 

рідного краю!  



 
 
Площа Одеської області – 33,3 тис. км

2
 

Населення – 2 387 585 жителів 

Міське населення – 1 593 732 жителів. 

Сільське населення – 793 853 жителів. 

В Одеській області 26 адміністративних районів 

міста обласного підпорядкування – 4 

Південна частина Одеської області розташована у межах Причорноморської 

низовини. 

Північна частина області – у межах Подільської височини.  

Південний схід області омивається водами Чорного моря. 

Найвища точка області – 281 м (на Подільській височині у верхів’ях річки 

Кодими). 

Клімат помірно-континентальний. Середня температура січня на північному 

сході -5°С, на півдні -2°С. Середня температура липня – +21 – +23° С. 

Середня багаторічна сума опадів 400 – 560 мм. У теплий період опадів 

випадає більше, ніж в холодний. 

 
 

 
 
   277 800 дітей; 
   744 дошкільних закладів; 
   977 шкіл,у яких навчається 327 700 школярів; 
   21 ВНЗ; де здобувають вищу освіту 9 200 студентів 
   11 700 лікарів; 22 400 осіб середнього медичного персоналу; 
   28 300  вчителів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП 
Дата: ______________________________ 

УРОК 1. Що вивчає курс «Природа рідного краю. Одещина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. 1. Географія рідного краю. 

Кожна наука вивчає певну групу природних 

процесів. До наук про природу належить і географія. Її назва походить від 

давньогрецьких слів «reo» – «Земля» + «графо» – «пишу». Це наука, яка 

описує, вивчає планету, на якій живуть люди. Географія виникла у Давній 

Греції 2500 років тому. Вже античні географи описували не лише природу, а 

й населення та господарство відомої їм частини Землі. У 6-му класі ви 

розпочинаєте вивчати географію Землі вцілому, а в наступних класах – 

материків та океанів, окремих країн. 

Географія рідного краю вивчає природу, населення і господарство 

населеного пункту і його околиць, а також адміністративного району і 

області. 

Ми живемо в Одеській області. Тут – наш рідний край. 

У кожного своє розуміння рідного краю. У одних – це село, чи місто з 

околицями, у інших – район, область чи ціла країна. З часом ці уявлення 

змінюються. Ми знайомимося з новими місцями і розширюємо кордони 

свого рідного краю. Всебічне дослідження рідного краю місцевими 

жителями називається краєзнавством. 

 

Корисно знати 



 

 
ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ПОГОДИ: 

1) Температуру повітря записують ручкою. Від'ємні значення температури (нижчі 

нуля) записуються зі знаком мінус («-») , а додатні – без будь-якого знака. Нуль 

(0) градусів не може бути ні додатнім, ні від'ємним. Біля останньої цифри 

ставиться одиниця виміру, тобто значок градуса (ºС). 

2) Хмарність позначають простим олівцем за допомогою умовних значків: 

 
Слідкуй за тим, щоб кружечки були правильної форми та охайно 

зафарбовані. 

3) Атмосферні явища позначають простим олівцем за допомогою умовних 

значків: 

 
дощ сніг           град         роса         туман        іній         ожеледь     веселка 

Слідкуй за тим, щоб значки були акуратними. 

4) Напрям вітру позначають стрілками простим олівцем під лінійку. 

5) В колонці «інші явища» записуються слова – заморозки, гроза, буревій, мряка, 

злива, завірюха, суховій, пилова буря тощо. 

Зразок:   К а л е н д а р   п о г о д и 

Дата  Елементи погоди Інші 

явища Температура 

ровітря, ºС 

Хмарність Атмосферні 

явища 

Напрям 

вітру 

1 18 
  

 Злива  

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ: 

Для систематичних фенологічних спостережень обери невелику ділянку з 

декількома деревами, кущами, трав'янистими рослинами біля свого будинку, 

школи чи в парку. При уважному дослідженні ти помітиш там і представників 

тваринного світу: птахів, мурашок, жуків, черв'яків та інших. Навіть у місті можна 

вести спостереження за білками, голубами, горобцями, жабою озерною тощо. 

Зразок: Календар фенологічних спостережень 

Місце розташування: ділянка біля школи 

Рослини, за якими ведуться спостереження: клен, горобина, береза, бузок, 

чорнобривці. 

Тварини, за якими ведуться спостереження: мурашки, горобці. 

Зміни в рослинності Зміни у тваринному світі 
На клені, горобині та кущах бузку листя 

зелене, а на березі подекуди з'являються 

жовті листочки. На клені достигло насіння з 

криль-цями, а на горобині червоніють ягоди. 

