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Øàíîâíі þíàêè і äіâ÷àòà!

Âіòàєìî âàñ! Ìèíóâ ùå îäèí íàâ÷àëüíèé ðіê, à çà íèì – і øâèäêîïëèí-
íå ëіòî. І îñü íàñòàâ ÷àñ çðîáèòè ÷åðãîâèé êðîê ó äèâîâèæíèé ñâіò ãåî-
ãðàôії. Âè íå íîâà÷êè â öüîìó ñâіòі. Àäæå ïîçàäó çàëèøèëèñÿ êóðñè «Çà-
ãàëüíà ãåîãðàôіÿ» òà «Ìàòåðèêè і îêåàíè». Ñïî÷àòêó íàøà Çåìëÿ ïîñòàëà 
ïåðåä âàìè, íà÷å îäÿãíåíà â ðіçíîìàíіòíå âáðàííÿ – îêðåìі ïðèðîäíі îáî-
ëîíêè. Âè äіçíàëèñÿ ïðî íåïðîñòå і öіêàâå «æèòòÿ» êîæíîї ç îáîëîíîê, 
ïðî òå, íàñêіëüêè ñêëàäíèìè є âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ íèìè. Ïîìіðêóéòå çíî-
âó ïðî ðîëü ëþäèíè â öèõ çâ’ÿçêàõ і çãàäàéòå ïðî áàæàíі é íåî÷іêóâàíі 
çìіíè ïðèðîäè, ÿêèìè âîíà çàâäÿ÷óє íàì, ëþäÿì.

Äîïîâíèòè і ïîãëèáèòè âàøі ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ, îçáðîїòè âàñ íîâèìè 
ôàêòàìè äîïîìіã êóðñ ãåîãðàôії «Ìàòåðèêè і îêåàíè». Ïіä ÷àñ îïàíó âàí íÿ 
éîãî â áàãàòüîõ ç âàñ, íàïåâíî, íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëè ïîäèâ і çàõîïëåí-
íÿ ðіçíîìàíіòíі åêçîòè÷íі êóòî÷êè ïëàíåòè. Íà їõíüîìó òëі ïðèðîäà, ùî 
íàñ îòî÷óє, áàãàòüîì çäàєòüñÿ çâè÷àéíîþ. Àäæå âñå òàêå çíàéîìå! Ïðèíàé-
ìíі òàê çäàєòüñÿ. Òèì ÷àñîì ïðèðîäà ðіäíîї êðàїíè – öå òàêîæ îêðåìèé 
öіëèé ñâіò! І íàäçâè÷àéíî öіêàâèé і çàõîïëèâèé. Òðåáà ëèøå âìіòè íå
òіëüêè äèâèòèñÿ, à é áà÷èòè. Ó öüîìó âàì і äîïîìîæå ÷åðãîâèé êóðñ ãåî-
ãðàôії «Óêðàїíà ó ñâіòі: ïðèðîäà, íàñåëåííÿ», ÿêèé ïî÷èíàєòå âèâ÷àòè.

Íà ïî÷àòêó ó âàñ áóäå íàãîäà ïîâòîðèòè і çàêðіïèòè äåÿêі ðàíіøå íà-
áóòі çíàííÿ – ïðî ãåîãðàôі÷íі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ і äæåðåëà ãåîãðàôі÷íèõ 
çíàíü, ãåîãðàôі÷íі êàðòè òîùî. Ïðî öå éäåòüñÿ ó âñòóïі і â ïåðøîìó ðîç-
äіëі ïіäðó÷íèêà. Âîäíî÷àñ âè îçíàéîìèòåñÿ іç äîñëіäæåííÿìè âèäàòíèõ 
âіò÷èçíÿíèõ äîñëіäíèêіâ-ãåîãðàôіâ, çàâäÿêè ÿêèì, çîêðåìà, ç’ÿâèâñÿ і 
öåé ïіäðó÷íèê.

Ó äðóãîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà éäåòüñÿ ïðî ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð Óêðà-
їíè. Ç öüîãî ðîçäіëó âè äіçíàєòåñÿ ïðî ïîëіòè÷íó êàðòó ñâіòó, ôîðìè ïðàâ-
ëіííÿ é àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé äåðæàâ ñâіòó é Óêðàїíè, à 
äî òîãî æ íàâ÷èòåñÿ ïîðіâíþâàòè ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ç іíøè-
ìè êðàїíàìè ñâіòó.

Òðåòіé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà ïðèñâÿ÷åíèé çàãàëüíіé õàðàêòåðèñòèöі ïðè-
ðîäíèõ óìîâ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíè. Òóò âіäîìі îáîëîíêè ïîñòàíóòü
ïåðåä âàìè ó íîâіé ÿêîñòі – ÷åðåç ïðèçìó òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè. І âè 
äіçíàєòåñÿ, íàñêіëüêè âîíà ðіçíîìàíіòíà і öіêàâà ç ïîãëÿäó ãåîãðàôà. Äåÿ-
êі ç ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ Óêðàїíè óíіêàëüíі і ïîòðåáóþòü íàøîї îõîðî-
íè, ïðî ùî і éäåòüñÿ â çàêëþ÷íіé òåìі öüîãî ðîçäіëó.

Îòæå, ôіçè÷íà ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè – öіëà ñêàðáíèöÿ çíàíü, ùî òіñíî
ïîâ’ÿçàíі ç ïîïåðåäíіìè êóðñàìè ãåîãðàôії, à òàêîæ ïðèðîäîçíàâñòâîì òà 
іñòîðієþ íàøîї äåðæàâè. Âîíà ïîñèëàєòüñÿ íà áіîëîãі÷íі, åêîëîãі÷íі òà 
ôіçè÷íі çàêîíîìіðíîñòі òîùî.

Ïðîòå ïðèðîäà і Óêðàїíè, і ïëàíåòè Çåìëÿ íå ëèøå îá’єêò íàøîãî ìè-
ëóâàííÿ і çàõîïëåííÿ, à ùå é ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі òèõ, õòî їõ 
íàñåëÿє. Ñàìå íàñåëåííþ Óêðàїíè і ñâіòó ïðèñâÿ÷åíèé ÷åòâåðòèé ðîçäіë 
ïіäðó÷íèêà. Îïàíóâàâøè éîãî, âè äіçíàєòåñÿ ïðî ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ 
ñâіòó òà Óêðàїíè, óìіòèìåòå õàðàêòåðèçóâàòè íàñåëåííÿ ñâіòó і Óêðàїíè òà 
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її îáëàñòåé, ðîçóìіòèìåòå ñóòü äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ і çìîæåòå ïîÿñ-
íþâàòè äåìîãðàôі÷íó ñèòóàöіþ, ùî ñêëàëàñÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó òà
Óêðàїíè. À ëіïøå âèâ÷èòè ñâіé ðåãіîí, çîêðåìà éîãî ïðèðîäó é íàñåëåííÿ,
âàì äîïîìîæå ïÿòèé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà.

Äëÿ ïîëåãøåííÿ îïàíóâàííÿ çíàííÿìè ç ôіçè÷íîї ãåîãðàôії Óêðàїíè,
òàê ñàìî ÿê і â ïîïåðåäíіõ íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ ç ãåîãðàôії, âàì ïðîïîíó-
þòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ðóáðèêè: «Іñòîðіÿ ãåîãðàôії», «Íàóêîâі äèñêóñії», 
«Íàöіîíàëüíå íàäáàííÿ». Їõíє ïðèçíà÷åííÿ – ïіäêðåñëèòè, óçàãàëüíèòè
і ñïîíóêàòè âàñ äî ðîçäóìіâ, à ìîæëèâî, é äî âèñóíåííÿ âëàñíèõ ïðîïî-
çèöіé ç àêòóàëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì.

Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, ùî çàïðîïîíîâàíі â ðóáðèöі «Ãåîãðàôі÷íèé іí-
òåðàêòèâ», äîïîìîæóòü âàì íàáóòè íåîáõіäíèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê,
«Ïðàêòè÷íі ðîáîòè» – çàêðіïèòè їõ. À ïåðåâіðèòè, íàñêіëüêè öå âàì
âäàëîñÿ, äîïîìîæóòü ðóáðèêè «Ãîëîâíå» і «Ïåðåâіðèìî ñâîї çíàííÿ і 
âìіííÿ».

Çàóâàæèìî, ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè öå íå ëèøå îäíà ç íàâ÷àëüíèõ äèñöè-
ïëіí, ÿêà ðîçøèðþє âàø ñâіòîãëÿä. Âîíà ìàє é ñóòî ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ,
îñêіëüêè îçáðîþє êîæíîãî óêðàїíöÿ çíàííÿìè, çàâäÿêè ÿêèì ìè íàâ÷àє-
ìîñÿ íå òіëüêè ìèëóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè êðàєâèäàìè, à é öіíóâàòè їõ.
Çàâäÿêè  ÿêèì ìè íå ëèøå îçíàéîìëþєìîñÿ ç ïðèðîäíèìè áàãàòñòâàìè,
à é óñâіäîìëþєìî ïîòðåáó â áåðåæëèâîìó ñòàâëåííі äî íèõ. Àäæå ïðèðîäà
ðіäíîї êðàїíè – öå ñåðåäîâèùå íàøîãî ç âàìè æèòòÿ, ÿêå ïåðåäàëè íàì
ó ñïàäîê íàøі ïðàùóðè. І ìè ìóñèìî éîãî çáåðіãàòè é ïîëіïøóâàòè, ùîá
òàê ñàìî ïåðåäàòè éîãî â íàëåæíîìó ñòàíі íàøèì íàùàäêàì.

Îñü ÷îìó òå, ùî âèâ÷àє і ÷îãî íàâ÷àє ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè, íåîáõіäíå
ïðåäñòàâíèêàì íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ïðîôåñіé – åêîíîìіñòàì і þðèñòàì,
òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì і âîäіÿì, àãðîíîìàì і âіéñüêîâèì, ìåíåäæåðàì
і çåìëåâïîðÿäíèêàì òà іí. Íå âèïàäêîâî іíôîðìàöії ïðî ïðèðîäó ðіäíîї
êðàїíè òàê áàãàòî íàäàþòü óâàãè ãàçåòè, ðàäіî і òåëåáà÷åííÿ, її îáãî-
âîðþþòü ïàðëàìåíòàðії, óðÿäîâöі і íàéâèùà ïîñàäîâà îñîáà äåðæàâè –
ïðåçèäåíò.

Îòæå, âñå íåîáõіäíå äëÿ ÷åðãîâîї ãåîãðàôі÷íîї ïîäîðîæі ïðèãîòîâàíå.
Âèðóøàéìî â äîðîãó! І óñïіõіâ âàì!

Àâòîðè
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 дізнатися, що вивчає «Географія України» і як здійснюють наукові дослі-
дження;

 знати, коли розпочалися систематичні географічні дослідження на території 
р д др р у у ;Ук раїни і хто з відомих мандрівників і вчених брав у них участь;

 уміти оцінювати значення географічної інформації для життєдіяльності лю-
дини.

§ 1. ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÃÅÎÃÐÀÔІß ÓÊÐÀЇÍÈ

 З яких двох основних наук складається географія?
 Що вивчає регіональна географія?
 -Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх гео-

графічних знань?

 Об’єкти вивчення географії України. Ó 7-ìó êëàñі âè âèâ÷àëè ìà-
òåðèêè òà îêåàíè. Ðåãіîíàëüíà ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє òàêîæ і ìåíøі ðåãіîíè 
ñâіòó, íàïðèêëàä îêðåìі êðàїíè. Îòîæ ó 8-ìó êëàñі âè ðîçïî÷èíàєòå âè-
â÷àòè ãåîãðàôіþ Óêðàїíè, ÿêà є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ êðàїí Єâðîïåéñüêîãî
ðåãіîíó. Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè äіçíàєòåñÿ ïðî ñïåöèôі÷íі ðèñè
ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ íàøîї êðàїíè, її òåðèòîðіàëüíî-àäìіíіñòðàòèâ-
íèé óñòðіé, ãåîãðàôі÷íі âіäîìîñòі ïðî òåðèòîðіþ Óêðàїíè â ìèíóëîìó òà 
ñó÷àñíі ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ, ïðî îñîáëèâîñòі її íåïîâòîðíîї ïðèðîäè. 
Êðіì òîãî, âè äіçíàєòåñÿ ïðî íàðîäè, ùî íàñåëÿþòü êðàїíó, ìîâè, ðåëіãіþ,
òðàäèöії óêðàїíñüêîãî íàðîäó.

Îòæå, ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè ÿê íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó 8-ìó êëàñі ìàє êіëü-
êà îá’єêòіâ âèâ÷åííÿ, ñåðåä ÿêèõ ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè, âëàñòè-
âîñòі ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ і ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ òà çàêîíîìіðíîñòі
ïîøèðåííÿ їõ òåðèòîðієþ Óêðàїíè, à òàêîæ îñîáëèâîñòі íàñåëåííÿ.

Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ ñâîєї äåðæàâè і öіêàâî, і äóæå êîðèñíî. Àäæå âè íå 
ëèøå äіçíàâàòèìåòåñÿ íîâі äàíі і çáèðàòèìåòå ðіçíі âіäîìîñòі ïðî Óêðàїíó,
à é ç їõíüîþ äîïîìîãîþ ïî÷íåòå ðîçóìіòè ìіñöå íàøîї äåðæàâè ó ñâіòі, 
ñóòíіñòü òîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó, â ÿêîìó âàì äîâåäåòüñÿ æèòè, ïðà-
öþâàòè, òâîðèòè, ìàíäðóâàòè, äáàþ÷è ïðî ñâîþ ðіäíó çåìëþ.

 Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. 
Äëÿ ïіçíàííÿ ïðèðîäè і ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè ãåîãðàôè ïîñëóãîâóþòüñÿ 
ðіçíèìè ìåòîäàìè äîñëіäæåííÿ. Ñåðåä íèõ íàñàìïåðåä ìåòîäè ñïîñòåðå-
æåííÿ іÿ âèìі ðþâàííÿ. ßê âè âæå çíàєòå, ñó÷àñíі ñïîñòåðåæåííÿ çäіéñ íþþòü 
çà äîïîìîãîþ øòó÷íèõ ñóïóòíèêіâ Çåìëі, ëіòàêіâ-ëàáîðàòîðіé àáî íàóêîâî-
äîñëіäíèõ ñóäåí. Ïðè öüîìó òðàäèöіéíî âèêîðèñòîâóþòü ìåòîä îïèñó îêðå-
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ìèõ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ó òîìó ÷èñëі çàñîáàìè ôîòî- і âіäåî çéîìêè. Ãåî-
ãðàôі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ òà îïèñ ôîðìóþòü îñíîâó ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü.

Çіáðàíі ïåðâèííі ãåîãðàôі÷íі äàíі äàþòü ó÷åíèì çìîãó çàñòîñîâóâàòè
ïîðіâíÿëüíî-ãåîãðàôі÷íèé ìåòîä. Àíàëіç ïðèðîäíèõ ÿâèù, ïðîöåñіâ òà
їõíє ïîðіâíÿííÿ íåðіäêî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ìåòîäîì ìîäåëþâàííÿ, ùî ïå-
ðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ їõíіõ ìîäåëåé (íàïðèêëàä, öèêëîíіâ é àíòèöèêëîíіâ).

Äëÿ ïіçíàííÿ çäåáіëüøîãî ñóñïіëüíèõ îá’єêòіâ, ïðîöåñіâ і ÿâèù ãåîãðà-
ôè óñïіøíî âèêîðèñòîâóþòü òàêèé çàãàëüíîíàóêîâèé ìåòîä, ÿê ñòàòèñ-
òè÷íèé. Âіí íå ëèøå äàє çìîãó âèçíà÷èòè êіëüêіñíі ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі
ïîêàçíèêè, à é äîïîìàãàє âèÿâèòè òåíäåíöіþ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà, ðіç-
íèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі, ïåðåäáà÷èòè íàñëіäêè, ñêëàñòè ãåîãðàôі÷íèé ïðî-
ãíîç. Ñòàòèñòè÷íі äàíі ÷àñòî çâîäÿòü ó òàáëèöі, ãðàôіêè, äіàãðàìè, ùî
ñïðîùóє їõíіé àíàëіç é óçàãàëüíåííÿ.

Îñîáëèâèì ìåòîäîì і äëÿ ôіçè÷íîї, і äëÿ ñóñïіëüíîї ãåîãðàôії є êàðòî-
ãðàôі÷íèé ìåòîä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âіäîáðàæàþòü ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ 

і âçàєìîçâ’ÿçêè ðіçíèõ ïðèðîäíèõ і ñî-
öіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿâèù ÷è 
ïðîöåñіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.

Ùå íà ðàííіõ åòàïàõ âèâ÷åííÿ òåðè-
òîðії Óêðàїíè âèíèê íàóêîâèé ìåòîä,
ùî îòðèìàâ íàçâó ðàéîíóâàííÿ. Ïðè
öüîìó єäèíó òåðèòîðіþ êðàїíè ïîäіëÿ-
þòü íà ðàéîíè çà ïåâíèìè îçíàêàìè.
Òàê, âèîêðåìëþþòü ïðèðîäíі, åêîíîìі÷-
íі òà іíøі ðàéîíè. Öåé ìåòîä ìàє íå
ëèøå íàóêîâå, à é ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ,
îñêіëüêè äîïîìàãàє ëþäÿì ó ãîñïîäàð-
ñüêіé äіÿëüíîñòі, ó ïîáóòі, çàãàëîì ó
æèòòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись додатковими джерелами географічної інформації, 
з’ясуйте, де в житті людини застосовується система GPS. 

 Джерела географічної інформації. Öå íàñàìïåðåä ðіçíîìàíіòíі ãåî-
ãðàôі÷íі åíöèêëîïåäії, äîâіäíèêè, ñëîâíèêè, ó ÿêèõ óçàãàëüíåíî ÷èñëåííі
íàóêîâі äîñëіäæåííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Òàê, öіííèì íàóêîâèì âèäàí-
íÿì є òðèòîìíà «Ãåîãðàôі÷íà åíöèêëîïåäіÿ Óêðàїíè». Âàæëèâèì äæåðåëîì
ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü äëÿ âàñ є øêіëüíèé ïіäðó÷íèê, àòëàñ, à òàêîæ  Іíòåðíåò.

Îäíèì іç ñó÷àñíèõ äæåðåë іíôîðìàöії є ãåîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñè-
ñòåìè (ÃІÑ). Öå ñïåöіàëüíі êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ÿêі çàâäÿêè ðåãóëÿð-
íîìó îíîâëåííþ ÷åðåç Іíòåðíåò äàþòü çìîãó íå ëèøå âіäñòåæóâàòè é àíà-
ëіçóâàòè ðіçíі ãåîãðàôі÷íі ÿâèùà і ïðîöåñè, à é ïîñòіéíî ïîïîâíþâàòè
іíôîðìàöіþ ïðî íèõ.

Äëÿ äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè ãåîãðàôè øèðîêî çàñòîñîâóþòü ãëî-
áàëüíó ñèñòåìó ïîçèöіîíóâàííÿ (GPS), ÿêà äàє çìîãó äîñèòü òî÷íî âèçíà-
÷èòè ïîëîæåííÿ і øâèäêіñòü ðóõó îá’єêòà íà ïîâåðõíі Çåìëі ÷è â àòìîñôåðі,
òà ñèñòåìó ãåîåêîëîãі÷íîãî ìîíі òîðèíãó.

Мал. 1. Національний науково-
природничий музей у Києві
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ßê äæåðåëî ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü âåëèêó öіííіñòü ìàþòü ìóçåї, ïåðåäó-
ñіì êðàєçíàâ÷і. Åêñïîçèöії êðàєçíàâ÷èõ ìóçåїâ çíàéîìëÿòü âіäâіäóâà÷іâ ç
ïðèðîäîþ, íàñåëåííÿì і ãîñïîäàðñòâîì òîãî ÷è іíøîãî êóòî÷êà Óêðàїíè.
Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä òàêèõ ìóçåїâ ïîñіäàє Íàöіîíàëüíèé íàóêîâî-ïðè-
ðîäíè÷èé ìóçåé ó Êèєâі (ìàë. 1).

Ãåîãðàôі÷íі âіäîìîñòі ïðî Óêðàїíó âè òàêîæ ìîæåòå îòðèìàòè ç äæå-
ðåë ìàñîâîї іíôîðìàöії, ÿê-îò: ãàçåòè, æóðíàëè, ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ. Íå-
òðàäèöіéíèìè äæåðåëàìè ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü є õóäîæíі é ëіòåðàòóðíі
òâîðè óêðàїíñüêèõ ìèòöіâ, à òàêîæ óêðàїíñüêèé ôîëüêëîð: ïðèñëіâ’ÿ òà
ïðèêàçêè, íàðîäíі êàçêè і ëåãåíäè, íàðîäíі ïðèêìåòè і çàãàäêè.

