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Передмова

Дорогі одинадцятикласники! Перед вами практикум з екології. Практичні ро-
боти ви будете виконувати на уроках під керівництвом учителя або самостій-
но під час домашньої роботи. Структура практичних робіт включає тему, мету, 
інформаційний і довідковий матеріал, хід роботи та висновки. Готуючись до 
виконання робіт, ви маєте повторити теоретичний матеріал, що поданий у під-
ручнику «Екологія» (для загальноосвітніх навчальних закладів, рівень стандарту, 
академічний рівень»  (2011) авторів Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. 

Практичні роботи включають завдання, що пов’язані з  аналізом статистич-
ного, картографічного матеріалу, побудовою графіків, колових та стовпчикових 
діаграм, заповненням таблиць, розв’язуванням екологічних задач, обговоренням 
запитань для дискусії. Вони допоможуть вам у  формуванні  вмінь та навичок  
аналізу, систематизації, синтезу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків  у 
галузі екології та збалансованого  розвитку.  Виконання окремих робіт можна 
розпочати на уроці та продовжити вдома, деякі завдання доцільно виконувати у 
групах (на розсуд вчителя).

Бажаємо успіху!
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Практична робота № 1
Тема.  аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і при-

роди.

Мета. Сформувати поняття про ноосферу як основу збалансованого 
розвитку людства; ознайомитися з етапами еволюції уявлень про 
місце людини в природі; з’ясувати особливості впливу людського 
суспільства на біосферу; усвідомити масштаби антропогенного 
впливу на природу та їх наслідки. 

інфОрМаційний МаТЕріал 

Перед виконанням практичної роботи повторіть  параграф 8 підручника.

Хід роботи 

завдання 1. Заповніть таблицю 1 «Етапи взаємодії суспільства і  природи та їх 
особливості». 

Таблиця 1
Етапи взаємодії суспільства і природи та їх особливості

Назва історичного етапу Тривалість 
етапу

Масштаби та характер впливу 
людини на природу
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Практична робота № 6
Тема. аналіз особливостей розвитку заповідної мережі україни.

Мета. З’ясувати історію формування природоохоронних територій  
України; визначити особливості розвитку природоохоронних 
об’єктів України та своєї місцевості.

інфОрМаційний МаТЕріал 

Перед виконанням практичної роботи повторіть  параграфи 14, 15  підручника.

Довідковий матеріал: за роки незалежності площа природно-заповідного фонду 
України зросла більш ніж удвічі. Станом на листопад 2009 р. загальна його пло-
ща – 2,8 млн. га, що становить 4% території держави. Незважаючи на це, площа 
природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишається значно мен-
шою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідності становить 
15%.

Сучасні еколого-економічні розрахунки й моделі доводять, що  збереження 
генофонду регіону можливе лише за умови, якщо не менш ніж 10-15% його площі 
зайнято заповідними територіями. Наявність розвиненої мережі заповідних тери-
торій — необхідна (хоч і недостатня) умова збереження біорізноманітності. Тому 
кожна держава, яка приєдналася до Конвенції про біорізноманітність, зобов’язана 
підтримувати й розвивати мережу заповідних територій.

Хід роботи

завдання 1. Ознайомтесь із таблицею 6. Проаналізуйте динаміку зростання кіль-
кості природоохоронних об’єктів в Україні (1920-2010 рр.). Поясніть 
причини нерівномірного збільшення  кількості природних заповід-
ників за цей період. 
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Таблиця 6
Періоди створення природоохоронних об’єктів в україні 

№
Категорія при-
родоохоронних 

об’єктів

20-ті 
рр. ХХ 

ст.

60-70-ті
рр.

ХХ ст.

80-ті 
рр. ХХ 

ст.

90-ті
рр.

ХХ ст.

2000-
2010 рр.

Загальна 
кіль-
кість 

(2010 р.)
1. Заповідники 4 8 1 8 – 21

2. Заказники – 98 102 86 19 305

3. Національні 
природні парки 1 – 3 7 12 23

4. Пам’ятки при-
роди – 99 22 11 – 132

5.
Парки-пам’ятки 
садово-парко-
вого мистецтва

– 78 6 4 – 88

6. Дендропарки – 3 16 – 19

7. Ботанічні сади – 10 5 2 – 17

8. Зоопарки – – 2 5 – 7

завдання 2. Побудуйте колову діаграму структури природно-заповідного фонду 
України (2010 р.).
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ііі. встановіть відповідність.

Основні структурні елементи екомережі Їхнє значення

а) лінійні елементи екомережі, що забезпе-
чують міграційні шляхи (вкриті лісом і луками 
території, долини річок, смуги    збереженої 
природної рослинності; 

б) території зі зміненою природною рослин-
ністю, але зі збереженим середовищем існу-
вання, призначені для налагодження цілісних 
зв’язків у природних ландшафтах;

в) перехідні ландшафти між природними та 
господарсько-освоєними, території із регульо-
ваним режимом заповідання;

г) природні ландшафти з рідкісними це-
нозами, які можуть перебувати під охороною, 
територіально ізольовані, не приурочені до 
екомережі, призначені для посилення ефек-
тивності екомереж.

1) буферні території 
2) екокоридори 
3) території відновлення  
4) території природного роз-

витку

IV. Дайте розгорнуту відповідь.
Поясніть, як відбувається процес колообігу нітрогену в природі. Обґрунтуйте 

роль антропогенної діяльності у колообігу нітрогену.
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