Чорнобривці рясно цвітуть. 

Мурашки активно бігають по поверхні 

грунту. Горобці збираються зграйками і 

весело цвірінчать. У них вдосталь їжі: 

комах, насіння рослин. 

 



5. Метеорологічні спостереження потрібно записувати в календар погоди, 

вміщений на початку кожного уроку. 

6. Фенологічні спостереження потрібно записувати в календар фенологічних 

спостережень в кінці зошита. 

 
1. Назви складові частини географії. __________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. За якими ознаками ти впізнаєш свій населений пункт? _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

  Намалюй характерні ознаки свого міста чи села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Спробуй створити герб свого міста або села. Памятай, що на гербах 

певні якості зображувалися за допомогою символів. 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 2. Екскурсія. Ознайомлення з природою своєї місцевості. 
Дата проведення екскурсії ______________________. Час проведення екскурсії 

___________. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

Напрям руху із школи: __________________________________________. 

Правила поведінки під час екскурсії 

Зроби підписи під кожним знаком: 

 
_____________   ___________   ____________  ____________   ____________ 

_____________   ___________   ____________  ____________   ____________ 

Продовж речення. 

Горизонт – це ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

                                ________________ 

 

         ________________                                                      ___________________ 

 

 

 

 

_______________                                                                            _____________ 

 

 

 

 

 

        _________________                                                      __________________ 

 

       _________________ 

 

Підпиши основні і проміжні сторони горизонту на Мал. 2.  
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  Будь уважним під час екскурсії, слухай учителя, роби помітки в 

блокноті – польовому щоденнику. 

 

1. Де проходила екскурсія? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Які форми поверхні ти бачив(ла) (пагорб, яр, балку тощо) ______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Які водні обєкти (річка, струмок, озеро, болото, канал) зустрілися на 

маршруті? Напиши їх назву. ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Які рослини ти бачив(ла)? 

Дерева _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Кущі ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Травянисті  рослини __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Як змінилися ці обєкти восени? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Яких тварин тобі вдалося зустріти? 

Звірів _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Птахів _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Комах _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Як ці тварини готуються до зими? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Як змінились водойми восени? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Яку роботу виконують люди восени на полях, городах, садках? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. Які ознаки вказують на те, що прийшла осінь? _______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Намалюй куточок природи, який тобі найбільше сподобався. 
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ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ОДЕЩИНИ 
Дата: ______________________________ 

УРОК 3. Поняття «географічне положення». Місцезнаходження 

свого населеного пункту на земній кулі, материку, 

території України та Одеської області. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

Географічне положення – це вказівка на особливості розташування 

певної місцевості на поверхні Землі, її адреса. 

Фізико-географічне положення – це адреса, яка вказує на розташування 

місцевості відносно екватора, полюсів, океанів, рівнин і гір, річок тощо та 

характеризує вплив цього розташування на природу місцевості. 

 

 
1. Користуючись фізичними картами запиши свою природну адресу 

(фізико-географічне положення): 

а) Планета _____________________________________________________ 

б) ______________________________________________________ півкуля 

в) Материк _____________________________________________________ 

г) Частина світу _________________________________________________ 

д) __________________________________________ велика рівнина (гори) 

е) Частина великої рівнини (гір) ____________________________________ 

ж) Найближче до мого краю море і океан ____________________________ 

з) Мій край розташований на берегах (річки, озера тощо) ______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Знайди на карті України або Одеської області розташування свого 

населеного пункту і запиши свою адресу: 

а) Країна _____________________________________________________________ 

б) Область ___________________________________________________________ 

в) Район  _____________________________________________________________ 

г) Територія ___________________________________ сільської (селищної) ради 

д) Місто (селище, село) ________________________________________________ 

е) Район міста _______________________________________________________ 

є) Вулиця ___________________________, будинок № _____, квартира № _____ 
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3. Запиши на конверті свою адресу, за якою людину легко розшукати в 

державі. 

 
 

  На картосхемі (мал. 3) знайди і зафарбуй територію своєї області.  

 Використовуючи карту України на картосхемі (мал. 3) знайди, 

розфарбуй і підпиши країни, з якими межує Україна. 

 

6. Подивись на картосхему (мал. 3) і запиши: 

а) в якій частині України розташована твоя область _______________________ 

б) які країни, чи області України межують з твоєю областю ______________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) на південному-сході область омивається ________________________ морем 

г) найбільша річка нашого краю ____________________________________ Вона 

впадає в ________________________________________________ море 

 

7. Назви населені пункти, які розташовані поряд з твоїм _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Мал 3.  Карта України. 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 4. Практична робота № 1.  