ГОЛОВНЕ
 Географія України вивчає властивості природних компонентів і природних комп-

лексів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості
населення.

 Основні методи географічних досліджень території України: спостереження, по-
рівняльно-географічний, районування, статистичний, картографічний.

 До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посіб-
ники, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних – мистецькі
твори та український фольклор.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які об’єкти вивчення географії України?
2. Наведіть приклади основних джерел географічних знань.
3.  Які методи використовують географи для дослідження території України?
4.  Чому ГІС є важливим джерелом географічної інформації?
5. Доберіть приклади літературних, художніх творів чи українського фольклору, що

ілюструють природні особливості території України.

§ 2. ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÂІÄÎÌÎÑÒІ ÏÐÎ ÓÊÐÀЇÍÓ 
Â ÌÈÍÓËÎÌÓ. ÑÓ×ÀÑÍІ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ 
ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß

 Хто з давніх мандрівників відвідував територію України?
 -На якому материку без постійного населення є постійно діюча українська нау-

кова станція?

 Географічні відомості про територію України в минулому.
Ç äàâíіõ ÷àñіâ òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ïðèâåðòàëà óâàãó ìàíäðіâíèêіâ é àíòè÷-
íèõ ó÷åíèõ. Òàê, äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Ãåðîäîò (484–425 ðð. äî í.å.)
âіäâіäàâ Êðèì, Ñêіôіþ, Íàääíіïðÿíùèíó. Ó ïðàöі «Ñêіôіÿ» âіí îïèñàâ
ïðèðîäíі óìîâè і íàñåëåííÿ öèõ òåðèòîðіé, çâåðíóâ óâàãó íà «òåìíі ðîäþ÷і
ґðóíòè» і ðі÷êè Äóíàé (Іñòð), Äíіïðî (Áîðèñôåí), Ïіâäåííèé Áóã (Ãіïàíіñ).
Ïіçíіøå ïîáóò, êóëüòóðó, ãîñïîäàðñòâî ëþäåé îïèñóâàëè àðàáñüêі é âіçàí-
òіéñüêі ìàíäðіâíèêè і êóïöі. Âîíè çâåðòàþòü óâàãó íà îñîáëèâó ãîñòèí-
íіñòü ëþäåé, ÿêі æèëè íà çåìëÿõ Ñåðåäíüîãî Ïðèäíіïðîâ’ÿ òà Ïіâíі÷íîãî
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ.
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Ïåðøі âіò÷èçíÿíі çãàäêè ïðî òåðèòîðіþ íàøîї êðàїíè âìіùåíî â ëіòî-
ïèñàõ, êíÿæèõ ãðàìîòàõ, ëіòåðàòóðíèõ òâîðàõ. Òàê, ó íàéäàâíіøîìó ëі-
òîïèñі «Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò» îïèñóєòüñÿ íå òіëüêè ïðèðîäà Ðóñі, à é
íàðîäè, ùî ìåøêàëè íà öèõ çåìëÿõ, їõíÿ ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü, òîðãî-
âåëüíі çâ’ÿçêè ç іíøèìè êðàїíàìè. Ó Êèїâñüêîìó (ÕІІ ñò.), à äåùî ïіçíі-
øå – ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó (ÕІІІ ñò.) ëіòîïèñàõ òðàïëÿєòüñÿ íàçâà
«Óêðàїíà ». Ó öèõ ëіòîïèñàõ є âіäîìîñòі ïðî çàñåëåííÿ òà îñâîєííÿ íîâèõ
òåðèòîðіé, çàñíóâàííÿ äàâíüîðóñüêèõ ìіñò, їõíþ ðîçáóäîâó.

 Зображення території України на картах. Â àíòè÷íі ÷àñè ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі ðîáîòè іç çîáðàæåííÿì îêðåìèõ óêðàїíñüêèõ
òåðèòîðіé. ×îðíîìîðñüêå óçáåðåææÿ é Ïіâäåíü çíàõîäèìî íà êàðòі äàâíüî-
ãðåöüêîãî â÷åíîãî Êëàâäіÿ Ïòîëåìåÿ (87–160 ðð. í.å.).

Äî ñòàðîäàâíіõ êàðò Ê. Ïòîëåìåÿ äîäàâàëèñÿ é íîâі. Ñïî÷àòêó öå áóëè
ðóêîïèñíі êàðòè, ïîòіì äðóêîâàíі. ×àñòî Óêðàїíó çîáðàæóâàëè íà êàðòàõ
óñієї Єâðîïè ÷è її îêðåìèõ ðåãіîíіâ.

Ïåðøó êàðòó âñієї óêðàїíñüêîї òåðèòîðії ñòâîðèâ ó 1650–1660 ðð.
Ãіéîì  äå Áîïëàí, ôðàíöóçüêèé âіéñüêîâèé іíæåíåð і êàðòîãðàô, ÿêèé
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà ñëóæáі â ïîëüñüêîãî  êîðîëÿ. Áîïëàí ñêëàâ 
êіëüêà çàãàëüíèõ êàðò Óêðàїíè (ìàë. 2) òà її îêðåìèõ ÷àñòèí – Âîëèíі, 
Êèїâùèíè, Ïîäіëëÿ. Ñâіò ïîáà÷èëà òàêîæ äåòàëüíà êàðòà  Äíіïðà. Ïî-
äîðîæóþ÷è óêðàїíñüêèìè çåìëÿìè ìàéæå 17 ðîêіâ, âіí ñàì çäіéñíþâàâ
òîïîãðàôі÷íі âèìіðþâàííÿ, ðîáèâ îêðåìі çàìàëüîâêè і êðåñëåííÿ äëÿ ìàé-
áóòíіõ êàðò, íàïèñàâ óêðàїíîçíàâ÷èé ëіòåðàòóðíèé òâіð «Îïèñ Óêðàїíè»,
ó ÿêîìó éäåòüñÿ íå òіëüêè ïðî ïðèðîäó, à é ïðî íàñåëåííÿ êðàїíè, éîãî
ïîáóò, òðàäèöії, íàñåëåíі ïóíêòè.

Iсторiя географiïр р ф
Карти Боплана. Перелік картографічних творів Боплана, присвячених Ук-
раїні, налічує 23 оригінальні карти, не враховуючи їхніх варіантів. Це план
Кодацької фортеці (1639 р.), Українська географічна карта (1639 р.), Гене-
ральна карта України (1648 і 1660 рр.), на якій зображено 1293 об’єкти, у тому 
числі 993 назви населених пунктів та 153 назви річок, Спеціальна карта 
України  (1650 р.), карти Дніпра (опубліковані 1662 р.), 12 карт-ілюстрацій до 
«Опису України» (1652 р.). Усі вони зберігаються в 16 бібліотеках, розташо-
ваних у 14 містах восьми держав Європи.

 Географічні дослідження XVIII–ХХ ст. Ñèñòåìàòè÷íі ãåîãðàôі÷íі 
äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè, ñïðè÷èíåíі ïîòóæíèì ðîçâèòêîì ïðîìèñ-
ëîâîãî âèðîáíèöòâà і ïîæâàâëåííÿì òîðãіâëі, ðîçïî÷àëèñÿ ó XVIII ñò. Їõ 
çäіéñíþâàëè äîñëіäíèêè îêðåìèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ і âіò÷èçíÿíі â÷åíі
â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ òåðèòîðії íàøîї êðàїíè.

Ó XIX ñò. ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ çäіéñíþâàëè â÷åíі, ÿêі ïðàöþâàëè
â Êèїâñüêîìó, Ëüâіâñüêîìó, Õàðêіâñüêîìó, Îäåñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ. Âàãî-
ìèé âíåñîê ó ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ Óêðàїíè
çðîáèëè âіäîìі â÷åíі: Âàñèëü Êàðàçіí (çàñíóâàâ ïåðøó â Óêðàїíі ìåòåîðîëî-
ãі÷íó ñòàíöіþ), Îëåêñàíäð Êëîñîâñüêèé (îäèí ç îðãàíіçàòîðіâ ìåòåîðîëîãі÷-
íîї ñëóæáè), Îëåêñіé Òіëëî (äîñëіäæóâàâ і êàðòîãðàôóâàâ ðåëüєô  òåðèòîðії 
Óêðàїíè), Âàñèëü Äîêó÷àєâ (äîñëіäíèê ãåîëîãі÷íîї áóäîâè , ґðóíòіâ, ðåëüє-
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ôó òà ðîñëèííîãî ñâіòó), àêàäåìіêè Ìèêîëà Àíäðóñîâ (âèâ÷àâ ïðèðîäó 
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ) і Ïàâëî Òóòêîâñüêèé (äîñëіäæóâàâ ãåîëîãі÷íèé ðîçâèòîê 
òåðèòîðії Óêðàїíè і ñòâîðèâ êëàñèôіêàöіþ її ëàíäøàôòіâ) òà іí.

Çíà÷íó ðîëü ó âèâ÷åííі òåðèòîðії Óêðàїíè âіäіãðàëè íàóêîâі òîâàðè-
ñòâà. Ó 1873–1876 ðð. ó Êèєâі іñíóâàëî Ïіâäåííî-Çàõіäíå âіääіëåííÿ
Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà, ó ðîáîòі ÿêîãî áðàëè ó÷àñòü íå 
òіëüêè â÷åíі – äîñëіäíèêè ïðèðîäè, à é âіäîìі äіÿ÷і óêðàїíñüêîї íàóêè і
êóëüòóðè: іñòîðèê Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, êîìïîçèòîð Ìèêîëà Ëèñåíêî,
ïèñüìåííèê Ïàíàñ Ìèðíèé, àâòîð ñëіâ ãіìíó Óêðàїíè Ïàâëî ×óáèíñüêèé
òà іí. Ïðîòå ïðîіñíóâàëî öå âіääіëåííÿ íåäîâãî і áóëî ðîçïóùåíå óêàçîì 
ðî ñіéñüêîãî öàðÿ. Ó ñі÷íі 1947 ð. áóëî îôіöіéíî îôîðìëåíî óêðàїíñüêèé
ôіëіàë Âñåñîþçíîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà. І òіëüêè ó 1991 ð. âæå â 
íåçàëåæíіé Óêðàїíі áóëî ñòâîðåíå Óê ðàїíñüêå ãåîãðàôі÷íå òîâàðèñòâî, 
ÿêå íèíі îá’єäíóє ó÷åíèõ-ãåîãðàôіâ, âèêëàäà÷іâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäіâ, ó÷èòåëіâ, ñòóäåíòіâ. Ó 1918 ð. ó Êèєâі áóëà çàñíîâàíà Àêàäåìіÿ 
íàóê Óêðàїíè, ïåðøèì ïðåçèäåíòîì ÿêîї ñòàâ âіäîìèé ó÷åíèé Âîëîäèìèð
Âåðíàäñüêèé. Íèíі éîãî ïî÷åñíèì іì’ÿì íàçâàíî óêðàїíñüêó àíòàðêòè÷íó
íàóêîâî-äîñëіäíó ñòàíöіþ.

Ñåðåä âèçíà÷íèõ ïîñòàòåé ãåîãðàôі÷íîї íàóêè ÕÕ ñò. – іì’ÿ àêàäåìіêà 
Ñòåïàíà Ðóäíèöüêîãî, ÿêîãî ìîæíà ââàæàòè ôóíäàòîðîì óêðàїíñüêîї 
íàó êîâîї øêîëè ç ãåîãðàôії. Ó ñâîїé íàóêîâіé äіÿëüíîñòі â÷åíèé øèðîêî
âèêîðèñòîâóâàâ ïîëüîâі ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ, çäіéñíþþ÷è åêñïåäèöії

Мал. 2. Генеральна карта України Боплана, 1648 р.
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â Óêðàїíñüêі Êàðïàòè, íà Ïîäіëëÿ, Âîëèíü, Ïðèäíіïðîâ’ÿ і Äîíå÷÷èíó, ó
Êðèì і íà Àçîâñüêå ìîðå. Îäíèì ç ïåðøèõ Ðóäíèöüêèé äîñëіäæóâàâ òåê-
òîíі÷íі ðóõè і ðåëüєô Êàðïàò ñüêèõ ãіð, äîëèíó Äíіñòðà. Âåëèêó óâàãó âіí
ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó óêðàїíñüêèõ ãåîãðàôі÷íèõ òåðìіíіâ, ãåîãðàôі÷íіé îñâі-
òі – ñòâîðèâ äëÿ øêîëè ïåðøèé ïіäðó÷íèê ç ãåîãðàôії óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

Çíà÷íèé âíåñîê çðîáèâ ó÷åíèé ó ðîçâèòîê êàðòîãðàôії. Ñàìå çàâäÿêè
éîãî àêòèâíіé ó÷àñòі ïîáà÷èëà ñâіò ïåðøà ôіçè÷íà êàðòà Óêðàїíè â ìàñø-
òàáі 1:1 000 000, âèêîíàíà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Â îêðåìèõ ñâîїõ ïðàöÿõ 
Ñòåïàí Ðóäíèöüêèé ïðèäіëÿâ óâàãó ôîðìóâàííþ íàöіîíàëüíèõ òåðèòîðіé
Óêðàїíè, ðîçêðèâ ãåîãðàôі÷íå ìіñöå íàøîї äåðæàâè â Єâðîïі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

Користуючись Інтернет-ресурсами https://uk.wikipedia.org/…/Рудниць-
кий_Степан та geoknigi.com/book_view.php?id=446, доберіть інформа-
цію про становлення Степана Рудницького як ученого-географа. 

 Географічні дослідження в наш час. Ñó÷àñíі íàóêîâі äîñëіäæåí-
íÿ – öå ñôåðà äіÿëüíîñòі âåëèêèõ êîëåêòèâіâ. Âîíè îá’єäíóþòü ñâîї çóñèë-
ëÿ íà êîìïëåêñíîìó ôіçèêî- і ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íîìó äîñëіäæåííі òåðè-
òîðії Óêðàїíè, ïðàöþþ÷è â ñïåöіàëüíèõ óñòàíîâàõ – íàóêîâî-äîñëіäíèõ
іíñòèòóòàõ Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè. Ïðèêëàäîì òàêèõ óñòàíîâ
є Іíñòèòóò ãåîãðàôії, Óêðàїíñüêèé íàóêîâî-äîñëіäíèé ãіäðîìåòåî ðîëîãі÷íèé
іíñòèòóò, Іíñòèòóò ãіäðîáіîëîãії, Ìîðñüêèé ãіäðîôіçè÷íèé іíñòè òóò, Іíñòè-
òóò áіîëîãії ïіâäåííèõ ìîðіâ, Íàöіîíàëüíèé àðêòè÷íèé íàó êîâèé öåíòð,
Іíñòèòóò ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà åêîëîãії, Іíñòèòóò ãåîëîãі÷íèõ
íàóê, Іíñòèòóò äåìîãðàôії òà ñîöіàëüíèõ äîñëіäæåíü òà іí.

Çíà÷íèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ ïðèðîäè, íàñåëåííÿ, ãîñïîäàðñòâà âñієї
Óêðàїíè òà її îêðåìèõ ðåãіîíіâ çäіéñíþþòü ãåîãðàôі÷íі êàôåäðè íàöіî-
íàëüíèõ і ãàëóçåâèõ óíіâåðñèòåòіâ êðàїíè, à òàêîæ Óêðàїíñüêå ãåîãðàôі÷íå
òîâàðèñòâî.

ГОЛОВНЕ 
 Перші вітчизняні згадки про територію нашої країни вміщено в літописах.
 Докладні карти території України склав Г. де Боплан.
 Систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України розпочалися

у ХVІІІ ст.
 Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький.
 Сучасні географічні дослідження спрямовані на комплексне вивчення природи,

насе лення і господарства України. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Хто з учених стародавнього світу бував на території України?
2. Які є вітчизняні джерела географічних знань про нашу країну?
3. Чим відомі Клавдій Птолемей і Г. де Боплан?
4. Поясніть, чому систематичні географічні дослідження території України розпоча-

лися лише у ХVІІІ ст.
5. Користуючись Інтернет-ресурсами, доберіть інформацію про діяльність науково-

дослідних установ і центрів України, названих у параграфі.
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 уміти користуватися навчальними картами, атласами і картографічними 
Інтер нет-джерелами;

 описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відстані, гео-
графічні, прямокутні координати і висоту точок на топографічних картах;

 розуміти можливості використання у своєму житті сучасних географічних 
інформаційних і супутникових навігаційних систем, планів населених пунк-
тів, навігаційних карт, схем руху транспорту.тів навігаційних карт схем руху транспорту

§ 3. ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ
Â ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÒÂÎÐÀÕ

 Що таке географічна карта і для чого вона існує?
 Чим географічна карта відрізняється від плану місцевості?

 Географічні карти як джерело інформації. Ç êóðñó çàãàëüíîї ãåî-
ãðàôії âè âæå çíàєòå, ùî ãåîãðàôі÷íà êàðòà – öå çìåíøåíå, óçàãàëüíåíå 
çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíі, ïîáóäîâàíå â ïåâíіé êàðòîãðà-
ôі÷íіé ïðîåêöії òà ìàñøòàáі.

Ç äàâíіõ ÷àñіâ ãåîãðàôі÷íі êàðòè є äóæå âàæëèâèì äæåðåëîì ãåîãðà-
ôі÷íîї іíôîðìàöії. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі íàóêè і áàãàòî ãàëóçåé ãîñïî-
äàðñòâà, âîíè є íåçàìіííèìè äëÿ âèâ÷åííÿ ðîçâèòêó і ïðîãíîçóâàííÿ ðіç-
íèõ ÿâèù. Àäæå íàâіòü íàéäîêëàäíіøèé ñëîâåñíèé îïèñ íå çìîæå
ñòâîðèòè òàêîї íàî÷íîї êàðòèíè ðîçìіùåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ÿâèù і îá’єêòіâ 
íà ïîâåðõíі Çåìëі, ÿê öå çîáðàæóє çâè÷àéíà ãåîãðàôі÷íà êàðòà. Ïіäðàõî-
âàíî, ùî ñëîâåñíèé îïèñ îäíієї êàðòè øêіëüíîãî àòëàñó çàéíÿâ áè 20–25
ñòîðіíîê, à çàãàëîì àòëàñó – äî 4000 ñòîðіíîê.

Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ òàêîæ íåìîæëèâî áåç ðіçíîìàíіòíèõ ãåîãðàôі÷íèõ
êàðò. Çà їõíüîþ äîïîìîãîþ ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöå-
âîñòі, âèçíà÷àòè àçèìóò, ñêëàäàòè і ÷èòàòè ïëàí ìіñöåâîñòі é òîïîãðà-
ôі÷íó êàðòó, êîðèñòóâàòèñÿ ìàñøòàáîì, ãðàäóñíîþ ñіòêîþ, îïèñóâàòè çà
êàðòîþ îêðåìі îá’єêòè, ôîðìè ïîâåðõíі, âîäîéìè, ðîçñåëåííÿ ðіçíèõ 
åòíîñіâ  òîùî. Ðîçâèâàєòüñÿ âìіííÿ àíàëіçóâàòè êàðòè òà âèêîðèñòîâóâàòè
їõ ÿê äæåðåëî ãåîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії. Îòîæ ìîæíà âïåâíåíî ñòâåðäæó-
âàòè, ùî çàãàëüíі êàðòîãðàôі÷íі çíàííÿ âèçíà÷àþòü ðіâåíü ãåîãðàôі÷íîї
і êàðòîãðàôі÷íîї êóëüòóðè ñó÷àñíîї ëþäèíè.

 Зображення України в картографічних творах. Íàéâіäîìіøèì і
íàéäàâíіøèì òàêèì êàðòîãðàôі÷íèì çîáðàæåííÿì є «Ìåæèðі÷-êàðòà», 
çíàéäåíà ïіä ÷àñ àðõåîëîãі÷íèõ ðîçêîïîê ó Êàíіâñüêîìó ðàéîíі ×åðêàñü-
êîї îáëàñòі. Öå ìàëþíîê íåâåëèêîї ìіñöåâîñòі ç åëåìåíòîì ðі÷êè, ðîñëèí-

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ
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íîñòі (êóùі, ëіñ), æèòëà, ùî çîáðàæåíèé íà óëàìêó áèâíÿ ìàìîíòà. Éîãî
âіê ñòàíîâèòü 15–17 òèñÿ÷ ðîêіâ (ìàë. 3).

Iсторiя географiï р г гр ф
Одним з давніх зображень території сучасної України є копія римської до-
рожньої карти Марка Агріппа IV ст., на яку нанесено територію від Британії 
до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також транс-
портні шляхи і назви племен, які проживали на цих територіях.

