
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

Урок № 11 

Дата: 16.01.2023 

Тема: Ресурсні властивості літосфери  

Мета: охарактеризувати ресурсні властивості літосфери; розвивати сформовані здібності, 

виховувати професійну компетентність. 
Хід уроку: 

       Земна кора складена гірськими породами різного походження та складу. За 

походженням гірські породи поділяють на магматичні, осадові й метаморфічні. 

        Магматичні породи утворюються в результаті кристалізації магми. Залежно від умов, 

у яких відбувався процес застигання магми, формуються інтрузивні (утворилися на 

глибині) та ефузивні (виливні, або вулканічні) породи. До інтрузивних відносять граніт, 

габро, до виливних — базальт, ліпарит, вулканічний туф тощо. Породи магматичного 

походження поширені в областях складчастості та кристалічному фундаменті платформ. 

      Осадові породи формуються на земній поверхні різними шляхами. Вони є продуктами 

механічного руйнування порід, що були утворені раніше (уламкові — пісок, галечник). 

Також осадові породи утворюються внаслідок життєдіяльності організмів (органогенні — 

вапняк, крейда, черепашник, кам'яне та буре вугілля) або хімічного осаджування з водних 

розчинів і випаровування води (хемогенні — кам'яна сіль, гіпс). Потужні товщі осадових 

порід накопичуються в осадовому чохлі платформ у межах тектонічних западин та 

крайових прогинів. 

       Метаморфічні породи є результатом видозміни вже існуючих осадових і магматичних 

порід в умовах високого тиску й високих температур земних надр. Наприклад, із піску 

утворюється кварцит, із вапняку — мармур, із граніту — гнейс. Метаморфічні породи 

поширені на значних (понад 6—8 км) глибинах або в гірських областях, де вони піднялися 

на поверхню під час тектонічних рухів земної кори. 

      Мінеральні ресурси, або корисні копалини — гірські породи, що використовуються в 

різних сферах господарства для виробництва енергії, різних матеріалів шляхом їх 

видобутку та переробки. 

       Без корисних копалин неможливий розвиток більшості промислових виробництв: 

металургії, хімічної та будівельної галузей, енергетики, машинобудування тощо. За 

господарським призначенням корисні копалини поділяють на паливні, рудні та нерудні. 

     Нераціональне використання та постійне збільшення обсягів видобутку корисних 

копалин призводить до стрімкого скорочення запасів мінеральної сировини або взагалі до 

повного виснаження родовищ. 

      Виробництва, що спеціалізуються на видобуванні корисних копалин, належать до 

добувної промисловості. Географія добувних виробництв визначає й розміщення 

підприємств, які займаються подальшою переробкою мінеральної сировини. Зокрема, 

сировинний чинник є провідним для таких видів виробництва, як збагачення руд 
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кольорових і чорних металів, виробництво чорнової міді, нікелю, свинцю, цементу, соди, 

калійних добрив, металургійного й гірничого обладнання тощо. 

 

Урок № 12 

Дата: 16.01.2023 

Практичне завдання 

1. Заповніть в зошиті таблицю: 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 

Вид корисних копалин Тип мінеральної сировини Приклади 

Паливні (горючі)   

Рудні   

  

  

  

  

Нерудні (неметалеві)   

  

  

  

 

2. Проаналізуйте та запишіть як саме впливає добувна промисловість людини на 

літосферу. 

 

Домашнє завдання: законспектувати тему уроку № 5 та виконати практичне завдання 

уроку № 6. 

Рекомендована література: . Географія (рівень стандарту): підручник для 11 класу, закл. 

заг. серед. освіти / В. В  Безуглий, Г. О. Лисичарова. – Київ: Генеза,  2019. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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