ТЕМА: Визначення на картах географічного положення свого 

населеного пункту, району Одеської області. Позначення на 

контурній карті обласного центру, свого населеного пункту, 

меж області. Визначення напрямів зі свого населеного 

пункту до столиці України, морів України. 

МЕТА: навчитися визначати місцезнаходження свого населеного пункту, 

району та області за картою. 

ОБЛАДНАННЯ: фізична, політико-адміністративна карти України; фізична 

та політико-адміністративна карта Одеської області. 

ХІД РОБОТИ. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

1. На мал. 4. Карта України: 

 а) познач кордони України; 

 б) познач межі своєї та сусідніх областей; 

 в) зафарбуй різними кольорами кожну з областей сусідів; 

 г) підкресли назву обласного центру своєї області. 

 
Мал. 4. Карта України 
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2.  На мал. 5. Контурна карта Одеської області: 

 а) познач межі свого району і сусідніх районів; 

 б) зафарбуй різними кольорами та підпиши кожен із районів-сусідів; 

 в) познач свій населений пункт.  

 

3. Подивись на картосхему (мал. 5) і запиши: 

а) в якій частині області розташований твій район ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) Які країни, області чи райони України межують з твоїм районом ________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

в) В якій частині району знаходиться твій населений пункт? ______________ 

_____________________________________________________________________ 

г) Чи омивається твій район морем? ____________________________________ 

д) Яка річка(и) протікає(ють) по території району _______________________ 

_____________________________________________________________________

е) Вона(и) впадає(ють) в _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

є) Які великі міста знаходяться недалеко від твого населеного пункту ? ____ 

_____________________________________________________________________ 

ж) Яка залізнична станція найближча до твого населеного пункту? _______ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Приблизна відстань від твого населеного пункту до: 

 а) Києва _______________________________________________ км 

 б) Одеси _______________________________________________ км 

 в) районного центру _____________________________________ км 

 г) Чорного моря _________________________________________ км 

 

5. В якому напрямі від твого населеного пункту знаходиться: 

 а) Київ ____________________________________________________ 

 б) Одеса __________________________________________________ 

 в) районний центр __________________________________________ 

 г) Чорне море ______________________________________________ 

 

6. Використовуючи карту в атласі Одеської області випишіть назви крайніх 

точок області: 

 Північна - _________________________________________________ 

 Південна - _________________________________________________ 

 Західна - __________________________________________________ 

 Східна - ___________________________________________________ 
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Мал. 5. Контурна карта Одеської області. 

 

 

Масштаб: 

1: 5000 

В 1 см – 15 км 
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7. Позначте на картосхемі мал. 5 крайні точки Одеської області. 

8. Заповніть пропуски 

   Площа Одеської області _______________ тис. кв. км. Вона найбільша 

серед областей України. Область утворена в ______________ р. В Одеській 

області __________________________________ адміністративних районів.  

В ______________________  районі  ______________________ сільських рад.   

Ми живемо на території ______________________________ сільської ради.  

У нашому місті __________________________ районів. Ми живемо в 

________________________ районі. 

 

 

ВИСНОВОК. 

Напиши, зручне чи незручне  положення має твій населений пункт, у чому 

вигідність чи невигідність його розташування.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 5. Джерела знань про рідний край. Перші географічні 

відомості про рідний край.  

 Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

       Познайомитися з природою рідного краю нам допоможуть: 

- географічні карти; 

- книги, статті; 

- науково-популярні видання; 

- художні твори (картини, вірші, оповідання, кінофільми і ін.); 

- періодичні видання (газети, журнали); 

- радіо- і телепередачі; 

- музеї; 

- Інтернет-ресурси. 

 

 
1. Фізико-географічні карти дають відомості про _________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Економіко-географічні карти дають відомості про _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Які книги і статті про рідний край ти читав? __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Які науково-популярні видання про рідний край є в шкільній бібліотеці? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Назви відомі картини художників про наш край _______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. Які твори письменників і поетів про наш край ти читав? ______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Які кінофільми про рідний край ти бачив? ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Які газети ти знаєш? 

Обласні  Районні  Міські  

   

   

   

   

   

 

9. Музеї: 

Одеса  Твій район Твій населений пункт 

   

   

   

   

   

   

 

10. Дослідники природи рідного краю: 

Дослідник  Що досліджував 
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11. Запиши, що є джерелами знань про рідний край. 

