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Група №26 

Урок № 12-13 

Тема уроку: Ресурсні властивості літосфери. Практична робота№4. Установлення за 

тематичними картами материків і України зв’язку між тектонічними структурами 

рельєфом, мінеральними ресурсами та густотою населення  

Мета уроку: 

Навчальна: актуалізувати, закріпити й поглибити знання про літосферу та її будову, 

дата уявлення про властивості літосфери, формувати поняття «геологічне середовище 

людства»; 

Розвивальна: Розвивати науковий світогляд, допитливість. Аналітичне мислення, 

уміння робити висновки, сприяти розвитку інтересу  до наук геологічного циклу; 

Виховна: Виховувати взаємодопомогу, повагу до людських знань. 

Матеріал до уроку: 

РЕСУРСНА ФУНКЦІЯ літосфери полягає в її здатності забезпечувати потреби біоти 

(екосистем) в абіотичних ресурсах, зокрема потреби людини в корисних копалинах. 

При цьому потреби людини не повинні суперечити потребам біоти. 

Ресурсна функція є базовою в системі «літосфера — біота», адже з нею пов'язані не 

тільки умови життя й еволюції біоти, а й можливість її існування. Вона відображає роль 

мінеральних, органічних, органічно-мінеральних ресурсів літосфери, а також її 

геологічного простору для життя й діяльності біоти як біоценозу, і людського 

співтовариства як соціальної структури. Ресурсна функція охоплює: ресурси, необхідні 

для життя й діяльності біоти; ресурси, необхідні для життя й діяльності людського 

суспільства; ресурси як геологічне середовище, необхідні для розселення та існування 

біоти, у т. ч. й людського суспільства. 

Ресурси геологічного простору під сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння 

можна розглядати і як ресурси для господарського освоєння, і як ресурси для розселення 

біоти. Один з методів оцінювання ресурсного потенціалу літосфери є створення карт 

поширення ресурсів. 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ ТА 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ 

ПОШИРЕННЯ. 

 Протягом усієї історії розвитку 

нашої планети на її поверхні й у 

надрах утворилися різні гірські 

породи. Ті з них, які використовує 

людина, називають корисними 



копалинами. Їх, як і гірські породи, поділяють за походженням на осадові, магматичні 

та метаморфічні . 

• Чому більшість гранітних кар'єрів України приурочені саме до Українського щита? 

Чи можна знайти кам'яне вугілля у відкладах докембрію? 

Корисні копалини видобувають переважно з невеликих глибин (до 1000 м). Отже, вони 

тісно пов'язані з будовою верхніх шарів земної кори. 

Корисні копалини осадового походження поширені переважно в межах тектонічних 

западин і платформних плит, а також передгірських крайових прогинів. Тобто вони 

характерні для структур, які в минулому були басейнами нагромадження осадового 

матеріалу, нанесеного з прилеглих територій. Частина з них утворилася внаслідок 

руйнування гірських порід. Це уламкові породи. Величина уламків варіює від валунів і 

гальки до пилуватих частинок, що дає змогу розрізняти серед них породи різного 

гранулометричного складу — валунники, галечники, конгломерати, піски, пісковики 

тощо. Органогенні породи утворюються з участю організмів (вапняки, крейда, нафта). 

Значне місце посідають хемогенні породи, що утворилися шляхом хімічного 

осадонакопичення з вод або розчинів без участі біологічних процесів. 

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗТАШУВАННЯ ДОБУВНИХ, 
МАТЕРІАЛО- Й ПАЛИВОМІСТКИХ ВИРОБНИЦТВ. Безпосередній вплив на 

розміщення виробництва має співвідношення його основних техніко-економічних 

показників — праце-, матеріало-, капітало-, енерго- та ресурсомісткість із обов'язковим 

урахуванням споживчого чинника. 

Виробництва, у яких більше половини витрат становлять сировина й матеріали, 

називають матеріаломісткими. Їх розміщують поблизу джерел сировини. До 

виробництв із високою матеріаломісткістю належать: важке машинобудування, окремі 

види хімічного виробництва, промисловість будівельних матеріалів тощо. Наприклад, 

видобування нафти в Полтавській області. Показовий приклад — кольорова металургія, 

де обов'язково збагачують руди. Руди кольорових металів, як правило, 

полікомпонентні, тому їх переробка передбачає складні технологічні цикли для 

отримання різних металічних сполук. Оскільки вміст основного компоненту в таких 

рудах є мінімальним (0,5-5,0 %), вони потребують обов'язкового збагачення в місцях 

видобування. 