Â àíòè÷íèé ïåðіîä і ïåðіîä ðàííüîãî Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ òåðèòîðіþ Óêðàїíè
çîáðàæóâàëè ó ïðîñòèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ, ÿêі ïåðåâàæíî âèêîíóâàëè
ÿê ìàëþíêè. Çíà÷íîþ ïîäієþ â ðîçâèòêó êàðòîãðàôóâàííÿ óêðàїíñüêèõ
çåìåëü áóëî ñòâîðåííÿ â XVII ñò. êàðò, âèêîíàíèõ íà îñíîâі іíñòðóìåí-
òàëüíèõ çéîìîê і òîïîãðàôі÷íèõ âèìіðþâàíü. Ïðèêëàäîì öüîãî є âèäàííÿ
1648 ð. â Äàíöèãó Ãåíåðàëüíîї êàðòè Óêðàїíè ìàñøòàáîì 1:1 800 000,
ÿêó ñòâîðèâ Áîïëàí. Íà íіé áóëî çîáðàæåíî 993 íàñåëåíі ïóíêòè, 153 íàç-
âè ðі÷îê, îñòðîâè, ìîðÿ òà іíøі ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè.

Ç êіíöÿ ÕІÕ ñò. ðîçâèâàєòüñÿ òåìàòè÷íå êàðòîãðàôóâàííÿ. Öüîìó
ñïðèÿâ ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷èõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ íàóê. Ñòâîðþ-
þòüñÿ ãåîëîãі÷íі, êëіìàòè÷íі, äåìîãðàôі÷íі, åòíîãðàôі÷íі êàðòè, à òàêîæ
êàðòè ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ.

Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. âèõîäèòü
ç äðóêó ðÿä òåìàòè÷íèõ àòëàñіâ. Ñòâî-
ðþþòüñÿ áàãàòî øêіëüíèõ êðàєçíàâ÷èõ
àòëàñіâ îêðåìèõ îáëàñòåé. Âèäàþòüñÿ
çàãàëüíі ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíі é çà-
ãàëüíîãåîãðàôі÷íі êàðòè і êàðòè îêðå-
ìèõ îáëàñòåé.

Ó ðîêè íåçàëåæíîñòі â Óêðàїíі ïðî-
äîâæóєòüñÿ ðîçâèòîê êàðòîãðàôі÷íîї
ñïðàâè, ïðîâîäÿòüñÿ ñó÷àñíі çíіìàëüíі
ðîáîòè ùîäî îíîâëåííÿ çàãàëüíîãåîãðà-
ôі÷íèõ і òåìàòè÷íèõ êàðò і ñòâîðåííÿ
íîâèõ їõíіõ òèïіâ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картою «Україна на політичній карті Європи» (географічний атлас)
назвіть і запишіть п’ять географічних фактів про нашу державу. 

 Елементи географічної карти. Íà óðîêàõ ãåîãðàôії âè âæå êîðèñòó-
âàëèñÿ ðіçíèìè ãåîãðàôі÷íèìè êàðòàìè. Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó
êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü öèõ êàðò, óñі âîíè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ÷іò-
êèìè ïðàâèëàìè: ïіä ÷àñ їõíüîãî ñòâîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü ñèñòåìó
óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ.

Óñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü îäíàêîâі ñêëàäîâі ÷àñòèíè, àáî åëåìåíòè
êàðòè. Äî íèõ íàëåæàòü êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ëåãåíäà і äîäàòêîâі
çîáðàæåííÿ. Êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ є ãîëîâíèì åëåìåíòîì êàðòè і
âіäîáðàæàє її çìіñò: іíôîðìàöіþ ïðî îá’єêòè òà ÿâèùà, їõíє ïîøèðåííÿ,

Мал. 3. Межиріч-карта
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âëàñòèâîñòі, âçàєìîçâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, íà çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ
öå ìîæå áóòè ðåëüєô, ãіäðîãðàôі÷íà ñіòêà, íàñåëåíі ïóíêòè òîùî.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ãåîãðàôі÷íîї êàðòè є ëåãåíäà – ñèñòåìà óìîâíèõ
ïîçíà÷åíü і òåêñòîâîãî ñóïðîâîäó äî íèõ. Âîíà äàє íàì çìîãó ëåãêî ÷èòàòè
é ðîçóìіòè êàðòó. Äîäàòêîâèìè çîáðàæåííÿìè íà êàðòі ìîæóòü áóòè
ðіçíî ìàíіòíі ãðàôіêè, êàðòè-âñòàâêè, ôîòîãðàôії, äіàãðàìè, òåêñòîâà òà
öèôðîâà іíôîðìàöіÿ.

Íà êàðòàõ íåìîæëèâî çîáðàçèòè çåìíó ïîâåðõíþ ïîâíіñòþ, âðàõîâóþ-
÷è âñі îá’єêòè íà íіé. Òîìó â÷åíі-êàðòîãðàôè çàñòîñîâóþòü îñîáëèâèé ïðè-
éîì – êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ. Âіí ïåðåäáà÷àє âіäáіð òà óçàãàëüíåí-
íÿ îá’єêòіâ, ùî âіäîáðàæàþòüñÿ íà êàðòі, çâàæàþ÷è íà ïðèçíà÷åííÿ і òèï
êàðòè.

 Масштаб. Óñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ìàòåìàòè÷-
íèìè çàêîíàìè. Òàê, ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ ñòâîðåííÿ êàðò є ìàñøòàá 
і êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії. 

Âè âæå âèâ÷àëè ðàíіøå, ùî êîæíà êàðòà ñòâîðåíà ó ïåâíîìó ìàñ-
øòàáі. Âіí âèçíà÷àє ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ îá’єêòіâ íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó íà êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ. Çàñòîñóâàííÿ ìàñøòàáó ïîâ’ÿçàíå
ç áàæàííÿì ïåðåäàòè íà íåâåëèêîìó çà ïëîùåþ àðêóøі ïàïåðó ïðîñòîðîâå
ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ íà çíà÷íî áіëüøіé çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії. Òîìó ñòó-
ïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíîї òåðèòîðії áóäå òèì áіëüøèì, ÷èì
áіëüøîþ є âîíà ñàìà. Çàñòîñîâóþòü ðіçíі ôîðìè ïîçíà÷åííÿ ìàñøòàáó íà
êàðòі. ×èñëîâèé ìàñøòàá ïîäàєòüñÿ ó âèãëÿäі äðîáó ç îäèíèöåþ â ÷è-
ñåëüíèêó òà ÷èñëîì, ÿêå âіäïîâіäàє ñòóïåíþ çìåíøåííÿ îá’єêòà êàðòîãðà-
ôóâàííÿ, – ó çíàìåííèêó, íàïðèêëàä 1:5000 àáî 1:200 000, ùî îçíà÷àє
çìåíøåííÿ îá’єêòà ó 5000 òà 200 000 ðàçіâ. Іìåíîâàíèé ìàñøòàá óêàçóє
äîâæèíó ëіíії íà ìіñöåâîñòі, ÿêà âіäïîâіäàє îäèíèöі äîâæèíè íà êàðòі,
íàïðèêëàä, «â 1 ñì 50 ì» àáî «1 ñì – 2000 ì». Ëіíіéíèé ìàñøòàá є
ãðàôі÷íîþ ïîáóäîâîþ, ÿêà ñïðîùóє âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé ìіæ ïåâíèìè
îá’єêòàìè àáî їõíіõ ðîçìіðіâ.

Êàðòè çà ìàñøòàáîì ïîäіëÿþòü íà âåëèêîìàñøòàáíі, ñåðåäíüîìàñøòàá-
íі òà äðіáíîìàñøòàáíі, âðàõîâóþ÷è ñòóïіíü çìåíøåííÿ.

Âіäìіííі çà ìàñøòàáîì êàðòè ìàþòü ðіçíі òî÷íіñòü і äåòàëüíіñòü çîáðà-
æåííÿ, ñòóïіíü ãåíåðàëіçàöії і ðіçíå ïðèçíà÷åííÿ.

ГОЛОВНЕ
 Найвідомішим і найдавнішим картографічним зображенням території сучасної

України є «Межиріч-карта» віком 15–17 тис. років.
 Перший варіант Генеральної карти України створив французький інженер і військо-

вий картограф Гійом де Боплан 1648 року.
 Основними елементами карти є власне картографічне зображення, легенда і

додат кові зображення.
 Картографічна генералізація – відбір і узагальнення об’єктів, що відображаються

на карті, залежно від призначення і типу карти.
 За масштабом карти поділяють на: великомасштабні, середньомасштабні та дріб-

номасштабні.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яку роль відіграють географічні карти в житті людини?
2. Наведіть приклади картографічних зображень території сучасної України в най-

давніші часи та епоху Середньовіччя.
3. Укажіть особливості створення географічних карт України у ХХ ст.
4. Назвіть основні елементи географічної карти.
5. Що таке масштаб? Які є форми позначення масштабу на карті?

§ 4. ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÏÐÎÅÊÖІЇ,
ÑÏÎÑÎÁÈ ÊÀÐÒÎÃÐÀ ÔІ×ÍÎÃÎ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß.
ÊËÀÑÈÔІÊÀÖІß ÊÀÐÒ

 -Приклади з власного досвіду про використання географічних карт у повсяк-
денному житті. 

 ?Які труднощі виникають під час зображення кулястої форми Землі на площині?

 Картографічні проекції. ßê âè âæå çíàєòå, êîëè ïåðåíîñèòè çîáðà-
æåííÿ êóëÿñòîї ôîðìè Çåìëі íà ïëîùèíó êàðòè, íåîäìіííî âèíèêàþòü
ñïîòâîðåííÿ ïëîù, êóòіâ, ôîðì і âіäñòàíåé. Âåëè÷èíà öèõ ñïîòâîðåíü
çàëå æèòü âіä âèáîðó êàðòîãðàôі÷íîї ïðîåêöії òà ðîçìіðó çîáðàæóâàíîї
òåðè òîðії. Ìàòåìàòè÷íèé ñïîñіá ïåðåíåñåííÿ êóëÿñòîї çåìíîї ïîâåðõíі íà
ïëîùèíó íàçèâàþòü êàðòîãðàôі÷íîþ ïðîåêöієþ.

Îäíà é òà ñàìà òåðèòîðіÿ, âіäîáðàæåíà â îäíîìó ìàñøòàáі, ïðîòå âè-
êîíàíà â ðіçíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöіÿõ, ìàє ðіçíó êîíôіãóðàöіþ і ñïî-
òâîðåííÿ. Óñі іñíóþ÷і ïðîåêöії óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè çà äâîìà êðèòåðі-
ÿìè: çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð і çà õàðàêòåðîì
ñïîòâîðåíü.

Iсторiя географiï р р ф
Наукові основи картографії були закладені в Стародавній Греції. Найдав-
нішою є гномонічна проекція, яку застосував Фалес Мілетський до побудови 
карт зоряного неба. Після встановлення кулястості Землі картографічні
проек ції почали використовувати для складання географічних карт (Гіппарх, 
Пто лемей). У XVI ст. створено ряд нових проекцій; одну з них, яку запропо-
нував Г. Меркатор, використовують дотепер.

Êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ
ôіãóð. Äëÿ ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ ç êóëі (åëіïñîїäà) íà ïëîùèíó âèêî-
ðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі äîïîìіæíі ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè: öèëіíäð, êîíóñ і 
ïëîùèíó. Çàëåæíî âіä îáðàíîї ôіãóðè ðîçðіçíÿþòü öèëіíäðè÷íі, êîíі÷íі
òà àçèìóòàëüíі ïðîåêöії (ìàë. 4).

Öèëіíäðè÷íі ïðîåêöії îòðèìóþòü óíàñëіäîê ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ
çåìíîї ïîâåðõíі ç êóëі íà öèëіíäð. Öі ïðîåêöії â êàðòîãðàôії âèêîðèñòîâó-
þòü íàé÷àñòіøå. Âîíè ìàþòü íàéìåíøі ñïîòâîðåííÿ íà åêâàòîðі òà ñåðåä-
íіõ øèðîòàõ, òîìó їõ çàñòîñîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ êàðò ñâіòó, îêåàíіâ,
äåðæàâ, ðîçòàøîâàíèõ â åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ.
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Êîíі÷íі ïðîåêöії îòðèìóþòü ïіä ÷àñ ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ Çåìëі íàї
áі÷íó ïîâåðõíþ êîíóñà. Öі ïðîåêöії ìàþòü íàéìåíøі ñïîòâîðåííÿ â ïî-
ìіðíèõ øèðîòàõ, òîìó їõ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ êàðò
îêðåìèõ äåðæàâ і òåðèòîðіé, ðîçòàøîâàíèõ ó ñåðåäíіõ øèðîòàõ (íàïðè-
êëàä, çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі êàðòè Єâðîïè, Óêðàїíè).

Àçèìóòàëüíі ïðîåêöії îòðèìóþòü çàâäÿêè ïåðåíåñåííþ çîáðàæåííÿ
çåìíîї ïîâåðõíі ç ïåâíîї òî÷êè íà ïëîùèíó. Öі ïðîåêöії íàçâàëè òàê òîìó,
ùî íà òàêèõ êàðòàõ íå ñïîòâîðþþòüñÿ àçèìóòè ëіíіé, ÿêі âèõîäÿòü ç òî÷êè
äîòèêó ïëîùèíè äî êóëі. Öþ òî÷êó íàçèâàþòü öåíòðàëüíîþ òî÷êîþ êàð-
òè. Çàëåæíî âіä ïîëîæåííÿ ïëîùèíè ùîäî çåìíîї êóëі ðîçðіçíÿþòü ïî-
ëÿðíі (íîðìàëüíі) òà åêâàòîðіàëüíі (ïîïåðå÷íі) àçèìóòàëüíі ïðîåêöії.
Ó øêіëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ àòëàñàõ ìè áà÷èìî òàêі ïðîåêöії íà êàðòàõ Àí-
òàðêòèäè ÷è Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Для створення географічних карт використовують модель планети – 
земний еліпсоїд. Проте в різних країнах законодавчо закріплено різні 
моделі еліпсоїдів. Наприклад, у Росії затверджено еліпсоїд Красовсько-
го, у США – еліпсоїд Кларка, у країнах Європи – Хейфорда, у краї нах 
Південної Азії – еліпсоїд Евереста тощо. А це створює певні труднощі 
під час зіставлення різних географічних карт.

Óìîâíі ïðîåêöії. Îêðіì öèëіíäðè÷íèõ, êîíі÷íèõ é àçèìóòàëüíèõ êàð-
òîãðàôі÷íèõ ïðîåêöіé, іñíóє âåëèêà ãðóïà óìîâíèõ ïðîåêöіé. Їõ ñòâî-
ðþþòü áåç çàñòîñóâàííÿ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð, òîáòî âèêîðèñòîâóþ÷è ëèøå
âіäïîâіäíі ìàòåìàòè÷íі ôîðìóëè. Ñïіââіäíîøåííÿ ñïîòâîðåíü êóòіâ і ñïî-
òâîðåíü ïëîù ó ìåæàõ òàêîї êàðòè çìіíþєòüñÿ. Ùîá ìіíіìіçóâàòè ñïîòâî-
ðåííÿ, òàêèé òèï ïðîåêöіé çäåáіëüøîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çîáðà æåííÿ
âåëèêèõ çà ïëîùåþ êðàїí. Äî óìîâíèõ ïðîåêöіé íàëåæàòü ïñåâäîöèëіíä-

Мал. 4. Типи проекцій: циліндрична (1), азимутальна (2), конічна (3)

1 2

3
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ðè÷íі, ïñåâäîêîíі÷íі òà ïñåâäîàçèìóòàëüíі ïðîåêöії. Óñі âîíè ðîçðіçíÿ-
þòüñÿ çà âèãëÿäîì ãðàäóñíîї ñіòêè (ìàë. 5).

Ïñåâäîöèëіíäðè÷íі ïðîåêöії çàñòîñîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò äðіáíèõ
ìàñøòàáіâ. Íàïðèêëàä, äëÿ êàðò ÷àñòèí ñâіòó, ÿêùî ïðÿìîëіíіéíèé ìåðèäіàí
çîáðàæóєòüñÿ ïîñåðåäèíі êàðòè. Òàêîæ òàêі ïðîåêöії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ñêëàäàííÿ êàðò îêåàíіâ. Ó ïñåâäîêîíі÷íèõ ïðîåêöіÿõ ïàðàëåëі – öå äóãè êîí-
öåíòðè÷íèõ êіë, ñåðåäíіé ìåðèäіàí ïðÿìèé, іíøі ìåðèäіàíè – êðèâі, ñèìå-
òðè÷íі âіäíîñíî ñåðåäíüîãî. Ïñåâäîàçèìóòàëüíі – öå âèäîçìіíåíі àçèìóòàëüíі
ïðîåêöії. Çàçâè÷àé їõ çàñòîñîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó.

Êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü. Íà ãåîãðàôі÷íèõ 
êàðòàõ є ÷îòèðè òèïè ñïîòâîðåíü: äîâæèíè, êóòіâ, ôîðì і ïëîù îá’єêòіâ. 
Òîìó çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü ðîçðіçíÿþòü òàêі êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії:

ðіâíîêóòíі – çáåðіãàþòüñÿ áåç ñïîòâîðåíü êóòè і ôîðìè ãåîãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ, ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ äîâæèíè òà ïëîùі;

ðіâíîâåëèêі – çáåðіãàþòüñÿ ïëîùі, àëå ñïîòâîðþþòüñÿ ôîðìè îá’єêòіâ і êóòè;
ðіâíîïðîìіæíі – ìàñøòàá є ñòàëèì çà îäíèì іç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ і 

äîðіâíþє ãîëîâíîìó ìàñøòàáó (íàé÷àñòіøå çà ìåðèäіàíàìè) ïðè çðіâíîâà-
æåííі ñïîòâîðåíü ïëîù і êóòіâ;

äîâіëüíі – ïðîåêöії ç áóäü-ÿêèìè ñïіââіäíîøåííÿìè ñïîòâîðåíü ôîðì,
ïëîù, êóòіâ і âіäñòàíåé. Çàçâè÷àé âåëè÷èíà êîæíîãî çі ñïîòâîðåíü є ìåí-
øîþ, íіæ â іíøèõ ïðîåêöіÿõ.

 Способи картографічного зображення. Äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ 
ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ і ÿâèù íà êàðòàõ âèêîðèñòîâóþòü óìîâíі çíàêè. 
Çà äîïîìîãîþ íèõ êàðòà ðîçïîâіäàє ïðî ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ і ÿâèù, äàє 
їõíі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè. Óñі óìîâíі çíàêè áóâàþòü ëіíіé-
íі, ïëîùèííі (ìàñøòàáíі) і òî÷êîâі (ïîçàìàñøòàáíі).

Ìàñøòàáíі óìîâíі çíàêè ïåðåäàþòü ñïðàâæíі ðîçìіðè îá’єêòіâ і âèðà-
æàþòüñÿ â ìàñøòàáі êàðòè, íàïðèêëàä: îçåðî, ôðóêòîâèé ñàä, ëіñ. Ëіíіéíі 
óìîâíі çíàêè ïîçíà÷àþòü îá’єêòè ëіíіéíîãî õàðàêòåðó: êîðäîíè, äîðîãè, 
ðіêè, ðîçëîìè. Êîëüîðîì і òîâùèíîþ ëіíіé ïåðåäàþòü êіëüêіñíі òà ÿêіñíі
õàðàêòåðèñòèêè, íàïðèêëàä òåïëі é õîëîäíі àòìîñôåðíі ôðîíòè, òèïè

Мал. 5. Вигляд сітки меридіанів і паралелей у різних картографічних проекціях:
1 – циліндрична; 2 – конічна; 3 – азимутальна; 4 – псевдоконічна; 5 – псевдоциліндрична;

6 – поліконічна; 7 – псевдоазимутальна 

1 2 3

4 765
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àâòî ìîáіëüíèõ øëÿõіâ, òèï áåðåãîâîї ëіíії. Ïëîùèííі óìîâíі çíàêè çàñòî-
ñîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ ìîðіâ, îçåð, ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Çà íèìè çàâæäè
ìîæíà âèçíà÷èòè òî÷íó ïëîùó îá’єêòà.

Ïîçàìàñøòàáíі (òî÷êîâі) óìîâíі çíàêè çàñòîñîâóþòü òîäі, êîëè íå
áåðóòü  äî óâàãè ïëîùó é îáðèñè îá’єêòіâ. Öå ìîæóòü áóòè îêðåìі ïðîìèñ-
ëîâі àáî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà, îêðåìі äåðåâà, êîëîäÿçі,
ïàì’ÿòíèêè, äæåðåëà òîùî. Çîáðàæóâàëüíèìè çàñîáàìè äëÿ òàêèõ óìîâ-
íèõ ïîçíà÷åíü íàé÷àñòіøå є çíà÷êîâі ãðàôі÷íі àáî áóêâåíі ñèìâîëè. Íå-
âåëèêèìè êðóæêàìè ïîçíà÷àþòü ìіñòà, à ïðÿìîêóòíèêàìè – ïіäïðèєì-
ñòâà. Äåêîëè öі çíàêè ìîæóòü íàãàäóâàòè îáðèñè ñàìîãî îá’єêòà, íàïðèêëàä
ñïðîùåíèé ìàëþíîê äåðåâà, ëіòàêà, ìëèíà, íàìåòó òîùî.