 
 

Зроби вирізку з місцевих газет, де б розповідалося про рідний край, і 

наклей сюди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Які місцеві газети читають у вашій сімї? __________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Час місцевих передач: 

Телепередачі - ________________________________________________ 

Радіопередачі - ________________________________________________ 
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ПОВЕРХНЯ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Дата: ______________________________ 

УРОК 6. Форми земної поверхні 

 Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

1. Які форми рельєфу є основними на Землі? Познач кольорами шкалу 

висот. 
 

 

 

 

 

 
 

_________ __________ _________        _________ _________ _______ _______ 

 

   Шкала висот     

 

2.   Зеленим кольором на карті позначена поверхня з висотами  

від _________ м до _________ м 

 

Світло-зеленим кольором на карті позначена поверхня з висотами  

від _________ м до _________ м 

Світло-жовтим кольором на карті позначена поверхня з висотами  

від _________ м до _________ м 

Віддтінками коричневого кольору на карті ділянки суші з висотами  

від _________ м до _________ м 

3.  Ми живемо на материку Євразія (заповни пропуски). 

На материку Євразія розташовані найвищі гори Землі - ________________. 

Їх найвищою точкою є гора _________________________________________.  

Її висота становить ________________м.  

Рельєф 
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Схід європейської частини материка займає ____________________ 

________________________ рівнина. 

Наш край розташований в ____________________ частині цієї рівнини. 

Найвища точка області розташована в _______________________ районі, 

її висота  становить _________ м. 

Найнижча точка області розташована в ______________________ районі, 

її висота становить ________ м. 

Сучасний рельєф території області сформувався під впливом зовнішніх 

_________________________ і внутрішніх ________________________сил Землі. 

 

4. Внутрішні сили створили великі форми рельєфу (заповніть пропуски).  

На території Одеської області вони представлені у вигляді різних за 

висотою рівнин. В північній частині області розташована ________________ 

_____________ височина, на південному заході ____________________ 

_________________, а на півдні - _____________________________ низовина. 

Зовнішні (екзогенні) сили Землі, такі як ______________________ 

_____________________________________________________________________

формують невеликі, локальні форми рельєфу. Прикладом форм рельєфу, 

створених зовнішніми силами є _______________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

5.     Підкресліть чинники, що сприяють утворенню ярів: 

   - густа річкова сітка; 

   - товщі пухких порід; 

   - товщі твердих кристалічних порід; 

- дерева та кущі; 

- вирівнена поверхня; 

- відсутність рослин. 

6.   Дайте визначення поняттям: 

Яр – це __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Поди – це ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Горб – це _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 «Невже немає ліків проти цієї болячки, яка просто розїдає нашу 

матінку-Землю?» - запитував ще у 1920 році академік П. Тутковський. Які 

ліки проти ярів ти можеш запропонувати? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 7. Гірські породи і корисні копалини. 

 Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мінерали – це однорідні природні тіла, які складаються з однієї речовини.        

Наприклад, сіль, кварц, слюда, польовий шпат, сірка, усі коштовні камені. 

 Гірські породи – це природні утворення, що складаються з одного або 

кількох мінералів. Наприклад, граніт складається з трьох мінералів: кварцу, 

польового шпату, слюди; вапняк – з кальциту; пісок – переважно з кварцу. 

Усі гірські породи й мінерали, які людина використовує для своїх потреб 

називаються корисними копалинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні копалини  

Рудні  неметалеві 

Паливні   Будівельні матеріали Хімічна сировина 

Першим природним компонентом, який ви будете  

вивчати, є гірські породи і мінерали – речовини , які 

складають земну кору – верхню частину нашої планети.  

В природі виділяють майже три тисячі мінералів. Їх розрізняють за 

кольором, міцністю, формою кристалів, прозорістю. 

На півдні нашого краю зустрічаються: кальцит, галіт (камяна сіль), гіпс, 

кварц. На півночі – графіт, польовий шпат, слюда. 

Гірські породи складаються із мінералів. Вони відрізняються за 

походженням, складом, кольором. 

Корисно знати 
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Мал. 6. Фізична карта Одеської області. 

Корисні копалини нашого краю 

           
Граніт                            Буре вугілля 
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1. Назви мінерали і гірські породи, які поширені у вашій місцевості. Запиши 

їх назви ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Покажи стрілками, до якої «сімї» належать вказані речовини. 

 
3. Розділи гірські породи та мінерали на групи за способом утворення:   

гнейс, глина, пісок, граніт, базальт, вапняк, графіт, вугілля, крейда, мармур, 

пемза, сіль, нафта. 

 

Гірські породи 

Магматичні  Осадові  Метаморфічні  

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_______ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

__________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

______________ 
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4. Розглянь зразки мінералів та гірських порід своєї місцевості. Опиши їх, 

заносячи дані в таблицю. 