Типовими ознаками енергомісткості виробництва є частка паливно-енергетичних 

витрат у собівартості продукції та питомі витрати палива й енергії на їхнє виробництво. 

У технологічних процесах різних видів діяльності може переважати споживання 

електроенергії, палива, тепла. До електромістких виробництв належать: виплавка 

легких металів (алюміній, титан, магній), електролітична виплавка міді, нікелю, 

феросплавів тощо. Високоелектромісткі виробництва розміщують біля 

гідроелектростанцій або в центрах з потужною тепловою енергетикою. 

• Наведіть приклади розміщення підприємств з виплавки магнію в Україні. 



Усі види паливомістких виробництв розміщують поблизу баз палива або на шляхах 

його перевезення. Особливо це характерно для теплових електростанцій. (Поясніть 

чому.) 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ. Хоча наша Земля має великі 

й різноманітні природні ресурси, запаси різних їхніх видів неоднакові й розташовані 

вони нерівномірно. Тому окремі країни та регіони мають різну ресурсозабезпеченість. 

Показник ресурсозабезпеченості — це співвідношення між величиною запасів і 

масштабами їх використання. Забезпеченість мінеральними ресурсами виражається 

кількістю років, на які вистачить розвіданих запасів за їх сучасного рівня використання. 

 

Забезпеченість лісовими, земельними, водними ресурсами визначається розрахунком 

їхніх запасів на душу населення. 

 

Гостродефіцитними є мінеральні ресурси, період забезпеченості якими становить 10-20 

років. Це золото, свинець, кобальт, цинк, алмази. До мінеральних ресурсів, 

забезпеченість якими розрахована на століття, належать нафта, молібден, азбест, мідь, 

природний газ, титан, вольфрам і ванадій. Умовно обмеженими мінеральними 

ресурсами, яких вистачить на кілька сотень років, визнають кам'яну й калійну солі, 

марганець, залізо, фосфати, хром, уран, вугілля, алюміній та інші корисні копалини. 

Забезпеченість усього світу окремими видами ресурсів, за оцінками вчених, становить 

від кількох до сотень років. Ресурсозабезпеченість одних країн (або регіонів) може бути 

низькою, а інших — досить високою. 

Показники ресурсозабезпеченості є приблизними, оскільки є можливість відкриття 

нових родовищ, джерел надходження тощо (мал. 52). Наприклад, геологічна вивченість 

Африки, Латинської Америки, Азії ще незначна, тому тут можливі відкриття великих 

родовищ найрізноманітніших корисних копалин. 

 

Мал. Чинники, які впливають на зміну ресурсозабезпеченості 



Більшість країн мають середню ресурсозабезпеченість. Країни, які дуже багаті на будь-

який один важливий вид ресурсів, називають спеціалізованими. Наприклад, країни-

експортери нафти, хоча можлива спеціалізація на інших видах ресурсів. 

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ЛІТОСФЕРУ. Минуле століття ознаменувалося небувалим 

наступом людини на природне, зокрема на геологічне, середовище. Технічні й 

технологічні досягнення дали змогу залучати до використання значно більшу частину 

земної кори на суходолі й в океанах, ніж це було раніше. 

Розрізняють кілька видів антропогенного впливу на геологічне середовище (мал. 54). 

Мал. Техногенний вплив на геологічне 

середовище 

Фізичний вплив визначається гірничотехнічною, 

інженерно-будівельною, сільськогосподарською 

та військовою діяльністю. Гігантські гірничо-

збагачувальні комбінати або комплекси з 

видобування палива здатні за короткий час 

змінити геологічне середовище так, що відновити 

його вже не вдасться. Техногенного впливу зазнають і глибші горизонти земної кори 

через величезну кількість нафтових і газових свердловин, підземне будівництво в 

містах, прокладання трубопроводів, тунелів тощо. 

Сьогодні майже 15 % суходолу (майже 1/6 всієї його площі) вкрита інженерними 

спорудами — дорогами, каналами, водосховищами, промисловими комплексами, 

будівлями тощо. Ця діяльність змінює рельєф, властивості порід (ущільнення, 

руйнування), режим і рівень ґрунтових вод тощо. 

Хімічний вплив на земну кору здійснюють звалища твердих побутових відходів, 

промислові й комунальні стоки вод, забруднюючи запаси питної води. Одна людина 

виробляє майже тонну комунальних відходів за рік. Великі площі відводять під 

складування різноманітних відходів від гірничого виробництва й інших видів 

господарської діяльності людини. Сюди належать і не утилізовані токсичні відходи. Усе 

це руйнує верхню частину земної кори — геологічне середовище — і призводить до 

незворотних змін. 