Äëÿ ïåðåäà÷і íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі òåìàòè÷íîãî çìіñòó іñíóþòü ðіçíі
ñïîñîáè êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ. Òàê, ÿêіñíèì ôîíîì (êîëüîðîì)
âіäî áðàæàþòü ÿêіñíі âіäìіííîñòі ðіçíèõ ÿâèù, ùî ìàþòü ñóöіëüíå ïîøè-
ðåííÿ (òèïè ґðóíòіâ, ëàíäøàôòè, ïðèðîäíі çîíè òîùî). Êіëüêіñíèé ôîí
çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ êіëüêіñíèõ ðîçáіæíîñòåé ïåâíèõ ÿâèù
(íàïðèêëàä, çàïàñіâ âîäíèõ ÷è çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó, ãóñòîòè íàñåëåííÿ).

Àðåàëàìè çîáðàæóþòü íà êàðòі ìåæі ïîøèðåííÿ ïðèðîäíèõ ÷è ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ (íàïðèêëàä, ïåâíîãî âèäó ðîñëèí ÷è òâàðèí,
êîðèñíèõ êîïàëèí, íàñåëåííÿ ïåâíîї íàöіîíàëüíîñòі).

Ñïîñіá çíàêіâ ðóõó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ ïðîñòîðîâèõ
ïåðå ìіùåíü îá’єêòіâ і ÿâèù, ÿê ïðèðîäíèõ (ðóõ öèêëîíіâ, ìîðñüêі òå÷ії,
ïåðåëüîòè ïòàõіâ), òàê і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ (ïåðåäà÷à åëåêòðîåíåðãії,
ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ, ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ). ×àñòî çíàêè ðóõó âèêîðèñ-
òîâóþòü, ùîá óòî÷íèòè çâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè ÷è їõíіìè ñêëàäîâèìè:
òðàíñïîðòíі, åêîíîìі÷íі, òîðãîâåëüíі, ôіíàíñîâі, êóëüòóðíі.

Ñïîñîáîì êàðòîãðàì і êàðòîäіàãðàì âіäîáðàæàþòü ñåðåäíþ іíòåíñèâ-
íіñòü ÿêîãî-íåáóäü îá’єêòà â ìåæàõ òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü òà àáñîëþòíі
é âіäíîñíі âåëè÷èíè ïåâíîãî ÿâèùà íà òåðèòîðії. Íàïðèêëàä, çàïàñè çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñіâ çà ðàéîíàìè àáî îáñÿãè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії â ìіñòàõ,
êіëüêіñòü ëіêàðіâ íà 1000 ìåøêàíöіâ ÷è âіäñîòîê ëåñîâèõ ïëîù ó ðàéîíі.

Ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äàє çìîãó
ïåðåäàâàòè âåëèêó êіëüêіñòü іíôîðìàöії, çíà÷íî çìåíøóâàòè çîáðàæåííÿ,
õàðàêòåðèçóâàòè ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà ïðèðîäè é ñóñïіëüñòâà.

 Класифікація карт. Ó çâ’ÿçêó ç іñíóâàííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі ðіçíî-
ìàíіòíèõ êàðò âèíèêëà ïîòðåáà їõíüîї êëàñèôіêàöії. Її çäіéñíþþòü ç ìå-
òîþ øâèäêîãî ïîøóêó ïîòðіáíîї іíôîðìàöії, ñòâîðåííÿ êàòàëîãіâ, ñïèñêіâ
êàðò. Êëàñèôіêóâàòè êàðòè – îçíà÷àє ðîçïîäіëèòè їõ íà âèäè çà ïåâíîþ
îçíàêîþ. Іñíóþòü ðіçíі êëàñèôіêàöії ãåîãðàôі÷íèõ êàðò. Íàïðèêëàä, êàðòè 
ìîæíà ðîçïîäіëèòè çà çìіñòîì, ìàñøòàáîì, ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì
òåðèòî ðії, ïðèçíà÷åííÿì (ìàë. 6).

Íà çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, ÿêі
ôîðìóþòü íàñàìïåðåä çîâíіøíіé âèãëÿä òåðèòîðії (ðåëüєô, ðіêè, îçåðà,
ìîðÿ, íàñåëåíі ïóíêòè, êîðäîíè òîùî). Ïðîòå æîäåí іç öèõ îá’єêòіâ íå
âèäіëÿєòüñÿ îñîáëèâî ñåðåä іíøèõ. Òåìàòè÷íі êàðòè âіäîáðàæàþòü ç áіëü-
øîþ äåòàëüíіñòþ îäèí ÷è äåêіëüêà âèçíà÷åíèõ åëåìåíòіâ, ùî çàëåæèòü
âіä òåìè êàðòè. Òåìàòè÷íі êàðòè ïîäіëÿþòüñÿ íà äâі ãðóïè: ôіçèêî-ãåî-
ãðàôі÷íі òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі.
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Âåëèêîìàñøòàáíі êàðòè ùå íàçèâàþòü òîïîãðàôі÷íèìè, ñåðåäíüî-
ìàñøòàáíі – îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íèìè, à äðіáíîìàñøòàáíі – îãëÿäîâèìè. 
Çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêі ìàþòü ìàñøòàá 1:5000 і áіëüøå, íàçèâà-
þòü ïëàíîì ìіñöåâîñòі.

Çà ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì òåðèòîðії є êàðòè ñâіòó, ïіâêóëü, ìàòå-
ðèêіâ òà їõíіõ ÷àñòèí, îêåàíіâ і ìîðіâ, äåðæàâ, îáëàñòåé, ðåñïóáëіê, ðàéî-
íіâ, íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òîùî.

Çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі êàðòè ðîçðіçíÿþòü çàëåæíî âіä òîãî, ç 
ÿêîþ ìåòîþ і â ÿêèõ ãàëóçÿõ ëþäèíà їõ âèêîðèñòîâóє. Íàïðèêëàä, íàóêîâî-
äîâіäêîâі êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ âèêîíàííÿ çà íèìè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, 
îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî ïîâíîї іíôîðìàöії; òåõíі÷íі – âіäîáðàæàþòü îá’єêòè 
é óìîâè, íåîáõіäíі äëÿ âèðіøåííÿ ïåâíèõ òåõíі÷íèõ çàâäàíü; íàâ÷àëüíі – 
âèêîðèñòîâóþòü ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі. Òàêîæ  âèäіëÿþòü êàðòè òóðèñòè÷-
íі (ìàë. 7), åêñêóðñіéíі, ñïîðòèâíі, âіéñüêîâі, íàâі ãàöіéíі, ìåäè÷íі òà іíøі.

Îêðåìîþ ãðóïîþ ìîæíà ðîçãëÿäàòè êàðòè, ùî ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ
ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé. Äî íèõ ñëіä âіäíåñòè öèôðîâі, åëåêòðîííі, àíіìàöіé-
íі, âіðòóàëüíі.

Мал. 7. Туристичні карти

Мал. 6. Класифікація карт
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ГОЛОВНЕ
 Картографічна проекція – це математичний спосіб зображення кулястої Землі на

площині. Розрізняють циліндричні, конічні та азимутальні проекції.
 Умовні проекції створюють без застосування геометричних фігур, тобто використо-

вуючи лише відповідні математичні формули.
 За характером спотворень розрізняють рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні й

дові льні картографічні проекції.
 Усі географічні карти класифікують за змістом, масштабом, просторовим охоплен-

ням території, призначенням. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Чому під час створення географічних карт виникають спотворення?
2. Заповніть таблицю «Картографічні проекції»:

Типи 
проекцій

Допоміжна 
геометрична фігура

Приклади 
географічних карт

3. Якими способами зображують географічні об’єкти та явища на картах?
4. Наведіть приклади класифікації географічних карт.

§ 5. ÍÀÂ×ÀËÜÍІ ÊÀÐÒÈ ÒÀ ÀÒËÀÑÈ. ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÈÉ
ÀÒËÀÑ ÓÊÐÀЇÍÈ. ÅËÅÊÒÐÎÍÍІ ÊÀÐÒÈ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ

 Типи географічних карт.
 Що означає вираз «читати географічну карту»?

 Навчальні карти й атласи. Ç ïîïåðåäíüîãî óðîêó âè âæå çíàєòå, ùî
є ðіçíі çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі êàðòè. Íàâ÷àëüíі ãåîãðàôі÷íі êàðòè
âèêîðèñòîâóþòü ÿê íàî÷íі ïîñіáíèêè äëÿ âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії òà іíøèõ
äèñöèïëіí. Øêіëüíі íàâ÷àëüíі êàðòè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ êàðòîãðà-
ôі÷íèõ çîáðàæåíü äåòàëüíіñòþ і õàðàêòåðîì îôîðìëåííÿ çàëåæíî âіä ðіâ-
íÿ ïіäãîòîâêè і âіêó ó÷íіâ.

Ãåîãðàôі÷íі êàðòè âèêîíóþòü ðіçíó ðîëü ó íàâ÷àííі. Ñòіííі êàðòè âè-
êîðèñòîâóþòü óñі ó÷íі êëàñó, òîìó íàïèñè íà íèõ çðîáëåíі çàçâè÷àé âåëè-
êèìè ëіòåðàìè. Íàñòіëüíі æ êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ іíäèâіäóàëüíîї ðîáîòè
ó÷íіâ ó øêîëі і äîìà, òîìó âîíè äåòàëüíіøі é ìåíø ãåíåðàëіçîâàíі.

Ãåîãðàôі÷íі àòëàñè – öå ñèñòåìàòèçîâàíі çіáðàííÿ êàðò, ÿêі îá’єäíàíі
ïåâíîþ іäåєþ і âèêîíàíі çà єäèíîþ ïðîãðàìîþ ÿê öіëіñíі òâîðè. Їõíüîþ
îñîáëèâіñòþ є óçãîäæåíіñòü, âçàєìîäîïîâíþâàíіñòü, âíóòðіøíÿ єäíіñòü
êàðò, ÿêà ïðîÿâëÿєòüñÿ ó ñïіâñòàâíèõ ñïîñîáàõ çîáðàæåííÿ, ïðîåêöіÿõ,
ìàñøòàáàõ, ãåíåðàëіçàöії, çìіñòі òà äîöіëüíîñòі. Öå äàє çìîãó ïîðіâíþâàòè
îêðåìі òåðèòîðії, ÿêі çîáðàæåíî íà êàðòàõ àòëàñó.

Ãåîãðàôі÷íі àòëàñè, îêðіì êàðò, ÷àñòî ìіñòÿòü äîäàòêîâèé òåêñòîâèé
ñóïðîâіä, ìàëþíêè, ôîòîãðàôії, ãðàôіêè, òàáëèöі, äіàãðàìè, ùî äàє çìîãó
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ñêëàñòè ïîâíіøå óÿâëåííÿ ïðî ïåâíó òåðèòî-
ðіþ. Äëÿ çðó÷íîñòі ïîøóêó ïîòðіáíîãî îá’єêòà
àòëàñè ìîæóòü ìіñòèòè ïîêàæ÷èêè ãåîãðàôі÷-
íèõ íàçâ.

 Національний атлас України. Îñîáëèâó
ãðóïó ãåîãðàôі÷íèõ àòëàñіâ ñòàíîâëÿòü íàöіî-
íàëüíі àòëàñè. Öå ôóíäàìåíòàëüíå êàðòîãðà-
ôі÷íå, êîìïëåêñíå, íàóêîâî-äîâіäêîâå âèäàííÿ,
ÿêå äàє ïîâíå é öіëіñíå óÿâëåííÿ ïðî òåðè-
òîðіþ ïåâíîї êðàїíè. Ó 2008 ð. äåðæàâíå íàó-
êîâî-âèðîáíè÷å ïіäïðèєìñòâî «Êàðòîãðàôіÿ»
âèïóñòèëî Íàöіîíàëüíèé àòëàñ Óêðàїíè – 
îôіöіéíå äåðæàâíå âèäàííÿ, ó ÿêîìó ïіäіáðà-
íî íîâіòíþ іíôîðìàöіþ ïðî Óêðàїíó. Ó öüîìó 
àòëàñі є êàðòè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðèðîäíі
óìîâè é ðåñóðñè Óêðàїíè, åêîëîãі÷íó ñèòóà-
öіþ, íàñåëåííÿ, åêîíîìіêó, іñòîðіþ. Іñíóє òàêîæ
éîãî àíàëîã â åëåêòðîííîìó âèãëÿäі (ìàë. 8).

 Електронні карти. Åëåêòðîííі êàðòè – 
öå îêðåìèé âèä êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü,
ÿêі ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâі äàíèõ öèôðîâèõ
êàðò і âіäîáðàæóþòüñÿ íà ðіçíèõ çàñîáàõ (ìîíіòîð êîìï’þòåðà, äèñïëåé 
ñìàðòôîíà àáî ïëàíøåòà, ñóïóòíèêîâîãî íàâіãàòîðà). Îñîáëèâіñòþ åëåê-
òðîííèõ êàðò є òå, ùî âîíè іñíóþòü ëèøå â ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó і, âè-
êîíàâøè ñâîє çàâäàí íÿ, çìіíþþòüñÿ іíøèìè.

Êëàñèôіêàöіÿ öèôðîâèõ òà åëåêòðîííèõ êàðò âіäïîâіäàє çàãàëüíîïðèé-
íÿòîìó ïîäіëó çâè÷àéíèõ êàðò çà çìіñòîì і ïðèçíà÷åííÿì: öèôðîâà çà-
ãàëüíîãåîãðàôі÷íà êàðòà, öèôðîâà òåìàòè÷íà êàðòà, öèôðîâà òîïîãðàôі÷-
íà êàðòà, öèôðîâà ãåîëîãі÷íà êàðòà òîùî. Åëåêòðîííі êàðòè, òàê ñàìî ÿê 
і çâè÷àéíі, ñòâîðþþòü ó ïåâíèõ ìàñøòàáàõ, ïðîåêöіÿõ, âèêîðèñòîâóþòü 
âіäïîâіäíі óìîâíі çíàêè.

Âîäíî÷àñ ç åëåêòðîííèìè і öèôðîâèìè êàðòàìè іñíóþòü ùå é åëåêò-
ðîííі  àòëàñè. Âîíè õî÷à і є àíàëîãàìè çâè÷àéíèõ àòëàñіâ, ïðîòå ìàþòü 
ðÿä ïåðå âàã. Çíà÷íî ñêîðî÷óєòüñÿ ÷àñ íà їõíє ñòâîðåííÿ. Âîíè ïåðåäáà÷à-
þòü ìîæëèâіñòü àíіìàöіéíîãî і ìóëüòèìåäіéíîãî ñóïðîâîäó іíôîðìàöії, à 
òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ÿê íîñії êîìïàêò-äèñêè òà іíøі ìîáі ëüíі ïðèñòðîї.

 Географічні інформаційні системи (ГІС). Öå ñó÷àñíà êîìï’þòåðíà 
òåõíîëîãіÿ, ùî çàáåçïå÷óє çáіð, îáðîáêó é âіäîáðàæåííÿ ïðîñòîðîâîї іí-
ôîðìàöії ïðî îá’єêòè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, à òàêîæ ïîäії, ÿêі â íüîìó
âіäáóâàþòüñÿ. Öÿ òåõíîëîãіÿ äàє çìîãó ïåðåãëÿäàòè é àíàëіçóâàòè ðіçíі 
äàíі, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîííі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, à òàêîæ øâèäêî ïðà-
öþâàòè ç âåëèêèìè îáñÿãàìè äàíèõ і ïîєä íóâàòè їõ ç ìîæëèâîñòÿìè 
ãåîãðà ôі÷íîãî àíàëіçó, ÿêèé íàì íàäàє êàðòà (ìàë. 9). Öèì ÃІÑ âіäðіçíÿ-
þòüñÿ âіä іíøèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì.

Ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóëè ðîçðîáëåíі â ÑØÀ, 
Êàíàäі òà Øâåöії ùå â 60–70-òі ðîêè ÕÕ ñò. Íèíі ÃІÑ – öå âåëèêà іíäó-
ñòðіÿ, ó ÿêіé ïðàöþþòü áàãàòî ëþäåé ó ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó. Ãåîіíôîðìà-

Мал. 8. Національний 
атлас України
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öіéíі ñèñòåìè є îäíієþ ç íàéïåðñïåê-
òèâíіøèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ó 
íàø ÷àñ. Ñó÷àñíі êîìï’þòåðíà òåõíіêà
òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äàþòü çìîãó
âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó íàéðіçíîìàíіòíі-
øèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ó íà-
óêîâèõ äîñëіäæåííÿõ, åêîíîìіöі, ïîëі-
òèöі, îñâіòі, åêîëîãії òà іíøèõ ñôåðàõ
æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè. Òàêі òåõíî-
ëîãії äàþòü çìîãó àíàëіçó âàòè, ìîäåëþ-
âàòè і ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíі ïðèðîäíі
é ñóñïіëüíі ÿâèùà (íàïðè êëàä, ñòèõіé-
íі ëèõà, òåõíîãåííі àâàðії).

Çàëåæíî âіä ãàëóçі çàñòîñóâàííÿ і 
òåìàòèêè ÃІÑ ïîäіëÿþòü íà åêî ëîãі÷íі,
íàâ÷àëüíі, çåìåëüíі, іíôîðìàöіéíі, ðå-

ñóðñíі, íàâіãàöіéíі òà іí. Íàé÷àñòіøå їõ 
âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîëîãі÷íèõ і ãåîìîðôîëîãі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ, ó ðîç-
ðîáöі ðîäîâèù і âèäîáóòêó ðіçíèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ó ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííі òà åêîëîãі÷íîìó ìîíіòîðèíãó. Âàæëèâîþ ãàëóççþ âèêîðèñòàííÿ
ÃІÑ є ïðîåêòóâàííÿ і áóäіâíèöòâî òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ і ãîñïîäàðñüêèõ
îá’єêòіâ, ñòâîðåííÿ äàíèõ ïðî çåìåëüíі, âîäíі, ëіñîâі òà іíøі ðåñóðñè é 
óïðàâëіííÿ íèìè. Òàêîæ öі òåõíîëîãії çàñòîñîâóþòü ó ñіëüñüêîìó, ëіñîâî-
ìó, âîäíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, ó äîñëіäæåííі òà ïðîãíîçóâàííі ïîãîäè, ó òîð-
ãіâëі, ìàðêåòèíãó, ó áіçíåñі, óïðàâëіííі ôіíàíñàìè òà áàíêіâñüêіé ñïðàâі,
ó ïîëіòèöі і äåðæàâíîìó óïðàâëіííі, ó ãàðàíòóâàííі áåçïåêè òà ïіä ÷àñ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé, ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî.

Çà îõîïëåííÿì òåðèòîðії ãåîіíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóâàþòü ãëîáàëüíі
(ìàñøòàá 1:1 000 000 – 1:100 000 000), íàöіîíàëüíі (÷àñòî öå äåðæàâíі)
(1:1 000 000 – 1:10 000 000), ðåãіîíàëüíі (1:100 000 – 1:2 500 000) òà
ëîêàëü íі (1:1 000 – 1:100 000).

Íàéâіäîìіøèìè ïðåäñòàâíèêàìè ïðîãðàìíèõ êîìïîíåíòіâ ÃІÑ є ïðî-
äóêòè òðüîõ àìåðèêàíñüêèõ êîìïàíіé: Geomedia êîìïàíії Intergraph,
ArcGIS êîìïàíії ESRI òà іíñòðóìåíòàðіé MapInfo êîìïàíії PitneyBowes.

Â Óêðàїíі íàéïîïóëÿðíіøі äâі îñòàííі,
õî÷à Geomedia є óíіâåðñàëüíіøèì і ñó-
÷àñíіøèì ïðîäóêòîì, àäæå äàє çìîãó
êîðèñòóâà÷ó ïðàöþâàòè ç ïðîñòîðîâèìè
äàíèìè ðіçíèõ ôîðìàòіâ, íå ïåðåòâîðþ-
þ÷è їõ, òèì÷àñîì ÿê іíøі ïðîãðàìè ïðà-
öþþòü òіëüêè ç âëàñíèìè ôîðìàòàìè
äàíèõ.

Îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ íèíі ãåîãðà-
ôі÷íèõ іíôîðìàöіéíèõ ñåðâіñіâ є ïðî-
ãðàìíèé ïðîäóêò êîìïàíіé Keyhole òà
Google Ïëàíåòà Çåìëÿ (Google Earth) 
(ìàë. 10). Öÿ ïðîãðàìà ÷åðåç ìåðåæó
Іíòåðíåò çàâàíòàæóє ïîòðіáíі êîðèñòó-

Мал. 10. Програмний інтерфейс 
Google Earth

Мал. 9. Вікно програми однієї 
з ГІС (GRASS)
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âà÷ó çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі ó âèãëÿäі êîñìі÷íèõ çíіìêіâ і òîïî-
ãðàôі÷íèõ êàðò. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ òðèâèìіðíà ìîäåëü çåìíîї 
êóëі, ç óðàõóâàííÿì âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ. Çàâäÿêè öіé ïðîãðàìі ìîæíà
ñïëàíóâàòè ìàðøðóò і ïðîéòè éîãî âіðòóàëüíî, çíàéòè ïîòðіáíèé îá’єêò çà
éîãî êîîðäèíàòàìè ÷è òî÷íî їõ âèçíà÷èòè. Òàêîæ öÿ ïðîãðàìà ïðîïîíóє 
âåëèêó êіëüêіñòü äîäàòêîâîї іíôîðìàöії (òåêñòîâîї, ôîòî, âіäåî) ïðî êðàї-
íè, íàñåëåíі ïóíêòè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè і êóëüòóðè òîùî.

 Супутникові системи навігації. Ñó÷àñíі êîñìі÷íі òåõíîëîãії ãëèáîêî 
óâіéøëè â íàøå æèòòÿ. Ñóïóòíèêîâі ñèñòåìè çàñòîñîâóþòü äëÿ ãåîäåçè÷-
íèõ âèìіðþâàíü, ñïîñòåðåæåííÿ çà ðіçíèìè ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè â ãåî-
ãðàôі÷íіé îáîëîíöі, íàâіãàöієþ ìîðñüêèõ ñóäåí, ëіòàêіâ, àâòîìîáіëіâ, ïåð-
ñîíàëüíîþ íàâіãàöієþ, ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè òà áàãàòüìà
іíøèìè ñôåðàìè.

Іñòîðіÿ ðîçâèòêó êîñìі÷íèõ ñèñòåì íàâіãàöії ðîçïî÷àëàñÿ іç çàïóñêó 
ïåðøîãî øòó÷íîãî ñóïóòíèêà Çåìëі â 1957 ðîöі. Íèíі ñóïóòíèêîâà ñè ñòå-
ìà íàâіãàöії (Global Navigation Satellite System – GNSS) – öå åëåêòðîí íî-
òåõíі÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç
êîñìі÷íîãî òà íàçåìíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ãåîãðà-
ôі÷íèõ êîîðäèíàò, àáñîëþòíîї âè ñîòè, à
òàêîæ ðіçíèõ ïàðàìåòðіâ ðóõó (øâèä êîñ-
òі, íàïðÿìêó, ìàðøðóòó) äëÿ íàçåìíèõ,
âîäíèõ і ïîâіòðÿíèõ îá’єêòіâ (ìàë. 11).

Ïåðøі ñóïóòíèêîâі íàâіãàöіéíі ñèñ-
òåìè Transit (ÑØÀ) òà «Öèêëîí» (ÑÐÑÐ)
áóëè ñòâîðåíі â 60-õ ðð. ÕÕ ñò. Âîíè
äàâàëè çìîãó äîñèòü òî÷íî âèçíà÷àòè
ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè äëÿ íåðóõîìèõ,
à äåùî ïіçíіøå – і ðóõîìèõ îá’єêòіâ.
Іç ÷àñîì ðîçðîáèëè ñèñòåìè íàñòóïíîãî
ïîêîëіííÿ: GPS – NAVSTAR (Global
Positioning System) òà ÃËÎÍÀÑÑ (ãëî-
áàëüíà íàâіãàöіéíà ñóïóòíèêîâà ñèñòå-
ìà). Їõ âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ó âіéñüêîâіé ñïðàâі, òàê і äëÿ ïîòðåá іíøèõ 
ñïîæèâà÷іâ. Öі ñèñòåìè ïîєäíóþòü âåëèêó êіëüêіñòü îðáіòàëüíèõ ñóïóòíè-
êіâ (äî 30 îäèíèöü), ùî âèïðîìіíþþòü ñïåöіàëüíі ðàäіî ñèãíàëè, ñèñòåìó 
íàçåìíîãî óïðàâëіííÿ і êîíò ðîëþ, ñïіëüíà ðîáîòà ÿêèõ çàáåçïå÷óє åôåê-
òèâíå ôóíêöіîíóâàííÿ ñó÷àñíîї íàâіãàöії òà âåëèêó êіëüêіñòü ðіçíîìàíіò-
íèõ GPS-íàâіãàòîðіâ.

Íèíі àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ñó÷àñíèõ ñèñòåì ñóïóòíèêîâîї íàâіãà-
öії áåðóòü êðàїíè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ïðîåêò Galileo), à òàêîæ Óêðàїíà, 
Êèòàé, Іçðàїëü, Іíäіÿ, ßïîíіÿ, Àâñòðàëіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ òà іí.

Âàæëèâèì íàñëіäêîì ñòâîðåííÿ ãëîáàëüíîї ñóïóòíèêîâîї ñèñòåìè íàâі-
ãàöії ñòàëî ñòâîðåííÿ GPS-íàâіãàöії.

GPS-íàâіãàòîðè – íåçàìіííà â íàø ÷àñ ðі÷ äëÿ ìàíäðіâîê і ïîäîðîæåé 
íåâіäîìèìè àáî ìàëîâіäîìèìè òåðèòîðіÿìè (ìàë. 12). Çà їõíüîþ äîïîìî-
ãîþ ìîæíà øâèäêî âèçíà÷èòè ñâîє ìіñöåçíàõîäæåííÿ, îáðàòè îïòèìàëü-
íèé ìàðøðóò ðóõó ç îäíієї òî÷êè â іíøó, çíàéòè àäðåñó (íàñåëåíèé ïóíêò,

Мал. 11. Складові супутникової 
навігаційної системи
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âóëèöÿ, áóäèíîê) ïîòðіáíîãî íàì îá’єêòà, îçíàéîìèòèñÿ ç ïàðàìåòðàìè 
ìàðøðóòó (÷àñ ïîäîðîæі, âіäñòàíü, ìîæëèâі ïåðåøêîäè), ìàñøòàáóâàòè
(çìіíþâàòè ðîçìіð ïåðåãëÿäó) êàðòó. Ñó÷àñíі íàâіãàòîðè ìîæóòü íàäàâàòè
ãîëîñîâі ïіäêàçêè ïіä ÷àñ ðóõó òà âèêîíóâàòè іíøі ìóëüòèìåäіéíі äії.
Іñíó þòü ðіçíі òèïè íàâіãàòîðіâ: àâòîìîáіëüíі, òóðèñòè÷íі, ñïîðòèâíі, ìîð-
ñüêі, àâіàöіéíі, óíіâåðñàëüíі (ìàë. 12). Óñі âîíè ïðàöþþòü, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ñïåöіàëüíі íàâіãàöіéíі êàðòè.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись послугами геоінформаційної системи «Google Maps» 
https://www.google.com.ua/maps, знайдіть на цьому картографічному
сервісі нашу державу, столицю і свій населений пункт.

ГОЛОВНЕ
 Навчальні географічні карти використовують як наочні посібники для вивчення гео-

графії та інших дисциплін.
 Географічні атласи – це систематизовані зібрання карт, які об’єднані певною ідеєю

і виконані за єдиною програмою як цілісні твори.
 Електронні карти – це окремий вид картографічних зображень, які формуються на

основі даних цифрових карт і відображаються на різних засобах (монітор ком-
п’ютера, дисплей смартфона чи планшета, супутникового навігатора).

 Географічні інформаційні системи – сучасна технологія, що дає змогу переглядати
й аналізувати різні дані, використовуючи електронні географічні карти.

 Супутникові системи навігації підвищують ефективність функціонування транс-
порту, допомагають людині під час подорожей, мандрівок, екскурсій тощо.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. З якою метою створюють географічні атласи? Що таке Національний атлас Ук-

раїни?
2. Укажіть особливості електронних карт.
3. Дайте визначення ГІС та наведіть приклади використання ГІС-технологій.
4. Як можна використати знання про геоінформаційні системи під час вивчення гео-

графії?
5. Для чого існують супутникові системи навігації?

Мал. 12. Типи GPS-навігаторів:
туристичний, автомобільний, морський



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 1
 

 1
 

25

ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÊÀÐÒÈ

 уміти читати топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту і вміти
ними користуватися;

 навчитися описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відста-
ні, географічні, прямокутні координати і висоту точок за топографічною картою.

§ 6.§6 ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÊÀÐÒÈÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÊÀÐÒÈ

 Типи географічних карт за масштабом.
 Що означає зорієнтуватися на місцевості?

 Топографічна карта: її ознаки і номенклатура. Òîïîãðàôі÷íі 
êàðòè çà çìіñòîì íàëåæàòü äî çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ і âіäðіçíÿþòüñÿ âіä 
іíøèõ êàðò íàñàìïåðåä ìàñøòàáîì і ñèñòåìîþ óìîâíèõ çíàêіâ (ìàë. 13).
Öå äåòàëüíі, îäíàêîâі çà çìіñòîì, îôîðìëåííÿì і ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ
ãåîãðà ôі÷íі êàðòè. Âîíè âіäîáðàæàþòü ãîëîâíі ïðèðîäíі é ñîöіàëüíî-åêî-
íîìі÷íі îá’єêòè: ðåëüєô, âîäíі îá’єêòè, ñïîðóäè, ðîñëèííèé ñâіò, àäìі-
íіñòðàòèâíі êîðäîíè, íàñåëåíі ïóíêòè, ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà і ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, òðàíñïîðòíі øëÿõè, ðіçíîìàíіòíó ãåîãðàôі÷íó
іíôîðìàöіþ. Çà äîïîìîãîþ öèõ êàðò ìîæíà ïðîêëàñòè îïòèìàëüíèé
ìàðøðóò ïîäîðîæі ïåâíîþ ìіñöåâіñòþ, à òàêîæ çîðієíòóâàòèñÿ íà íіé.

Òîïîãðàôі÷íі êàðòè ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: òîïîãðàôі÷íі âåëèêîìàñø-
òàáíі ç ìàñøòàáîì 1:100 000 і áіëüøå (1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5000) 
òà îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íі ç ìàñøòàáîì âіä 1:200 000 äî 1:1 000 000. Êàðòè ç 
ìàñøòàáîì 1:25 000, 1:10 000 òà 1:5000 íàçèâàþòü òîïîãðàôі÷íèìè ïëàíàìè.

Òîïîãðàôі÷íі êàðòè, ÿê і іíøі òèïè êàðò, ìîæóòü óòâîðþâàòè ñåðіþ
êàðò îäíîãî ïðèçíà÷åííÿ (áàãàòîàðêóøåâі êàðòè). Òàêі ñåðії êàðò ñêëàäà-
þòüñÿ ç îêðåìèõ àðêóøіâ, íà ÿêèõ âіäîáðàæåíî ïîðіâíÿíî íåâåëèêó òåðè-
òîðіþ. Êîæåí àðêóø ìàє âèãëÿä òðàïåöії òà îáìåæåíèé ç ïіâíî÷і íà ïіâ-
äåíü ÷àñòèíàìè ïàðàëåëåé, à іç çàõîäó íà ñõіä – ìåðèäіàíіâ.

Óñі àðêóøі òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàþòü âèçíà÷åíó ñèñòåìó ïîçíà÷åíü – 
íîìåíêëàòóðó. Â îñíîâі ïîäіëó âіò÷èçíÿíèõ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ëåæèòü
ìіæíàðîäíà êàðòà ìàñøòàáó 1:1 000 000.

Ìåæàìè áóäü-ÿêîãî àðêóøà є ìåðèäіàíè íà âіäñòàíі 6 îäèí âіä îäíîãî 
і ïàðàëåëі íà âіäñòàíі 4. Øåñòèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі ìåðèäіàíàìè,
íàçèâàþòü êîëîíàìè і ïîçíà÷àþòü öèôðàìè âіä 1 äî 60 (óñüîãî 60 êîëîí),
ðàõóþòü їõ іç çàõîäó íà ñõіä, ïî÷èíàþ÷è âіä 180 äîâãîòè. ×îòèðèãðàäóñíі 
ñìóãè, óòâîðåíі ïàðàëåëÿìè, íàçèâàþòü ðÿäàìè і ïîçíà÷àþòü âåëèêèìè 
ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó, ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîðà (23 ðÿäè). Ïîçíà-
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Мал. 13. Топографічна карта
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÷åííÿ (íîìåíêëàòóðà) êîæíîãî àðêóøà ñêëàäàєòüñÿ ç áóêâè ðÿäó і öèôðè 
êîëîíè, íàïðèêëàä M-36.

Нацiональне надбанняНацiональне надбання Н
Топографічні роботи на території України проводилися ще за часів Київської 
Русі. Підтвердженням цього є кам’яна плита, що знаходиться в Ермітажі. 
Її було знайдено поблизу Тамані. На ній був напис про те, що 1068 р. князь 
Гліб проміряв по льоду Керченську протоку, ширина якої від Тамані до Керчі 
становила 22,5 км.

 Умовні знаки топографічних карт. Ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷-
íèõ êàðò ïåðåäàєòüñÿ ÷åðåç òîïîãðàôі÷íі óìîâíі çíàêè. Öå ñèñòåìà ãðà-
ôі÷íèõ, êîëüîðîâèõ, áóêâåíèõ і öèôðîâèõ ïîçíà÷åíü ðіçíèõ îá’єêòіâ ç 
їõíіìè êіëüêіñíèìè òà ÿêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.

Ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè êîðè÷íå-
âîãî êîëüîðó. Öі ëіíії (іçîëіíії) ç’єäíóþòü òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі ç îäíà-
êîâîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ. Їõ ïðîâîäÿòü ÷åðåç ïåâíі ïðîìіæêè ïî âèñîòі 
(íàïðèêëàä, ÷åðåç 5, 10 àáî 20 ì). Ùî ìåíøà âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè ãî-
ðèçîíòàëÿìè, òî êðóòіøèé ñõèë, і íàâïàêè, ùî áіëüøà âіäñòàíü ìіæ íèìè, 
òî ñõèë ïîëîãіøèé. Ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè – áåðãøòðèõàìè – âêàçóþòü 
íàïðÿìîê, ó ÿêîìó çíèæóєòüñÿ àáî ïіäâèùóєòüñÿ ñõèë. Íà ãîðèçîíòàëÿõ 
÷èñëàìè âêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó (ìàë. 13).

Âîäíі îá’єêòè çîáðàæóþòü ëіíіÿìè ñèíüîãî êîëüîðó, à їõíі ïëîùі – ñè-
íіì ôîíîì. Öèôðàìè ïîçíà ÷àþòü ðіçíі êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè: ãëèáè-
íó, øèðèíó, øâèäêіñòü òå÷ії, à ñòðіëêàìè – її íàïðÿìîê.

Ïîøèðåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó çîáðàæóþòü çåëåíèì êîëüîðîì. Ñïå-
öіàëüíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü äåðåâà (ïîðîäó, ñåðåäíþ òîâùèíó é âèñî-
òó), ëóêè, ÷àãàðíèêè.

Ëіíіÿìè ðіçíîї òîâùèíè é êîëüîðó çîáðàæóþòü òðàíñïîðòíі øëÿõè: 
ïіøî õіäíі, àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі.

Âіäïîâіäíèìè óìîâíèìè çíàêàìè íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ïîçíà÷àþòü
íàñåëåíі ïóíêòè (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà, õóòîðè), ïðîìèñëîâі òà ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè, îá’єêòè òóðèçìó òà áàãàòî 
іíøîї іíôîðìàöії. Çíà÷åííÿ îñíîâíèõ òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ і ïî-
ÿñíåííÿ äî íèõ âè çíàéäåòå ó ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó àòëàñі.

ГОЛОВНЕ
 Топографічна карта – це загальногеографічна карта, що вирізняється серед інших 

карт масштабом і системою умовних знаків.
 Топографічні карти поділяють на дві групи: топографічні великомасштабні та огля-

дово-топографічні.
 Карти з масштабом 1:25 000, 1:10 000 та 1:5000 називаються топографічними планами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Укажіть ознаки топографічної карти.
2. Назвіть групи топографічних карт.
3. За допомогою чого передається географічний зміст топографічних карт?
4. Що таке бергштрихи?
5. Складіть географічний опис місцевості, зображеної на мал. 13, указавши такі дані: 

тип рельєфу, населені пункти, шляхи сполучення, наявність насаджень.
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§ 7. ×ÈÒÀÍÍß І ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ

 Що таке топографічна карта?
 Що таке азимут і як його визначити?

 Як читати топографічну карту. Ç ïîïåðåäíüîãî ïàðàãðàôà âè çíàєòå,
ùî ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ
òîïî ãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ і, çíàþ÷è їõ, ìîæíà íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè
êàðòó . Îòîæ ÷èòàòè êàðòó – îçíà÷àє âìіòè îðієíòóâàòèñÿ â óìîâíèõ
çíàêàõ, ðîçãëÿ äàòè їõ ó âçàєìîçâ’ÿçêó îäèí ç îäíèì і ñôîðìóâàòè ïðà-
âèëüíå óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð ìіñöåâîñòі, ùî íà íіé çîáðàæåíî. Îêðіì
öüîãî, çà äîïî ìîãîþ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà âèçíà÷àòè íàïðÿìêè, âіä-
ñòàíі, ïëîùі, ãåîãðàôі÷íі òà ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè é àáñîëþòíі òà âіä-
íîñíі âèñî òè òî÷îê.

×èòàòè êàðòó, ùîá âèâ÷èòè ìіñöåâіñòü, áàæàíî â ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі. 
Ñïî÷àòêó ïîòðіáíî çíàéòè іíôîðìàöіþ ïðî ìàñøòàá і âèñîòó ïåðåðіçó ðå-
ëüєôó. Ìàñøòàá ïîòðіáíèé äëÿ îêîìіðíîãî (ïðèáëèçíîãî) і òî÷íîãî âèçíà-
÷åííÿ âіäñòàíåé і ïëîù ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ. Òàê, íà êàðòі ìàñøòàáîì
1:50 000 (1 ñì íà êàðòі âіäïîâіäàє 500 ì íà ìіñöåâîñòі) ìîæíà âèçíà÷èòè
ïðèáëèçíó ïðîòÿæíіñòü íàñåëåíîãî ïóíêòó àáî øèðèíó ðі÷êè, ïëîùó ëіñî-
âîãî ìàñèâó òîùî. Âèñîòà ïåðåðіçó ðåëüєôó âêàçóє, ÷åðåç ñêіëüêè ìåòðіâ
ïðîâåäåíî ãîðèçîíòàëі, ùî âàæëèâî äëÿ ðîçóìіííÿ õàðàêòåðó ðåëüєôó.

Òàêîæ áóäå öіêàâîþ і іíôîðìàöіÿ ïðî ðіê ïðîâåäåííÿ çíіìàííÿ і ñòâî-
ðåííÿ êàðòè.

Ïіñëÿ öüîãî çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ çíàêіâ âèçíà÷àþòü çàãàëüíèé
õàðàê òåð ìіñöåâîñòі, çîáðàæåíîї íà êàðòі. Äàëі ðîçïî÷èíàєòüñÿ äåòàëüíå
âèâ÷åííÿ êàðòè çàëåæíî âіä çàâäàííÿ, ÿêå ñòîїòü ïåðåä äîñëіäíèêîì.

 Практичне використання топографічних карт. Âèçíà÷åííÿ íà-
ïðÿìêó íà áóäü-ÿêèé ãåîãðàôі÷íèé îá’єêò. Íàñàìïåðåä ïîòðіáíî çîðієíòó-
âàòè êàðòó. І äëÿ öüîãî ìîæíà âèêîðèñòàòè ïåâíèé îðієí òèð àáî êîìïàñ.
Îðієíòèðè і êîìïàñ äàþòü çìîãó ïðàâèëüíî âèçíà÷è òè äіéñíèé àçèìóò.
Öå êóò ìіæ íàïðÿìêîì íà ïіâíі÷ äіéñíîãî (ãåîãðàôі÷íîãî) ìåðèäіàíà і íà-
ïðÿìêîì íà îá’єêò, ÿêèé âè ñïîñòåðіãàєòå, âèìіðÿíèé çà ãîäèííèêîâîþ
ñòðіëêîþ. Ñòðіëêà êîìïàñà çàâæäè ñïðÿìîâàíà âçäîâæ íå äіéñíîãî (ãåî-
ãðàôі÷íîãî), à ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà. Òîìó äëÿ òî÷íîãî îðієíòóâàííÿ
êîìïàñà òðåáà âðàõîâóâàòè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ – êóò ìіæ íàïðÿìêàìè
äіéñíîãî і ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíіâ (ìàë. 14). Ïðè öüîìó âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî ìàãíіòíå ñõèëåííÿ ìîæå áóòè ñõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé ìåðèäіàí âіä-
õèëÿєòüñÿ âіä äіéñíîãî ìåðèäіàíà íà ñõіä, і çàõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé
ìåðèäіàí âіäõèëÿєòüñÿ âіä äіéñíîãî ìåðèäіàíà íà çàõіä.