Назва 

гірської 

породи 

Твердість  Походження  З яких 

мінералів 

складається 

Де 

зустрічається 

1     

    

2     

    

3     

    

4     

    

5     

    

6     

    

7     

    

8     

    

9     

    

10     

    

 

5. Багато предметів, які вас оточують, створені з мінералів та гірських 

порід. Уважно розглянь, подумай і запиши, які саме предмети і з чого 

виготовлені. 

Предмет  Які мінерали і гірські породи їх складають 
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6. Територія, на якій зосереджені поклади корисних копалин, називається 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Які корисні копалини є в вашій місцевості? ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Як добувають корисні копалини? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Де використовують корисні копалини? _______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

 Розпитай батьків і запиши, які корисні копалини використані для 

будівництва вашого будинку. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 8. Практична робота № 2.  

ТЕМА: Позначення і підписування на контурній карті основних 

форм рельєфу та родовищ корисних копалин. 

МЕТА: навчитися знаходити та наносити на контурну карту основні форми 

рельєфу області, родовища корисних копалин. 

ОБЛАДНАННЯ: атлас Одеської області, фізична карта Одеської області, 

контурна карта Одеської області 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

1. Розгляньте фізичну карту і випишіть основні форми рельєфу, поширені в 

нашому краї. ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Які групи гірських порід поширені в нашому краї? ____________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Які групи корисних копалин поширені на території нашої області? ______ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Доповніть схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисні копалини 

Нерудні 

Хімічна сировина 
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5. Використовуючи карту Одеської області випиши родовища корисних 

копалин Одеської області. 

Родовища корисних копалин 

Паливні корисні копалини 

Корисна 

копалина 

Символ  Родовища  

Бере вугілля 

 

  

Нафта  

 

  

Неметалеві корисні копалини 

Мінеральні води 

 

  

Лікувальні грязі 

 

  

Ропа лиманів 

 

  

Глина 

 

  

Вапняк  

 

  

Вапняк 

пиляльний 

  

Граніт  

 

  

Пісок  

 

  

Цементна 

сировина 

  

Мармур, 

доломіт 

  

5. Нанесіть на контурну карту Одеської області мал. 7 основні форми 

рельєфу Одеської області: Подільська височина, Центральномолдавська 

височина, Причорноморська низовина. 

6. Нанесіть на контурну карту Одеської області мал. 7 основні родовища 

корисних копалин, використовуючи таблицю «Родовища корисних 

копалин». 

7. Нанесіть на контурну карту контур вашого району і основні корисні 

копалини, які поширені в вашому районі. 

ВИСНОВОК: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Мал. 7. Контурна карта Одеської області. 

 

Масштаб: 

1: 5000 

В 1 см – 15 км 
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КЛІМАТ. ПОГОДА ОДЕЩИНИ. 
Дата: ______________________________ 

УРОК 9.  Повітря, його склад і властивості та значення для життя 

на Землі. 

 Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 
1. Земля оточена шаром повітря, який називають ________________________  

Повітря складається із: 

Азоту (N2) - __________ %; 

Кисню (O2) - _________ %; 

Інші гази - ___________ %. 

2. У якому агрегатному стані знаходиться повітря? ____________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Підпиши шари, які виділяють в атмосфері (мал. 8).  

 

4. Які властивості повітря тобі відомі? 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________   

___________________________________ 

 

5. Якими приладами вимірюють показники 

стану повітря? ______________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________    

_____________________________________  

    Мал. 8. Будова атмосфери                          
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6. Де в повітрі знаходиться найбільше кисню? Чому? _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Яке значення має повітря? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Назвіть джерела забруднення повітря у вашій місцевості _______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Чим небезпечні кислотні дощі? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Запропонуйте заходи з охорони повітря у вашій місцевості. __________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 10. Погода своєї місцевості. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погода – це стан нижнього шару атмосфери в даному місці і в певний час. 

Місцеві ознаки погоди – це зміни в природі, яка нас оточує, які служать 

провісниками зміни погоди чи її незмінності. 

 
1. Назвіть метеорологічні показники: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Складанням прогнозу погоди займаються вчені - _________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Наведи приклади місцевих ознак зміни погоди і народних прикмет. 

Погіршення погоди Покращення погоди 

  

  

  

  

Атмосфера досить мінлива. В ній за 

короткий час можуть змінюватися показники. 

Їх називають метеорологічні елементи. Із них складається погода. 

На стан погоди впливають різні чинники: висота Сонця над 

горизонтом, яка залежить від часу доби, пори року; переміщення 

повітряних мас; характер підстилаючої поверхні.  