У першій половині XXI ст. людство наблизиться до небезпечної межі «обурення» 

біосфери, якщо рівень споживання не зміниться, а чисельність населення не зменшиться 

до такого показника, за якого може зберігатися стійкий, збалансований розвиток. 

Упродовж історії людства ми тільки споживали, не замислюючись про наслідки. 

Завдання геологів саме й полягає в тому, щоб мінеральні ресурси Землі стали 

доступними кожному й людство у своєму пізнанні Землі досягло рівня, який дозволить 

йому усвідомити, що воно стоїть на межі такого стану планети, за яким немає 

майбутнього. 



ГЛОБАЛЬНА РЕСУРСНА ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА. Розвиток людського 

суспільства в усі часи був пов'язаний з використанням різноманітних ресурсів. 

Природне середовище є місцем проживання людини й джерелом усіх благ, необхідних 

для його життя та виробничої діяльності. Ступінь використання ресурсів визначається 

соціально-економічними потребами суспільства. 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне 

 Співвідношення між величиною запасів і масштабами використання природних 

ресурсів є показником ресурсозабезпеченості. Він виражається кількістю років, 

на які вистачить розвіданих запасів корисних копалин за їх сучасного 

використання. У різних країнах ці показники різняться. 

 Розрізняють кілька видів впливу на геологічне середовище: фізичний, хімічний і 

біологічний. 

 Ресурсна проблема має глобальний характер. Розв'язати її можна, об'єднавши 

зусилля різних країн. 

 основні структурні елементи: континенти та океанічні западини, серединно-

океанічні хребти, геосинклінальні рухомі пояси; 

 тектоніка літосферних плит пояснює утворення сучасних материків та океанів; 

 головні структурні елементи літосфери: континенти та океанічні западини, 

серединно-океанічні хребти, геосинклінальні рухомі пояси; 

 зони зосередження епіцентрів землетрусів (сейсмічні пояси) майже збігаються із 

зонами розташування вулканів (вулканічними поясами) і прив'язані до місць 

розходження або зіткнення літосферних плит; 

 гравітаційні процеси - це процеси переміщення гірських порід під дією сили 

земного тяжіння. 

Практична робота №4 

Встановлення за тематичними картами материків та України  

зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і 

густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких 

виробництв. 

Мета: закріпити вміння читати та аналізувати тематичні карти, що         

                допомагають установити зв’язки між різними об’єктами. Вміти         

                визначати екологічні проблеми,  пов’язані з розвитком видобувної       

                промисловості. 

 

Завдання 1. Проаналізуй необхідні карти в атласі та заповни таблицю. 

Тектонічна 

структура 

Форми 

рельєфу  

Види 

мінеральних 

ресурсів  

Густота 

населення  

Найбільші 

промислові 

центри та їх 

спеціалізація  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Завдання 2. Які екологічні проблеми виникають в районах видобування корисних 

копалин.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Завдання 3. Пригадай, які корисні копалини видобувають в Дніпропетровській 

області. Запиши найбільші центри розвитку металургії. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Висновок___________________________________________________________________________. 

 

Домашнє завдання: 

1. У 2018 р. у світі сталося кілька потужних землетрусів. Наприклад, у січні, через 

землетрус у Римі евакуювали метро та школи. Того ж місяця від землетрусів загинули 

люди в Перу і Чилі, а в лютому - на о. Тайвань і в Мексиці. У березні стався землетрус 

у Папуа-Новій Гвінеї, у червні - в Японії. У серпні найпотужніший за останні 100 років 

землетрус сколихнув Венесуелу. У жовтні 2018 р. в Індонезії стався черговий потужний 

землетрус, унаслідок якого загинуло понад 1700 людей і близько 600 людей зникли 

безвісти. 

Поясніть, чому саме у названих країнах сталося це лихо? Чи є землетруси там 

випадковими? Чи можуть вони повторюватися? Наскільки важливою є обізнаність 

щодо ймовірності землетрусів під час перебування в цих країнах? 

2. Назвіть екологічні функції літосфери. Що вони відображають? 

3. Поясніть, чому ресурсна функція є базовою в системі «літосфера — біота». 

4. Поясніть, які гірські породи мають магматичне або метаморфічне походження, а які 

— осадове походження. 

5. Наведіть приклади зміни забезпеченості мінеральними ресурсами. 

6. Чому найгострішою сьогодні є проблема забезпеченості людства паливом? 

7. Підготуйте повідомлення про мінеральні ресурси дна Світового океану. (За 

бажанням) 

 

 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com . 

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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