Ùîá âèðàõóâàòè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, ïîòðіáíî éîãî çíà÷åííÿ àáî âіäíÿ-
òè (ó ðàçі ñõіäíîãî ñõèëåííÿ) âіä äіéñíîãî àçèìóòà, àáî äîäàòè (ÿêùî ñõè-
ëåííÿ çàõіäíå) äî äіéñíîãî àçèìóòà. Çàçâè÷àé ìàãíіòíå ñõèëåííÿ âêàçàíå
â íèæíіé ÷àñòèíі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè. Âèçíà÷èâøè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ,
ìîæíà âèðàõóâàòè ìàãíіòíèé àçèìóò. Öå êóò ìіæ íàïðÿìîì íà ïіâíі÷
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ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà і íàïðÿìêîì íà ïåâíèé
îá’єêò. Öåé êóò ìîæå áóòè â ìåæàõ âіä 0 äî
360.

Íàïðÿìîê íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі òàêîæ
ìîæíà âèçíà÷àòè çà äîïîìîãîþ äèðåêöіéíîãî
êóòà. Öå êóò ìіæ íàïðÿìêîì âåðòèêàëüíîї ëі-
íії êіëîìåòðîâîї ñіòêè і íàïðÿìêîì íà îáðàíèé
ãåîãðàôі÷íèé îá’єêò.

Âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé. Çà äîïîìîãîþ òîïî-
ãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà äîñèòü òî÷íî îá÷èñëþ-
âàòè âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі. Ïðÿìі âіäðіçêè
ìіæ äâîìà òî÷êàìè íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âè-
ìіðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè, öèðêóëÿ àáî 
ñìóæêè ïàïåðó. Âіäñòà íü, âèìіðÿíó ëіíіéêîþ,
ïåðåâîäèìî â ðåàëüíó çà äîïîìîãîþ ìàñøòà-
áó, ðîçìіùåíîãî ïіä íèæíüîþ ðàìêîþ êàðòè.
Äîâæèíó ëàìàíîї ëіíії (íàïðèêëàä, çàëіçíèöі)
îá÷èñëþþòü ÿê ñóìó âіäðіçêіâ ïðÿìèõ. Äëÿ âè-
ìіðþâàííÿ êðèâèõ ëіíіé (íàïðèêëàä, ðі÷îê, êîðäîíіâ, áåðåãîâèõ ëіíіé) 
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïðèëàäîì äëÿ âèìіðþâàííÿ êðèâèõ ëіíіé – êóðâіìåò-
ðîì, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç ðóõîìîãî êîëіùàòêà і öèôåðáëàòà çі ñòðіëêîþ,
ùî ïîêàçóє ïðîéäåíó íà êàðòі âіäñòàíü ó ñàíòèìåòðàõ.

Ðîçðàõóíîê ïëîùі. Âèçíà÷èòè ïëîùó ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà òîïî-
ãðàôі÷íіé êàðòі ìîæíà äâîìà ñïîñîáàìè: ãåîìåòðè÷íèì і çà äîïîìîãîþ 
ìіëіìåòðîâîї ñіòêè. Ãåîìåòðè÷íèì ñïîñîáîì ïëîùà, ùî âèìіðþєòüñÿ, ðîç-
áèâàєòüñÿ íà ñіòêó êâàäðàòіâ, òðèêóòíèêіâ, òðàïåöіé, ïëîùà ÿêèõ âèðàõî-
âóєòüñÿ çà âіäïîâіäíèìè ôîðìóëàìè. Ñóìà öèõ ïëîù і áóäå çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ îá’єêòà íà êàðòі.

Ïëîùó òàêîæ ìîæíà âèìіðÿòè ç âèêîðèñòàííÿì ìіëіìåòðîâîї ñіòêè, 
íàíåñåíîї íà ïðîçîðó ïëіâêó àáî ïàïіð. Òàêó ñіòêó ïðèêëàäàþòü äî êàðòè
і ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòíèõ ìіëіìåòðіâ. Ïîòіì, óðàõîâóþ÷è
ìàñøòàá êàðòè, ëåãêî âèçíà÷àþòü ïëîùó.

Âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі. Ãåîãðàôі÷íі êîîðäè-
íàòè. Ç êóðñó ãåîãðàôії çà 6-é êëàñ âè çíàєòå, ùî ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíà-
òè – öå êóòîâі âåëè÷èíè (ãåîãðàôі÷íà øèðîòà òà äîâãîòà), ÿêі âèçíà÷àþòü 
ïîëîæåííÿ ïåâíîї òî÷êè íà çåìíіé êóëі.

Íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі є ñіòêà ïàðàëåëåé і ìåðèäіàíіâ, çà ÿêîþ ìîæíà 
äîñèòü òî÷íî âèçíà÷èòè ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè ïåâíîї òî÷êè. Їõ âèçíà-
÷åííÿ çäіéñíþєòüñÿ ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíä àáî äåñÿòèõ ÷àñòèí ìіíóòè.
Íà ôðàãìåíòі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè â àòëàñі ïîêàçàíî îôîðìëåííÿ ðàìêè 
àðêóøà òàêîї êàðòè. Ìåðèäіàíè і ïàðàëåëі є ñòîðîíàìè ðàìîê àðêóøіâ 
êàðò. Ãåîãðàôі÷íі êî îðäèíàòè êóòіâ ðàìêè ïіäïèñàíî íà êîæíîìó àðêóøі 
êàðòè. Ðàìêà ìàє øêàëè, ùî ïîäіëåíі íà ìіíóòè çà äîâãîòîþ і øèðîòîþ. 
Ïðè öüîìó êîæíà ìіíóòà ðîçäіëåíà êðàïêàìè íà 6 ÷àñòèí, êîæíà ç íèõ 
âіäïîâіäàє 10 ñåêóíäàì äîâãîòè òà øèðîòè. Îòæå, ùîá âèçíà÷èòè ãåîãðà-
ôі÷íó øèðîòó òî÷êè íà êàðòі, ïîòðіáíî ÷åðåç öþ òî÷êó ïðîâåñòè ëіíіþ, 
ÿêà ïàðàëåëüíà âåðõíіé àáî íèæíіé ðàìöі êàðòè, і âèçíà÷èòè çà øêàëîþ 
øèðîòè âіäïîâіäíі ãðà äóñè, ìіíóòè òà ñåêóíäè. Ùîá âèçíà÷èòè äîâãîòó,

Мал. 14. Магнітне схилення
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ïîòðіáíî ÷åðåç öþ òî÷êó ïðîâåñòè âåðòèêàëüíó
ëіíіþ, ïàðàëåëüíó áі÷íîìó ìåðèäіàíó ðàìêè àðêó-
øà êàðòè, і âèçíà÷èòè äîâãîòó.

Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
âèçíà÷åííÿ ðîçìіùåííÿ òî÷îê íà êàðòі, ÿêі çíà-
õîäÿòüñÿ íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ. Íà ïðàêòèöі ÷àñ-
òіøå òðàïëÿєòüñÿ âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîð-
äèíàò.

Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè
çàçâè÷àé áóäóþòü ó ðіâíîêóòíіé ïðîåêöії òà âіäïî-
âіäíіé їé ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäè-
íàò Ãàóññà–Êðþãåðà (çà іìåíàìè íіìåöüêèõ ó÷å-
íèõ, ùî çàïðîïîíóâàëè öþ ïðîåêöіþ). Äàíó
ïðîåêöіþ îäåðæóþòü, ïðîåêòóþ÷è çåìíó êóëþ íà
ïîâåð õíþ öèëіíäðà, ùî òîðêàєòüñÿ Çåìëі, çà áóäü-
ÿêèì ìåðèäіàíîì. Ùîá çìåíøèòè íåòî÷íîñòі íà
òàêіé êàðòі, ïðîåêöіéíó ÷àñòèíó çåìíîї ïîâåðõíі
îáìåæóþòü ìåðèäіàíàìè ç ðіçíèöåþ äîâãîò 6, à
ñêëàäàþ÷è ïëàíè â ìàñøòàáàõ 1:5000 і êðóïíіøå,
– 3. Òàêà äіëÿíêà íàçèâàєòüñÿ çîíîþ.

Ñåðåäíіé ìåðèäіàí ó êîæíіé çîíі íàçèâàєòü-
ñÿ îñüîâèì. Ðàõóíîê çîí âåäåòüñÿ âіä Ãðèíâіöüêî-
ãî ìåðèäіàíà íà ñõіä.

Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – öå ñèñòåìà êîîð-
äèíàò, ó ÿêіé âіññþ X ïðèéíÿòî öåíòðàëüíèé ìå-

ðèäіàí 6-ãðàäóñíîї çîíè, à âіññþ Y – åê-Y
âàòîð. Öі äâі ëіíії є ïðÿìèìè âçàєìíî
ïåðïåíäèêóëÿðíèìè ëіíіÿìè, ðåøòà
ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé є êðèâèìè. Òî÷-
êà ïåðåòèíó îñüîâîãî ìåðèäіàíà і åêâà-
òîðà є ïî÷àòêîì ïðÿìîêóòíèõ êîîðäè-
íàò êîæíîї çîíè. Äëÿ çðó÷íîñòі
êîðèñòóâàííÿ ïðÿìîêóòíèìè êîîðäèíà-
òàìè íà òîïîãðàôі÷íі êàðòè íàíåñåíî
ëіíії, ÿêі ïðîâåäåíі ÷åðåç êîæíèé 1 êі-
ëîìåòð і ïàðàëåëüíі îñÿì X òà Y
(ìàë. 15). Âîíè óòâîðþþòü êіëîìåòðîâó
ñіòêó, ùî ïîêðèâàє êàðòó ñèñòåìîþ îä-
íàêîâèõ çà ïëîùåþ êâàäðàòіâ. Ïðÿìî-
êóòíі êîîðäèíàòè ïîêàçóþòü âіäñòàíü ó 
êіëî ìåòðàõ äî äàíîї òî÷êè âіä åêâàòîðà
(êîîðäèíàòà X, ÿêà ìîæå çìіíþâàòèñÿ 
âіä 0 äî áіëüøå ÿê 10 000 êì íà ïî-
ëþñàõ) і âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà (êîîð-
äèíàòà Y, ÿêà ìîæå çìіíþâàòèñÿ âіä 0
äî 333 êì íà åêâàòîðі â ìіñöÿõ éîãî ïå-
ðåòèíó ç êðàéíіìè çàõіäíèìè і ñõіäíè-
ìè ìåðèäіàíàìè çîíè).

Мал. 16. Зображення рельєфу 
горизонталями

Мал. 15. Зональна
система прямокутних 

координат
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Äëÿ âñіõ òî÷îê íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè êîîðäèíàòà Õ ìàє ïîçèòèâíå 
çíà÷åííÿ. Äëÿ òîãî ùîá і êîîðäèíàòè Y òî÷îê òàêîæ áóëè òіëüêè ïîçèòèâ-Y
íèìè, ó êîæíіé çîíі îðäèíàòó ïî÷àòêó êîîðäèíàò ïðèéìàþòü ðіâíîþ
500 êì. Òàêèì ÷èíîì, òî÷êè, ðîçòàøîâàíі íà çàõіä âіä îñüîâîãî ìåðèäіà-
íà, ìàþòü îðäèíàòè ìåíøå íіæ 500 êì, à íà ñõіä – áіëüøå ÿê 500 êì.

Âèçíà÷åííÿ âèñîòè ìіñöåâîñòі. ßê âè âæå çíàєòå, íà òîïîãðàôі÷íèõ
êàðòàõ ðåëüєô çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè – êðèâèìè çàìêíóòèìè ëіíі-
ÿìè, òî÷êè ÿêèõ ìàþòü îäíàêîâó âèñîòó íàä ðіâíåì ìîðÿ. Öі ëіíії ìîæíà
ðîçãëÿäàòè і ÿê ñëіäè ïåðåòèíó íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі ïëîùèíàìè, ïàðà-
ëåëüíèìè ïîâåðõíі ìîðÿ, âіä ÿêîãî ïî÷èíàєòüñÿ âіäëіê âèñîò. Âèõîäÿ÷è ç 
öüîãî, âіäñòàíü h ïî âèñîòі ìіæ ñі÷íèìè ïîâåðõíÿìè íàçèâàþòü âèñîòîþ 
ïåðåðіçó (ìàë. 16).

Âèçíà÷èòè âèñîòó áóäü-ÿêîї òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі íà òîïîãðàôі÷íіé
êàðòі ìîæíà çà çíà÷åííÿì ãîðèçîíòàëåé. Àäæå âçäîâæ ãîðèçîíòàëі àáñî-
ëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі çàëèøàєòüñÿ íåçìіííîþ. Àáñîëþòíі âèñîòè ïіä-
ïèñàíі íà îêðåìèõ ãîðèçîíòàëÿõ, áіëÿ âåðøèí îêðåìèõ ïàãîðáіâ, à òàêîæ 
áіëÿ îêðåìèõ îá’єêòіâ, íàïðèêëàä ðîçãàëóæåíü äîðіã, êîëîäÿçіâ, äæåðåë.
Òîìó, çíàþ÷è àáñîëþòíó âèñîòó, ëåãêî âèðàõóâàòè é âіäíîñíó âèñîòó áóäü-
ÿêîãî ïóíêòó íà êàðòі. Íà áåðåãîâèõ ëіíіÿõ ðі÷îê, îçåð, âîäîñõîâèù âêà-
çóþòü ïîçíà÷êè óðіçіâ âîäè, ÿêі ïîêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó âîäíîї ïî-
âåðõíі â äàíіé òî÷öі.

ГОЛОВНЕ
 За допомогою топографічних карт можна визначати напрямки, відстані, площі, гео-

графічні та прямокутні координати, абсолютні та відносні висоти точок.
 На топографічних картах рельєф зображують горизонталями – кривими замкнути-

ми лініями, точки яких мають однакову висоту над рівнем моря.
 Визначити висоту будь-якої точки земної поверхні на топографічній карті можна за 

значенням горизонталей.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Як визначити за топографічною картою магнітний і дійсний азимути?
2. Що таке зональна система прямокутних координат?
3. Яку географічну інформацію можна дізнатися, проаналізувавши розміщення на 

карті горизонталей?
4. Як визначити на топографічній карті географічні координати, висоту точки і крутиз-

ну схилу?

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних, пря-
мокутних координат і висот точок за топографічною картою.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє обґрунту-
вання.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 1
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§ 8. ÏËÀÍÈ ÌІÑÒ,
ÑÕÅÌÈ ÐÓÕÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

 Що таке план місцевості та які його особливості?
 Що означає зорієнтуватися на місцевості?

 Плани міст. «Äå ðîçòàøîâàíèé òîé ÷è іíøèé îá’єêò ó íàñåëåíîìó
ïóíêòі? Ùî çíàõîäèòüñÿ ïîáëèçó? ßê äî íüîãî äіñòàòèñÿ?» – îñü òіëüêè
÷àñòèíà òèõ «ãåîãðàôі÷íèõ» ïèòàíü, ÿêі öіêàâëÿòü áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ æè-
òåëіâ, îñîáëèâî òóðèñòіâ àáî êîðèñòóâà÷іâ Іíòåðíåòó. Øâèäêî і åôåêòèâíî,
ó ëàêîíі÷íіé і íàî÷íіé ôîðìі âіäïîâіñòè íà íèõ äîïîìàãàþòü ñïåöіàëüíі
êàðòè – ïëàíè ìіñò. Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé òàêі êàðòè äàâíî ñòàëè íåçà-
ìіííèì ïóòіâíèêîì, ùî äàє çìîãó âïåâíåíіøå îðієíòóâàòèñÿ â ðåàëüíîìó
ïðîñòîðі íàøîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, à òàêîæ ó òîìó іíôîðìàöіéíîìó
ñåðåäîâèùі, ÿêå íàñ îòî÷óє (ìàë. 17).

Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ – öå äæåðåëî ðіçíîìàíіòíèõ і êîðèñíèõ âіäî-
ìîñòåé ïðî ðіäíå ìіñòî, ïðî ìіñöÿ, ÿêі ëþäèíà çáèðàєòüñÿ âіäâіäàòè, ïðî
ïîäії, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ íàâêîëî íàñ.

Îòæå, ïëàíè ìіñò – öå âåëèêîìàñøòàáíі êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ
ìіñüêèõ ïîñåëåíü, ÿêі ñòâîðþþòü, ùîá áóëî ëåãøå îðієíòóâàòèñÿ â íàñåëå-

Рис. 17. План Києва і його передмість, 1911 р.
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íèõ ïóíêòàõ. Ïåðøі ìàëþíêè, ùî íàãàäóâàëè ïëàíè ìіñòà, ç’ÿâèëèñÿ ùå
â ñòàðîäàâíüîìó Âàâèëîíі. Â åïîõó Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ïëàíè ìіñò іñíóâàëè ó
âèãëÿäі ñõåì, ìіñüêèõ âèäіâ, ïåðñïåêòèâíèõ ïëàíіâ àáî óìîâíèõ âèäіâ ç
âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó.

Â Óêðàїíі òåðìіí «ïëàí ìіñòà» ç’ÿâèâñÿ ëèøå ó XVIII ñò. Äî òîãî іñíó-
âàëè ëèøå êðåñëåííÿ ìіñò. Ó öåé ÷àñ ñòâîðþþòüñÿ і ïåðøі ïëàíè íàñåëå-
íèõ ïóíêòіâ (ìàë. 17). Ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò XVIII ñò. áóëè ÷îðíî-áіëі àáî
â êîëüîðі, îðієíòóâàëèñÿ äîâіëüíî, íàïðÿìîê íà ïіâíі÷ âêàçóâàâñÿ ñòðіë-
êîþ. Ðіçíі âèäè áóäîâ âèäіëÿëèñÿ ðіçíèì çàáàðâëåííÿì, ëіíіÿìè àáî ïî-
çíà÷àëèñÿ öèôðàìè òà ëіòåðàìè, ÿêі ðîçøèôðîâóâàëè â îïèñі çíàêіâ. ×àñ-
òî íà ïëàíàõ ïîìіùàâñÿ îïèñ ìіñòà àáî íàìіñíèöòâà.

Çàëåæíî âіä çìіñòó ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò ïîäіëÿëèñÿ íà «òîïîãðà-
ôі÷íі»; ïðîåêòíі; ïëàíè, ùî ïîєäíóþòü òîïîãðàôіþ ìіñòà ç ïðîåêòíèì íà-
âàíòàæåííÿì, і ïëàíè, ÿêі ñòâîðþâàëè ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñïåöіàëü-
íèõ ðîáіò (âèðóáóâàííÿ ëіñîâèõ ìàñèâіâ ó ïåðåäìіñòі, îñóøåííÿ òåðèòîðії,
áóäіâíèöòâî ðіçíèõ ñïîðóä).

Іç ñåðåäèíè 60-õ ðð. XVIII ñò. äëÿ ïëàíіâ ìіñò áóëî âñòàíîâëåíî ïåâíі
ìàñøòàáè: 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500 ñàæíіâ â àíãëіéñüêîìó äþéìі.
Âèáіð ìàñøòàáó çàëåæàâ âіä ðîçìіðó ìіñüêîї òåðèòîðії.

Ñêëàäàííÿ ïëàíіâ ìіñò çíà÷íî ïîøèðèëîñÿ â êіíöі ÕІÕ – íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñò. ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ðîáіò çі ñòâîðåííÿ àòëàñіâ Ðîñіéñüêîї
іìïåðії . Ïëàíè ìіñò âіäîáðàæàëè ìåæі íàñåëåíîãî ïóíêòó і éîãî ðàéîíіâ,
ïëàíóâàííÿ âóëèöü, îñîáëèâîñòі çàáóäîâè (âèðîáíè÷і, êóëüòîâі òà æèòëîâі
áóäіâëі), ìåæі ïðèìіñüêèõ òåðèòîðіé, ðі÷êîâó ìåðåæó, ґðóíòîâå і ðîñëèííå
ïîêðèòòÿ. Êðіì êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ, ïëàíè ìіñò ìàëè íàçâó, äàòó
і ìіñöå ñòâîðåííÿ, àâòîðà, ìàñøòàá, ïîÿñíåííÿ óìîâíèõ çíàêіâ, іíîäі âèäè
ìіñòà, êðåñëåííÿ ôàñàäіâ áóäіâåëü, ñòàòèñòè÷íі ÷è іñòîðè÷íі ïðèìіòêè.