За результатами спостережень за погодою можна передбачити 

погоду, скласти її прогноз.  

Спрогнозувати погоду на кілька годин наперед, а інколи і на добу 

дозволяють місцеві ознаки погоди. 

Століттями передавались народні прикмети погоди в прислівях і 

приказках від одного покоління людей до іншого. 

В атмосфері подеколи виникають стихійні, небезпечні для нас 

явища: гроза, злива, град, беревій, ураган, пізні весняні і ранні осінні 

заморозки, ожеледиця, пилова буря, посуха і ін. 
 

Корисно знати 
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4. Спробуй спрогнозувати погоду за прикметами: 

- на листі каштана та клена виступають «сльози» ________________________ 

- квіти жасмину сильно пахнуть ________________________________________ 

- павук активно пряде павутину __________________________________________ 

- ластівки низько літають над землею ____________________________________ 

- сонце сідає за хмари __________________________________________________ 

- червоний захід сонця _________________________________________________ 

5. Назви релігійні свята, під час яких завбачували погоду: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Підкресли у вірші слова – атмосферні явища. 

Заметіль у полі розгулялась, 

У снігах дороги заховала –  

Білий вальс танцює завірюха, 

Навперейми з вітром в двері стука. 

Чарівник-мороз, немов з натури 

Вже малює на шибках фігури, 

Осипає сріблом він берізку, 

Віти нахиляє її низько. 

 Назви стихійні явища, зашифровані в головоломках. 

 
__________________       __________________            ___________________ 

 Град народжується на висоті 8 – 10  км, де температури знижуються 

до -40º С. Падаючи вниз і стикаючись з переохолодженими водяними 

краплями, градини обростають льодом і збільшуються. Звичайно град має 

розміри 1 – 3 см. У світі рекордною була градина вагою 3 кг, а в Україні – 

500 г (1960 р.). 

Якої шкоди завдає град? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 11. Особливості клімату Одещини 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Яка найвища температура зареєстрована на території області: __________ 

в якій місцевості ___________________________________________________ 

у вашому районі ____________________________________________________ 

2. Яка найнижча температура зареєстрована на території області: _________ 

в якій місцевості ___________________________________________________ 

у вашому районі ____________________________________________________ 

3. Яка кількість опадів випадає в вашому районі ________________________ 

4. Середня температура січня в вашому районі __________________________ 

5. Середня температура липня в вашому районі _________________________ 

6. Назвіть вітри, які є найпоширенішими у вашій місцевості ______________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Опишіть погоди, характерні для вашої місцевості _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   Територія нашого краю знаходиться в   

                  помірному кліматичному поясі, для якого  

                                              характерно панування помірних повітряних мас і 

західних вітрів. Добре виражені пори року з додатними температурами 

влітку і від'ємними взимку. 

На погоду впливає висота Сонця над горизонтом, яка залежить від часу 

доби, пори року. Чим вище Сонце над горизонтом, тим більше тепла 

отримує земна поверхня. 

Вітри з далекого Атлантичного океану приносять в нашу місцевість влітку 

прохолоду і дощі, а взимку – снігопади. Вітри із Середземного моря 

приносять влітку ясну і жарку погоду. 

В нашому краї переважають північні і північно-західні вітри. Навесні і 

восени вітри дуже нестійкі, змінних напрямків; вдень швидкість вітру вища, 

ніж вночі; уночі часто встановлюється штиль. На узбережжі характерний 

бриз – вітер, напрям якого змінюється двічі на добу. 

Корисно знати 
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ВОДА – КОЛИСКА ЖИТТЯ. 
Дата: ______________________________ 

УРОК 12. Гідросфера, її основні частини. Водні об’єкти області.  

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ріка – це водний потік, який тече у виробленому ним самим заглибленні 

– руслі. 

Лиман – це мілководна, витягнута затока зі звивистими берегами. 

 

 
1. Користуючись фізичною картою Одеської області (мал. 6),  визнач,: 

- Які річки протікають в нашій області? ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Які річки протікають в вашій місцевості? ______________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Куди впадають річки твоєї місцевості? ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Яка річка вашого краю є найбільш повноводною? _______________________ 

___________________________________________________________________ 

- Якої пори року річки вашої місцевості є найбільш повноводними? _________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Коли річки вашої місцевості є найменш повноводними? __________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В нашому краї нараховується 225 річок і 

їхніх приток.  

Південний схід області омивається водами Чорного моря. 

Максимальна глибина моря 2210 м. Вода в морі солона, в 1 л 

знаходиться 18 г солі. Влітку температура поверхневих вод підвищується 

до +25º С. Взимку в затоках утворюється крига.  

В приморській полосі багато лиманів. Лимани відділені від моря піщаними 

косами-пересипами різної ширини. 

Корисно знати 
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2. Заповни схему.  

Підпиши води суходолу. Синім олівцем зафарбуй ті види водних об’єктів, які є в 

твоїй місцевості, а червоним – яких немає. 

 

 

 

 

 
 

 

3. Використовуючи карту Одеської області, назвіть озера, розташовані у 

вашому краї _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Випишіть назви найбільших лиманів Одеської області _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Назвіть населені пункти вашого району, в яких є ставки  _______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. За рахунок чого живляться річки вашої місцевості ____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Води суходолу 
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Дата: ______________________________ 

Практична робота № 3  

ТЕМА: Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів 

Одеської області. 

МЕТА: навчитися знаходити та наносити на контурну карту основні 

гідрологічні обєкти області. 

ОБЛАДНАННЯ: атлас Одеської області, фізична карта Одеської області, 

контурна карта Одеської області 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 
 1. Порівняйте водойми. Запишіть в таблицю спільні риси і риси відмінності 

цих водойм. 

море озеро озеро водосхо

вище 

річка озеро річка ставок 

Спільні риси Спільні риси Спільні риси Спільні риси 

    

    

    

    

    

Відмінності  Відмінності Відмінності Відмінності 

        

        

        

        

        

        

        

2. Використовуючи фізичну карту Одеської області (мал. 6), підпишіть на 

контурній карті назви річок, озер, лиманів. 

3. Підпишіть назви природних водойм, поширених у вашому районі _______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ВИСНОВОК: Які види водойм поширені в нашому краї. Яке їхнє значення. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Мал. 9. Контурна карта Одеської області 

 

Масштаб: 

1: 5000 

В 1 см – 15 км 
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 Згадайте та напишіть назви пісень, у яких згадуються водні об'єкти __ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Придумай загадки про водні об'єкти 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Намалюй водні об'єкти, які знаходяться в околицях твого населеного 

пункту. 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 13.  Поняття «водні ресурси», їх господарське значення та 

господарське використання людиною. Особливості 

водопостачання. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 Поверхневі та підземні води, а також води морів і океанів, які використовує 

людина називають водними ресурсами. 

 

 
1. Багато міст, містечок і навіть сіл мають «власну» річку. Люди здавна 

селилися біля прісних водойм. Як допомагає річка людині? 

  
 

2. Чи використовують у твоєму краї підземну воду? Як? Чим підземна вода 

відрізняється від поверхневої __________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Територія Одеської області належить до 

недостатньо забезпечених водою територій 

 України. Область має власні водні ресурси у розмірі 0,35 км
3
, а за рахунок 

води, яка приходить з інших країн і областей вона становить 12,9 км
3
. 

 

Корисно знати 
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3. Запиши у таблицю приклади використання води людиною. 

Використання води людиною 

У  

побуті 

У 

транспортуванні 

У  

промисловості 

У сільському 

господарстві 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Тобі, напевно, відомо про загачування річкових вод України. З якою 

метою це зроблено ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Люди здавна шанували воду. Їй присвячено багато творів. Знайди в 

літературі поетичні рядки і випиши їх. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. В яких художніх творах описуються  

води рідного краю ______________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Річка – то є пісня Землі. 
Річка моя  - душа мого народу  

П. Воронько 
 



 43 

Дата: ______________________________ 

УРОК 14. Місцеві гідрологічні пам’ятки природи. Охорона водних 

об’єктів. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 
1. Назви гідрологічні пам’ятки природи своєї місцевості _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Чи може вода в джерелі бути забрудненою ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Поміркуй, чому необхідно берегти джерела води _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Назви винуватців забруднення вод твоєї місцевості ___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Запиши правила охорони вод _______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Що під силу зробити тобі, щоб зберегти наші річки, струмки, озера 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ҐРУНТИ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ 
ОДЕЩИНИ. 

Дата: ______________________________ 

Урок 15. Ґрунти. Рослинність і тваринний світ Одещини. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 Ґрунт – це верхній, пухкий, родючий шар землі, на якому 

ростуть рослини. 
 

 
1. Впиши в малюнок, з чого утворюється ґрунт. 

 
 

2. Користуючись картою ґрунтів, назвіть види ґрунтів, поширених в 

нашому краї 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Опиши ґрунти своєї місцевості. 

Назва ґрунту Колір  Вміст перегною 

(багато, мало) 

Родючість 

(значна, незначна) 

    

    

    

    

    

4. Назви рослини, які поширені в вашій місцевості _______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Які тварини поширені на території області ____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Які представники рослин і тварин Чорного моря тобі відомі ____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Чому «Червону книгу України» назвали червоною _____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Заповніть таблицю «Червона книга» Одеської області. 

Червона книга 

Рослини  Тварини  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________ 
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НАСЕЛЕННЯ ОДЕЩИНИ: ІСТОРІЯ І 
СУЧАСНІСТЬ. 

Дата: ______________________________ 

УРОК 16. Особливості заселення людиною Одещини. Виникнення 

і походження назви свого населеного пункту та 

обласного центру. Кількість мешканців.  

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Історія нашого краю багата подіями.       

Люди з'явились тут ще у кам’яному віці. Це були неандертальці. В ІХ 

ст. на цій території жили східнослов’янські племена уличів і тиверців. 

В Х- ХІІ ст. це були землі Київської Русі. В кінці XIV на початку XV 

ст. Північно-Західним Причорноморям володіло Велике князівство 

Литовське. В середині XV ст. ця територія відійшла до кримського 

ханства. В XVІ-XVІІІ ст. степи Південно-Східної Бесарабії (Буджак) 

були у ногайців (буджацьких татар). Ногайці здійснювали набіги на 

Україну і Поділля. Українські козаки вели проти них жорстоку 

боротьбу. 

В 1787-1791 рр., після російсько-турецької війни Буджак 

перейшов під владу Росії. 

З 1797 року територія входила до складу Новоросійської, а потім 

Херсонської губернії. 

У кінці XVІІІ – на початку ХІХ ст. наш край заселяли українські і 

російські селяни, українські і єврейські ремісники, торговці із України 

та Білорусі. Уряд намагався переселити в Російську імперію, в тому 

числі і в Одесу, грецьких, болгарських, німецьких, вірменських й 

інших переселенців. Землі роздавались російським поміщикам з 

умовою обовязкового заселення їх кріпосними селянами. Але 

розвиток Одеси був тісно повязаний з розвитком торгівлі. 

В ХІХ ст. Одеса стає головним портом, який відкрив шлях 

українському зерну на ринки Європи. 

Одеська область була заснована 27 лютого 1932 року. 
 

Корисно знати 
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1. Мій населений пункт _______________________ заснований у ________ р. 

2. Перша згадка у письмових джерелах про мій населений пункт 

зустрічається у ____________________________________ від _____________ р. 

3. Обласний центр м. _____________________ заснований у ____________ р. 

4. Найдавніший населений пункт у моєму районі ________________________ 

5. Сьогодні в Одеській області проживає _____________________ мешканців 

6. У нашому районі проживає _______________________________ мешканців 

7. У нашому населеному пункті проживає ____________________ мешканців 

8. Найбільшими містами нашої області є: _______________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Найбільші населені пункти в нашому районі  __________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10 Жителі нашого населеного пункту займаються ___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Нанесіть на картосхему області (мал. 10) найбільші населені пункти 

області та нашого краю. 

 Намалюй свій населений пункт. 
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Мал. 10. Картосхема Одеської області 
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Дата: ______________________________ 

УРОК 17. Твій родовід, твоя біографія. 

Стан погоди:  

Час  Температу-

ра повітря 

Атмосфер-

ний тиск 

Хмарність  Опади  Напрям і 

сила вітру 

 

 

     

 

 
1. Складіть свій родовід з описом його географії. 

Я ____________________________ Місце народження ____________________ 

______________________________ Місце проживання ____________________ 

Мій батько ____________________ Місце народження ____________________ 

______________________________ Місце проживання ____________________ 

Моя мама _____________________ Місце народження ____________________ 

______________________________ Місце проживання ____________________ 

2. Яку віру сповідують жителі вашого населеного пункту _________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Заповніть таблицю: «Відомі люди краю» 

 

Відомі люди краю 

Області  Району  
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4. Опишіть основні заняття населення вашого населеного пункту 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Чим відрізняється життя в місті і селі ________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 Що ти знаєш про походження свого прізвища? ______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Чи знаєш ти прізвища своїх пращурів?  Спробуй скласти разом з 

рідними свій родовід і зроби записи у мал.  11. 

 

 

 Напиши, чому важливо знати своє коріння, зберігати память про 

минулі покоління і передати її своїм нащадкам. __________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Мал. 11. Родовідне дерево 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Календар фенологічних спостережень  

Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 
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Календар фенологічних спостережень 
Місяць ____________________ 

Явища (зміни) у рослинності Явища (зміни) у тваринному світі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