Îñîáëèâî áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ ïëàíіâ ñêëàäàëè äëÿ âåëèêèõ ìіñò –
Êèєâà, Õàðêîâà, Ëüâîâà, Îäåñè òà іí.

Ñó÷àñíі ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ íàéáіëüø òî÷íî âіäîáðàæàþòü îñîá-
ëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ áіëüøîñòі âåëèêèõ ñïîðóä і äàþòü çìîãó äîñèòü
ëåãêî  çíàéòè ïîòðіáíèé îá’єêò, çîðієíòóâàòèñÿ àáî ïðîêëàñòè ìàðøðóò
ðóõó. Çàçâè÷àé òàêі ïëàíè ìіñòÿòü áàãàòî äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî íà-
ñåëåíèé ïóíêò, ùî îñîáëèâî êîðèñíî â òóðèñòè÷íіé ìàíäðіâöі.

 Схеми руху транспорту. 
Êîæíå âåëèêå ñó÷àñíå ìіñòî ìàє
ðîçâèíåíó òðàíñïîðòíó іíôðà-
ñòðóêòóðó, ÿêó ñêëàäàþòü àâòîìî-
áіëüíі äîðîãè, çàëіçíèöі, âîäíі
øëÿõè ñïîëó÷åííÿ òà ìîñòè. Íà-
ïðèêëàä, ó Êèєâі ôóíêöіîíóє àâòî-
ìîáіëüíèé òðàíñïîðò, ìåòðî ïî-
ëіòåí, òðàìâàé. Òàêîæ ïðàöþє
ôóíіêóëåð і ìіñüêà åëåêòðè÷êà.
Äëÿ òîãî ùîá ìåøêàíöÿì ìіñòà і 
éîãî ãîñòÿì áóëî ëåãøå çäіéñíþâà-
òè ïåðåìіùåííÿ, ñòâîðþþòü ñõåìè
ðóõó ìіñüêîãî òðàíñïîðòó (ìàë. 18). Мал. 18. Схема руху міського транспорту
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використовуючи можливості сервісу «Простий шлях» (http://www.
eway.in.ua/ua/cities/kyiv), знайдіть та опишіть маршрут від централь-
ного залізничного вокзалу до аеропорту «Жуляни» у Києві.
Спробуйте можливості даного сервісу для інших міст України.

 Навігаційні карти. Îêðåìèì òèïîì ñó÷àñíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðà-
æåíü є íàâіãàöіéíі êàðòè. Öå äåòàëüíі öèôðîâі êàðòè, íà ÿêèõ âіäîáðà-
æàєòüñÿ ìіñöåçíàõîäæåííÿ ëþäèíè ÷è іíøîãî îá’єêòà íà ïåâíіé òåðèòîðії çà
äîïîìîãîþ íàâіãàöіéíîãî ïðèñòðîþ. Öÿ êàðòà çàêðіïëþєòüñÿ äî âèçíà÷åíîãî
ó ïðîñòîðі ïî÷àòêó êîîðäèíàò і çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ âіäñëіäêîâóє çìіíó ìіñöåçíàõîäæåííÿ êîðèñòóâà÷à. ßêùî â íà-
âіãàöіéíіé ïðîãðàìі ïîïåðåäíüî ñòâîðèòè ïåâíèé ìàðøðóò, òî ìîæíà ïðî-
ñòåæèòè ðóõ êîðèñòóâà÷à íèì.

Íèíі ìè êîðèñòóєìîñÿ ðіçíèìè íàâіãàöіéíèìè êàðòàìè: àâòîìîáіëüíèõ
òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ Óêðàїíè ÷è іíøèõ êðàїí ñâіòó, òóðèñòè÷íèõ ìàðøðó-
òіâ, íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ç íàçâàìè âóëèöü, íîìåðàìè áóäèíêіâ, çóïèí êàìè
ìіñüêîãî òðàíñïîðòó òà іíøîþ âàæëèâîþ іíôîðìàöієþ, ùî ïîëåãøóє îðі-
єíòóâàííÿ ÿê ó âåëèêèõ ìіñòàõ, òàê і çà їõíіìè ìåæàìè. Ðîçðîáëåíî ðÿä
íàâіãàöіéíèõ êàðò Óêðàїíè, îêðåìèõ ðåãіîíіâ, îáëàñòåé і íàéáіëüøèõ ìіñò.

Iсторiя географiï 
Перша комерційна навігаційна система для автомобілів була представлена  в 
США в 1985 р. і вона працювала без GPS. На початку роботи із системою 
користувач уводив поточне місце розташування і здійснював тестовий заїзд.
Далі переміщення машини визначалося за встановле ним на колесах магніт-
ним датчиком і даними компаса, і місце розта шування відображалося на 
карті в екрані приладу. Дані карт зберігалися на спеціальних касетах, які по-
трібно було періодично міняти через їхній обмежений об’єм.

ГОЛОВНЕ
 Плани населених пунктів – це джерело інформації про рідне місто, про місця, які

людина збирається відвідати, про події, що відбуваються навколо.
 Найбільшого поширення створення планів населених пунктів набуло в кінці ХІХ та

на початку ХХ ст.
 Сучасні плани населених пунктів найбільш точно відображають особливості роз-

ташування більшості споруд і дають змогу досить легко знайти потрібний об’єкт,
зорієнтуватися або прокласти маршрут руху.

 Навігаційні карти – детальні цифрові карти, на яких відображається місцезна-
ходження людини чи іншого об’єкта на певній території за допомогою навігаційного
пристрою.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Укажіть різницю між планом місцевості та географічною картою.
2. Для чого існують карти населених пунктів?
3. Як змінювалися технології створення планів міст протягом історичного часу?
4. Навіщо створюють плани населених пунктів і схеми руху транспорту?
5. Що таке навігаційні карти? Як ними користуватися?



Розділ 2 Розділ  2 

ÓÊÐÀЇÍÀ ÍÀ ÏÎËІÒÈ×ÍІÉ 
ÊÀÐÒІ ЄÂÐÎÏÈ І ÑÂІÒÓ

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÅÐÈÒÎÐІЇ 
ÓÊÐÀЇÍÈ

ÓÊÐÀЇÍÀ ÍÀ ÊÀÐÒІ 
ÃÎÄÈÍÍÈÕ ÏÎßÑІÂ
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ÓÊÐÀЇÍÀ 
ÍÀ ÏÎËІÒÈ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ
ЄÂÐÎÏÈ І ÑÂІÒÓ

 дізнатися про політичну карту світу, форми правління й адміністративно-
територіальний устрій держав світу та України;

 уміти пояснювати поняття «країна», «держава», «залежна територія», «не-і ї і
визнані держави»;

 уміти розрізняти і порівнювати фізико-, економіко-, політико-географічне
поло ження держав світу та України;

 навчитися оцінювати політико-географічне положення України та геополі-
тичні події на її території.

§ 9. ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ÑÂІÒÓ. ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ËÀÄ. 
ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ËÀÄ Â ÓÊÐÀЇÍІ

 На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці?
 Який статус має Антарктида?

 Політична карта світу. Ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó – öå ãåîãðàôі÷íà
êàðòà, íà ÿêіé ïîêàçàíî ðîçòàøóâàííÿ êðàїí, їõíі êîðäîíè і ñòîëèöі.
Іñòîðè÷ íі і ãåîãðàôі÷íі çìіíè є îñíîâíèìè îçíàêàìè ïîëіòè÷íîї êàðòè
ñâіòó  òà îêðåìèõ ðåãіîíіâ. Óòâîðåííÿ íîâèõ äåðæàâ óíàñëіäîê îá’єäíàííÿ
÷è ðîçïàäó ðàíіøå іñíóþ÷èõ, çìіíà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ êîðäîíіâ êðàїí,
âèíèêíåííÿ íîâèõ ñòîëèöü ÷è çìіíà їõíіõ íàçâ – óñі öі ïîäії îáîâ’ÿçêîâî
çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ íà ïîëіòè÷íіé êàðòі.

Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó є êðàїíè (äåðæàâè) і
òåðèòîðії. ×è òîòîæíі ïîíÿòòÿ «êðàїíà» і «äåðæàâà»? Ç ãåîãðàôі÷íîãî ïî-
ãëÿäó, êðàїíà – öå òåðèòîðіÿ ç âèçíà÷åíèìè êîðäîíàìè é íàñåëåííÿì, ùî
ÿâëÿє ñîáîþ єäèíå öіëå ùîäî іñòîðії, êóëüòóðè, íàöії òà â ïîëіòèêî-
ãåîãðàôі÷íîìó âіäíîøåííі ìîæå áóòè íåçàëåæíîþ àáî çàëåæíîþ. Äåðæàâà – 
öå êðàїíà, ÿêà ñàìà çäіéñíþє ñóâåðåíіòåò (àáî âåðõîâíó âëàäó) íà âñіé
ñâîїé òåðèòîðії. Îòæå, äåðæàâà – öå íåçàëåæíà ñóâåðåííà êðàїíà. Íà
ïîëіòè÷íіé êàðòі іñíóþòü і çàëåæíі êðàїíè é òåðèòîðії – òі, íà ÿêèõ
ñóâåðåíіòåò çäіéñíþє іíøà äåðæàâà. Íàïðèêëàä, Ãіáðàëòàð – çàëåæíèé âіä
Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöóçüêà Ãâіàíà – çàëåæíà âіä Ôðàíöії.

Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі є і òàê çâàíі íåâèçíàíі äåðæàâè. Öå òàêі ñóñïіëü-
íî-ãåîãðàôі÷íі óòâîðåííÿ, ÿêі íå ìàþòü çàãàëüíîãî ìіæíàðîäíîãî âèçíàí-
íÿ, àëå ôàêòè÷íî є ñóâåðåííèìè êðàїíàìè. Áіëüøіñòü íåâèçíàíèõ äåðæàâ
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ÿâëÿþòü ñîáîþ ðåãіîíè, ùî ÷åðåç ïåâíі îáñòàâèíè (âіéñüêîâі, åêîíîìі÷íі
÷è ïîëіòè÷íі êîíôëіêòè) âіäîêðåìèëèñÿ âіä ñâîїõ äåðæàâ. Äåÿêі ç íåâè-
çíàíèõ äåðæàâ ìàþòü ïіäòðèìêó іíøèõ êðàїí, çàöіêàâëåíèõ ó їõíüîìó 
іñíóâàííі. Ïðèêëàäîì òàêîї íåâèçíàíîї äåðæàâè є Àáõàçіÿ.

Ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó ôîðìóâàëàñÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ òèñÿ-
÷îëіòü. Äëÿ çðó÷íîñòі àíàëіçó âñіõ çìіí, ùî âіäáóâàëèñÿ íà ïîëіòè÷íіé
êàðòі ñâіòó, ïðîöåñ її ôîðìóâàííÿ ïîäіëåíî íà êіëüêà åòàïіâ (ìàë. 19).
ßê áà÷èìî, íîâіòíіé åòàï õî÷ і є íàðàçі íàéìåíø òðèâàëèì, àëå âіäçíà-
÷àєòüñÿ âåëè êîþ êіëüêіñòþ äåðæàâ. Îòîæ ìè є ñâіäêàìè øâèäêèõ çìіí 
íà ïîëіòè÷íіé êàðòі. Òàê, ó ðåçóëüòàòі ðîçïàäó â 1991 ð. Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ìàéæå îäðàçó óòâîðèëîñÿ 15 íåçàëåæíèõ êðàїí, ñåðåä ÿêèõ
і Óêðàїíà.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За політичною картою світу в атласі та Інтернет-ресурсом https://
uk.wikipedia.org/…/Адміністративний_поділ країн світу (у режимі до-
ступу) визначте, скільки держав і країн існує нині на політичній карті 
материків і частин світу.

Мал. 19. Етапи формування політичної карти світу

Ñòàðîäàâíіé åòàï (V òèñ. äî í. å. – V ñò. í. å.)
ïîâ’ÿçàíèé ç âèíèêíåííÿì, ðîçêâіòîì і êðà õîì ïåð øèõ äåð-
æàâíèõ óò âî ðåíü – äâîõ îñ íîâ íèõ ôîðì äåð æàâ íî ãî ëà äó: ìî-
íàðõіé (Ñòàðîäàâíіé Єãè ïåò, Àñ ñèðіÿ, Âà âè ëîí, Ïåðñü êà äåð-
æàâà) і ðåñïóá ëіê (ìіñòà-äåð æà âè Ôіíіêії, Ãðåöії, Ñòà ðî äàâ íіé
Ðèì). Ñàìå ç íèõ ðîç ïî÷àâ ñÿ ïîëіòè êî-òå ðè òîðіàëü íèé ïîäіë
ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó.

Ñå ðåäíü îâі÷íèé åòàï (V–XV ñò.)
ñóï ðî âîä æó âàâ ñÿ òåðè òîðіàëü íè ìè çà õîï ëåí íÿ ìè çå ìåëü âå-
ëèêè ìè ôå î äàëü íèìè äåð æà âà ìè, óíàñëіäîê ÷î ãî ïîëіòè÷ íà 
êàð òà áó ëà âêðàé ðîçäðіáíå íîþ òà íåñòіéêîþ. Ó öåé ïåðіîä 
іñíó âà ëè òàêі ìî ãóòíі äåð æà âè, ÿê Ñâÿ ùåí íà Ðèìñü êà іìïåðіÿ,
Àíãëіÿ, Ïîð òó ãàëіÿ, Êèїâñü êà Ðóñü.

Íî âèé åòàï (íà ìåæі ÕV–ÕVІ ñò. – ïî ÷. Ïåð øîї ñâіòî âîї 
âіéíè )
õà ðàê òå ðè çóєòü ñÿ âå ëè êè ìè ãå îã ðàôі÷íè ìè âіäêðèò òÿ ìè і, ÿê 
íàñëіäîê, ïîäіëîì ñâіòó íà êî ëîíіàëüíі іìïåðії. Íàéáіëü øè ìè 
ñå ðåä òà êèõ áó ëè Іñïàíñü êà, Ïîð òó ãàëüñü êà, Ãîë ëà íäñü êà, Áðè-
òàíñü êà, Ôðàí öóçü êà, Ðîñіéñü êà, Îñ ìàíñü êà, Íіìåöü êà òî ùî. 
Âîä íî ÷àñ öå åïî õà çà ðîä æåí íÿ, ðîç âèò êó é óò âå ðä æåí íÿ ðèí-
êî âèõ âіäíî ñèí.

Íîâіòíіé åòàï (1914 ð. – äî íà øèõ äíіâ)
çà ÿêèé âіäáóâàþòü ñÿ íî âèé ïå ðå ðîç ïîäіë ïîäіëå íî ãî íà òîé
÷àñ ñâіòó, ïðî öå ñè äå êî ëîíіçàöії, âèç íàí íÿ ñó âå ðåíіòåòіâ äå-
ñÿòêіâ äåðæàâ, óò âî ðåí íÿ íèç êè àâ òî ðè òåò íèõ ìіæíà ðîä  íèõ 
îðãàíіçàöіé òà іí. Ó ñêëàäі íîâіòíü î ãî åòà ïó âèç íà ÷à þòü òðè
ïåðіîäè.
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 Державний лад. Ôîðìó îðãàíіçàöії âåðõîâíîї âëàäè ó êðàїíі íàçèâà-
þòü äåðæàâíèì ëàäîì (äåðæàâíèì óñòðîєì). Òðàäèöіéíî ðîçðіçíÿþòü äâі
îñíîâíі ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – ðåñïóáëіêó і ìîíàðõіþ (ìàë. 20),
ïіäґðóíòÿì ÿêèõ є ðіçíі äæåðåëà âëàäè (íàðîä ÷è ìîíàðõ).

Ðåñïóáëіêà – ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âèùі îðãàíè äåð-
æàâíîї âëàäè (ïàðëàìåíò, ïðåçèäåíò) îáðàíî áåçïîñåðåäíüî íàðîäîì íà
ïåâíèé òåðìіí. Іñíóþòü ïàðëàìåíòñüêі, ïðåçèäåíòñüêі ðåñïóáëіêè і çìі-
øàíі. Òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ íàéïîøèðåíіøà ñåðåä êðàїí ñâіòó.

Çíà÷íà êіëüêіñòü ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáëіê çîñåðåäæåíà â Єâðîïі. Öå,
íàïðèêëàä, Ãðåöіÿ, Іòàëіÿ, Óãîðùèíà, ×åõіÿ, ÔÐÍ. Ïðåçèäåíòñüêèìè
ðåñïóá ëіêàìè є ÑØÀ, Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ òà іí. Äåðæàâ çі çìіøàíîþ
ôîðìîþ ïðàâëіííÿ òàêîæ ÷èìàëî. Òàê, ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêèìè
ðåñïóáëіêàìè є, íàïðèêëàä, Ôðàíöіÿ, Ðîñіÿ. Ó öèõ êðàїíàõ ïðåçèäåíò ìàє
çíà÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ óðÿäó. Ñåðåä çìіøàíèõ ôîðì ïðàâëіííÿ
äóæå ïîøèðåíі ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêі ðåñïóáëіêè, ó ÿêèõ âïëèâ
ïðåçèäåíòà íà ôîðìóâàííÿ і ðîáîòó óðÿäó îáìåæåíèé (íàïðèêëàä, Ðóìó-
íіÿ, ×îðíîãîðіÿ).

Òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, ÿê ìîíàðõіÿ îçíà÷àє, ùî âëàäà öіëêîì àáî
÷àñòêîâî â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè – ìîíàðõà і çàçâè÷àé ïåðåäà-
єòüñÿ ó ñïàäîê. Ëèøå â Ìàëàéçії òà Îá’єäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åìіðàòàõ (ÎÀÅ)
ìîíàðõè îáèðàþòüñÿ íà ï’ÿòèðі÷íèé òåðìіí. Ìîíàðõії áóâàþòü íåîáìåæåíі
(àáñîëþòíі) і îáìåæåíі (êîíñòèòóöіéíі). Íàéïîøèðåíіøà ó ñâіòі – êîíñ-
òèòóöіéíà ìîíàðõіÿ, äå ðåàëüíà çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü ïàðëàìåíòó,
à âèêîíàâ÷à – óðÿäó, íàïðèêëàä â Іñïàíії, Äàíії, Øâåöії, ßïîíії.

Ñåðåä àáñîëþòíèõ ìîíàðõіé íà ñó÷àñíіé ïîëіòè÷íіé êàðòі ñëіä íàçâàòè
òàêі êðàїíè, ÿê Áðóíåé, Êàòàð, ÎÀÅ. Ó íèõ óðÿä òà іíøі îðãàíè âëàäè
âіäïîâіäàëüíі ëèøå ïåðåä ìîíàðõîì. Ðіçíîâèäîì àáñîëþòíîї ìîíàðõії є
òåîêðàòè÷íà ìîíàðõіÿ, äå ãëàâà äåðæàâè є âîäíî÷àñ ãëàâîþ öåðêâè. Òåî-

êðàòè÷íèìè ìîíàðõіÿ ìè є äâі äåðæàâè – Âàòè-
êàí і Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.

 Адміністративно-територіальний устрій.
Öå àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ
äåðæàâè. Òåðèòîðіÿ êîæíîї êðàїíè ïîäіëÿєòüñÿ
íà îêðåìі ÷àñòèíè – àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòî-
ðіàëüíі îäèíèöі, ó ÿêèõ ñòâîðþþòüñÿ і äіþòü 
îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè і ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Îäèíèöÿìè òåðèòîðіàëüíî-àäìіíіñòðà-
òèâíîãî ïîäіëó ìîæóòü áóòè îáëàñòі, ïðîâіíöії,
ãóáåðíії òîùî. Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà
îðãàíіçàöіÿ äåðæàâè ïåðåäáà÷åíà çàêîíîì,
ÿêèé âèçíà÷àє íå ëèøå ïîðÿäîê òåðèòîðіàëüíî-
ãî ïîäіëó êðàїíè, à é õàðàêòåð êîíñòèòóöіéíî-
ïðàâîâèõ âіäíîñèí ìіæ äåðæàâîþ çàãàëîì òà її
ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè.

Ðîçðіçíÿþòü ïðîñòó, àáî óíіòàðíó, і ñêëàä-
íó – ôåäåðàòèâíó ôîðìè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè-
òîðіàëüíîãî óñòðîþ. Óíіòàðíà ôîðìà õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ âåðõîâåíñòâîì єäèíîї äåðæàâè íàä

Мал. 20. Основні форми 
державного правління



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 2 2

39

àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòî ðіàëüíèìè îäèíèöÿìè. Її îçíàêàìè є íàÿâíіñòü
єäèíîї êîíñòèòóöії, єäèíîãî êåðіâíîãî öåíòðó, єäèíîї äåðæàâíîї ìîâè.
Ôåäå ðàöіÿ âіäðіçíÿєòüñÿ íàÿâíіñòþ äåðæàâíèõ óòâîðåíü, ÿêі ìàþòü ïåâíó
þðèäè÷íó і ïîëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü. Ó ôåäåðàòèâíіé äåðæàâі âîäíî÷àñ іç
єäèíèìè çàêîíàìè і îðãàíàìè âëàäè äіþòü çàêîíè é îðãàíè òåðèòîðіàëüíî-
àäìіíіñòðàòèâíèõ ñóá’єêòіâ – ðåñïóáëіê, øòàòіâ, çåìåëü òîùî.

Іñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî äåðæàâ ç óíіòàðíîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî
óñòðîþ ó ñâіòі áіëüøå. Òàêà ôîðìà ïðèòàìàííà, íàïðèêëàä, áіëüøîñòі
êðàїí  Єâðîïè. Çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíà – òàêîæ óíіòàðíà äåðæàâà.

 Державний лад України. Äî 1 ñі÷íÿ 2006 ð. Óêðàїíà áóëà ïðåçèäåíò-
ñüêî-ïàðëàìåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. Ç íàáóòòÿì ÷èííîñòі çìіí äî Êîíñòèòó-
öії âîíà îòðèìàëà íîâó ôîðìó äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ і ñòàëà ïàðëàìåíòñüêî-
ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. Îñíîâíі ïðèíöèïè àáî ïðàâèëà äåðæàâ íîãî
ëàäó â Óêðàїíі âèçíà÷åíі â її Êîíñòèòóöії. Öå íàñàìïåðåä ïðèíöèïè ñóâå-
ðåííîñòі òà íåçàëåæíîñòі äåðæàâè, äåìîêðàòèçìó, óíіòàðíîñòі (єäíîñòі,
ñîáîðíîñòі), à òàêîæ ñîöіàëüíîї òà ïðàâîâîї äåðæàâè.

Îñíîâíі çàñàäè òà ñèñòåìà òåðèòîðіàëüíîãî é àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòî-
ðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè. Òåðèòîðі-
àëüíèé óñòðіé Óêðàїíè âіäïîâіäíî äî ñò. 132 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ґðóíòó-
єòüñÿ íà òàêèõ çàñàäàõ: öіëіñíîñòі òà єäíîñòі äåðæàâíîї òåðèòîðії;
ïîєäíàííі öåíòðàëіçàöії òà äåöåíòðàëіçàöії ó çäіéñíåííі äåðæàâíîї âëàäè;
çáàëàíñîâàíîñòі ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíіâ ç óðàõóâàííÿì
їõíіõ іñòîðè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ, ãåîãðàôі÷íèõ і äåìîãðàôі÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé, åòíі÷íèõ і êóëüòóðíèõ òðàäèöіé.

Єäíіñòü і öіëіñíіñòü äåðæàâíîї òåðèòîðії îçíà÷àþòü, ùî ñêëàäîâі її
÷àñòèíè  íåðîçðèâíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі, âèçíà÷àþòüñÿ âíóòðіøíüîþ єäíіñòþ.

Ïîєäíàííÿ öåíòðàëіçàöії і äåöåíòðàëіçàöії ó çäіéñíåííі äåðæàâíîї
âëàäè  âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî çà öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâè çáå-
ðіãàєòüñÿ ïðàâî îõîðîíè і çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ іíòåðåñіâ, à
ðåøòà ôóíêöіé ïåðåäàєòüñÿ íà ìіñöÿ – îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çáàëàíñîâàíіñòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíіâ ç óðàõóâàí-
íÿì óñіõ їõíіõ îñîáëèâîñòåé і òðàäèöіé îçíà÷àє äèôåðåíöіéîâàíèé ïіäõіä
äî âèðіøåííÿ ïèòàíü îïòèìàëüíîãî åêîíîìі÷íîãî і êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó,
äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè òà çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîðіàëüíîї єäíîñòі ñêëàäîâèõ
Óêðàїíè, öіëіñíîñòі єäèíîї äåðæàâíîї òåðèòîðії.

Çãіäíî çі ñò. 33 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ñó÷àñíèé àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè-
òîðіàëüíèé ïîäіë êðàїíè ïðåäñòàâëåíèé îáëàñòÿìè, Àâòîíîìíîþ Ðåñïóáëі-
êîþ Êðèì, ðàéîíàìè, ìіñòàìè, ðàéîíàìè â ìіñòàõ, ñåëèùàìè і ñåëàìè.

ГОЛОВНЕ
 Політична карта світу – це географічна карта, на якій відображено територіально-

політичний поділ світу на країни, держави і території.
 Процес формування сучасної політичної карти налічує чотири етапи – стародавній,

середньовічний, новий і новітній.
 Розрізняють такі форми державного правління, як республіка і монархія, і такі

форми  державного устрою, як унітарна і федеративна.
 Україна – це унітарна парламентсько-президентська республіка.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які основні елементи політичної карти світу?
2. Чим відрізняється республіка від монархії, унітарна країна від федерації?
3. Чому політична карта світу постійно змінюється?
4. Чому в Україні на сучасному етапі розвитку відбуваються певні зміни в держав ному

правлінні і в адміністративно-територіальному устрої?
5. Знайдіть держави – республіки і монархії, які названі в параграфі, користуючися

політич ною картою світу в атласі.

§ 10. ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß, ÄÅÐÆÀÂÍÀ
ÒÅÐÈÒÎÐІß ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍІ ÊÎÐÄÎÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що таке географічне положення країни?
 Якими бувають кордони країни?
 Назвіть країни–сусіди України.

 Географічне положення України. Îñîáëèâîñòі ïðèðîäè, æèòòÿ ëþ-
äåé, ãîñïîäàðñòâà áóäü-ÿêîї êðàїíè çàëåæàòü íàñàìïåðåä âіä її ãåîãðàôі÷-
íîãî ïîëîæåííÿ. Çàçâè÷àé ðîçðіçíÿþòü äâà îñíîâíèõ âèäè ãåîãðàôі÷íîãî
ïîëîæåííÿ êðàїíè – ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå òà åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå. Ïðîòå
âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє òàêîæ і ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè.

Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè – ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè âіä-
íîñíî ðіçíèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü âïëèâ íà æèòòєäіÿëüíіñòü її
íàñåëåííÿ. Óêðàїíà ðîçòàøîâàíà ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі і ìàéæå ïîâíіñòþ â
ìåæàõ ïîìіðíîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïîÿñó. Ëèøå âóçüêà ñìóãà ïіâäåííîãî óçáå-
ðåææÿ Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà ïðîíèêàє â ñóáòðîïі÷íèé ïîÿñ. À öå îçíà-
÷àє, ùî äëÿ òåðèòîðії íàøîї êðàїíè õàðàê òåðíà òèïîâà äëÿ ïîìіðíîãî ïî-
ÿñó ÷іòêà êîíòðàñòíà çìіíà òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ çà ñåçîíàìè ðîêó, ñåçîííà
ïåðіîäè÷íіñòü áàãàòüîõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ .

Áåðåãîâà ëіíіÿ êðàїíè ñèëüíî ðîç÷ëåíîâàíà âåëèêîþ êіëüêіñòþ ãèðë 
ðі÷îê, ëèìàíіâ, çàòîê, áóõò, ïðèäàòíèõ äëÿ áóäіâíèöòâà ìîðñüêèõ ïîðòіâ.
Öå äóæå âàæëèâî, àäæå ÷åðåç Ñåðåäçåìíå ìîðå і ïðîòîêè ×îðíå é Àçîâ-
ñüêå ìîðÿ ñïîëó÷àþòüñÿ ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì. Îñòðîâіâ íåáàãàòî і ñå-
ðåä íèõ âåëèêèõ ìàéæå íåìàє. Äàëåêî â ìîðå âèäàєòüñÿ ëèøå Êðèìñüêèé
ïіâîñòðіâ, âèäîâæåíèé íà çàõіä Òàðõàíêóòñüêèì, à íà ñõіä – Êåð÷åíñüêèì
ïіâîñòðîâîì.

Åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè – ðîçòàøóâàííÿ її âіäíîñ-
íî ðіçíèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü ïåâíå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ. Ñåðåä ïðèðîä-
íèõ îá’єêòіâ òàêå çíà÷åííÿ ìàþòü, íàïðèêëàä, ñóäíîïëàâíі ðі÷êè, ìîðÿ,
ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, ëіñîâі ìàñèâè. Äî îá’єêòіâ øòó÷íîãî ïîõî-
äæåííÿ, ÿêі âïëèâàþòü íà åêîíîìіêó êðàїíè, íàëåæàòü øëÿõè ñïîëó÷åí-
íÿ, âåëèêі ìіñòà і êóëüòóðíі öåíòðè òîùî.

Óêðàїíà ìàє çàãàëîì âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ. Çíà÷-
íîþ ïåðåâàãîþ є її òðàíçèòíå ðîçòàøóâàííÿ íà øëÿõó îñíîâíèõ ïîòîêіâ
ïàñàæèðіâ, òîâàðіâ, ïîñëóã ìіæ Єâðîïîþ і Àçієþ, ìіæ Ïіâíі÷íîþ òà Ïіâ-
äåííîþ Єâðîïîþ. Іíøèìè òðàíñïîðòíèìè ïåðåâàãàìè є âèõіä Óêðàїíè äî
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×îðíîãî і Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ÷åðåç ïîðòè ÿêèõ çäіéñíþþòü ìîðñüêі òðàí-
ñïîðòíі ïåðåâåçåííÿ (ìàë. 21). Ìîðÿ є òàêîæ âàæëèâèìè îá’єêòàìè îðãà-
íіçàöії âіäïî÷èíêó íàñåëåííÿ і ðîçâèòêó òóðèçìó.

Äëÿ åêîíîìіêè Óêðàїíè ïîçèòèâíèì є òå, ùî її òåðèòîðіÿ çàãàëîì êîì-
ïàêòíà. Її ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà ñõіä (1316 êì) íå íàáàãàòî ïåðåâèùóє
ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü (893 êì). Çà òàêèõ óìîâ ðіçíі ðåãіîíè 
êðàїíè îäíàêîâî äîñòóïíі äëÿ âñіõ âèäіâ òðàíñïîðòó.

Ïîçèòèâíі ðèñè åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ïіäñèëþ-
þòüñÿ íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèìè äëÿ ãîñïîäàðñòâà ïðèðîäíèìè óìîâàìè 
і ðåñóðñàìè. Öå íàñàìïåðåä íàÿâíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, 
ùî є âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі â Óêðàїíі. Êëіìàòè÷íі
óìîâè êîìôîðòíі äëÿ îðãàíіçàöії âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ òà îçäîðîâëåííÿ
íàñåëåííÿ, à ïåðåâàæíî ðіâíèííèé ðåëüєô ñïðèÿòëèâèé äëÿ òðàíñïîðò-
íîãî ñïîëó÷åííÿ і ñіëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі
ñïðèÿþòü і ðîäþ÷і ґðóíòè.

Ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ
Óêðàїíè – öå ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè âіä-
íîñíî ïîëіòè÷íèõ ïîäіé, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ çîâíі і âïëèâàþòü íà íåї, à òàêîæ 
ïîëîæåííÿ âіäíîñíî іíøèõ äåðæàâ ç 
ïîãëÿäó її çàãàëüíîïîëіòè÷íèõ òà åêîíî-
ìі÷íèõ іíòåðåñіâ. Òîìó ïîëіòèêî-ãåîãðà-
ôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè àíàëіçóþòü
ùîäî áëèçüêîñòі ç ïîëіòè÷íèìè é åêîíî-
ìі÷íèìè ïàðòíåðàìè, ç êðàїíàìè ðіçíèõ 
ïîëіòè÷íèõ ñîþçіâ, à òàêîæ âіäíîñíî 
«ãàðÿ÷èõ» òî÷îê ïëàíåòè. Öåé àíàëіç 
ïîòðåáóє âіäïîâіäі íà òàêі ïèòàííÿ: ÷è є òàêі ãàðÿ÷і òî÷êè ó ïðèêîðäîííèõ 
êðàїíàõ; ÿêèé âіéñüêîâî-ñòðàòåãі÷íèé ïîòåíöіàë êðàїíè, ÷è áåðå êðàїíà
ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàöіÿõ òîùî.

Íàøà äåðæàâà ðîçòàøîâàíà íà ïåðåòèíі Ñõіäíîї і Öåíòðàëüíîї Єâðîïè, 
ïåðåáóâàþ÷è îäíî÷àñíî â îáîõ ðåãіîíàõ. Öå ñïðèÿє îá’єäíàííþ ç áàãàòüìà 
êðàїíàìè Єâðîïè íà îñíîâі ïðèíöèïіâ ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëü-
íèõ іíòåðåñіâ. Óêðàїíà є ïîñòіéíèì і äîñèòü âïëèâîâèì ÷ëåíîì ïîíàä
20 ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. Ç æîâòíÿ 2015 ð. íàøà äåðæàâà ñòàëà íåïî-
ñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè Îðãàíіçàöії Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ).

Нацiональне надбанняц д
Центр Європи – в Україні. Саме на території нашої держави – у Закарпат-
ській області, поблизу села Ділове Рахівського району, між містами Тячів і 
Рахів, міститься центр Європи. Про це свідчить пам'ятний знак, на якому так 
і написано – Географічний центр Європи.

Óêðàїíà ìàє çíà÷íó êіëüêіñòü áåçïîñåðåäíіõ êðàїí-ñóñіäіâ. Ç óñіìà êðà-
їíàìè-ñóñіäàìè íàëàãîäæóє òіñíі ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі é êóëüòóðíі çâ’ÿç-
êè. Ïðîòå ïîÿâà íà ïîëіòè÷íіé êàðòі âåëèêîї íåçàëåæíîї äåðæàâè, ÿêîþ є 
Óêðàїíà , çìіíèëà ïîëіòè÷íó ðåàëüíіñòü ó Єâðîïі і ñâіòі. Óêðàїíà ôàêòè÷íî 

Мал. 21. Одеський морський порт –
найбільший український порт і один із
найбільших у басейні Чорного моря



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 2 2

42

ñòàëà ïåðåõіäíîþ (áóôåðíîþ) äåðæàâîþ ìіæ Ðîñієþ òà êðàїíàìè Єâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó (ЄÑ) і ÍÀÒÎ. Öå ñòâîðèëî áàãàòî ïðîáëåì ó ñòîñóíêàõ ç
Ðîñієþ. 

 Державні кордони і державна територія України. Ó ãåîãðàôії іñ-
íóє áåçëі÷ ðіçíèõ êîðäîíіâ. Âîäíî÷àñ іç ïðèðîäíèìè â êðàїíàõ є êîðäîíè, 
ùî ñêëàëèñÿ іñòîðè÷íî. Öå – äåðæàâíі êîðäîíè. Âîíè íåîáõіäíі äëÿ áóäü-
ÿêîї äåðæàâè і çàáåçïå÷óþòü її òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü, ñóâåðåíіòåò і áåç-
ïåêó. Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè – öå ëіíіÿ і âåðòèêàëüíà ïîâåðõíÿ, ùî
ïðîõîäèòü ÷åðåç íåї (â àòìîñôåðó äî 100 êì і ëіòîñôåðó), ÿêі âèçíà÷àþòü
ìåæі її äåðæàâíîї òåðèòîðії. Áóäü-ÿêі âèäè ñïîëó÷åííÿ ÷åðåç äåðæàâíèé
êîðäîí Óêðàїíè çäіéñíþþòüñÿ ëèøå â ïóíêòàõ ïðîïóñêó. Çàëåæíî âіä çà-
ñîáіâ ïåðåñóâàííÿ ðîçðіçíÿþòü àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі, ìîðñüêі, ïіøî-
õіäíі, ïîâіòðÿíі, ïîðîìíі, ðі÷êîâі ïóíêòè ïðîïóñêó.

Äåðæàâíà òåðèòîðіÿ Óêðàїíè – ÷àñòèíà çåìíîї ïîâåðõíі, íà ÿêó ïî-
øèðþєòüñÿ äіÿ її çàêîíіâ. Âîíà âêëþ÷àє ïîâåðõíþ ñóõîäîëó і íàäðà â її 
ìåæàõ, âîäè ñóõîäîëó і âíóòðіøíі ìîðñüêі âîäè (òåðèòîðіàëüíèé øåëüô).

Iсторiя географiïр р ф
У 2014 р. реакцією Росії на бажання України стати асоційованим членом ЄС 
була анексія АР Крим – військова агресія, спрямована на протиправне від-
торгнення української автономії і м. Севастополя від України та їх приєд-
нання до Російської Федерації як її адміністративно-територіальних одиниць.
У відповідь Україна прийняла Закон «Про окуповані території», згідно з яким
територія Криму і м. Севастополь, повітряний простір над ними, внутрішні 
води і територіальне море України є тимчасово окупованою територією. 
У Зако ні наголошується, що тимчасово окупована територія є невід’ємною 
частиною території України і на неї поширюється українське законодавство.

Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü êîðäîíіâ Óêðàїíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 7 òèñ. êì,
ùî äîðіâíþє ìàéæå 1/6 åêâàòîðà Çåìëі. Íà ñóõîïóòíó äіëÿíêó ïðèïà-
äàє ïîíàä 5,6 òèñ. êì, ìîðñüêà äіëÿíêà ïåðåâèùóє 1300 êì, ó ò.÷. ïîíàä 
1 òèñ. êì – ×îðíèì ìîðåì, ïîíàä 200 êì – Àçîâñüêèì ìîðåì, 49 êì –
Êåð÷åíñüêîþ ïðîòîêîþ. Íèíі äåðæàâíі êîðäîíè Óêðàїíè íà ñõîäі і ïіâäíі 
ïîðóøåíі Ðîñієþ.

Êîðäîíè Óêðàїíè ìàéæå ïî âñіé äîâæèíі, çà âèíÿòêîì ðàéîíó Êàðïàò,
ïðîëÿãàþòü ðіâíèíîþ. Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі і çàõîäі íàøèìè ñóñіäàìè є
Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà і Óãîðùèíà. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі Óêðàїíà ìåæóє ç 
Ìîëäîâîþ òà Ðóìóíієþ. Íà ïіâíî÷і Óê ðàїíà ìåæóє ç Áіëîðóññþ, à íà ñõî-
äі – ç Ðîñієþ. Íà ïіâäíі íàøà êðàїíà ìàє âèõіä (çàâäîâæêè 2835 êì) äî
×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ùî çâ’ÿçóє її ç êðàїíàìè Ñåðåäçåìíîìîðñüêî-
ãî áàñåéíó. Òàêîæ ÷åðåç ìîðå Óêðàїíà ìàє âèõіä äî Áîëãàðії, Òóðå÷÷èíè
òà Ãðóçії.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись Інтернет-ресурсом dpsu.gov.ua – Офіційний сайт Дер-
жавної прикордонної служби України, дізнайтеся інформацію з кордо-
нів, а за допомогою інтерактивної карти визначте, на яких кордонах 
пунктів пропуску багато, а де їх нині немає зовсім.
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 Розміри території. Çà ïëîùåþ – 603,7 òèñ. êì2 – Óêðàїíà ïåðå-
âåðøóє áóäü-ÿêó єâðîïåéñüêó äåðæàâó. Ðîçìіðè íàøîї äåðæàâè âèçíà-
÷àþòü çíà÷íó її ïðîòÿæíіñòü ÿê ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, òàê і іç çàõîäó íà 
ñõіä. Ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü Óêðàїíà ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä 5222 ïí. ø. äî 
4423 ïí. ø. Êðàéíіé ïóíêò íà ïіâíî÷і – ñ. Ãðåì’ÿ÷ Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîãî
ðàéîíó ×åðíіãіâñüêîї îáëàñòі (3311 ñõ. ä.), íà ïіâäíі – ìèñ Ñàðè÷ ó Êðèìó 
(3344).

Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє òàêîæ äîñèòü âåëèêó ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà 
ñõіä – âіä 2208 ñõ. ä. äî 4013 ñõ. ä. Êðàéíіé ïóíêò íà çàõîäі – ì. ×îï
Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі (4805 ïí. ø.), íà ñõîäі – îêîëèöÿ ñ. Ðàííÿ Çîðÿ 
Ìіëîâñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêîї îáëàñòі (4915 ïí. ø.).

 Географічний центр України. Ãåîãðàôі÷íèì öåíòðîì Óêðàїíè íà-
çèâàþòü ìіñöå ïåðåòèíó ñåðåäèííîãî ìåðèäіàíà іç ñåðåäèííîþ ïàðàëåëëþ. 
Îòæå, ãåîãðàôі÷íèé öåíòð є òî÷êîþ, ÿêà äîïîìàãàє âèçíà÷èòè íàéáіëüø 
âäàëó (ç íàéìåíøèìè ñïîòâîðåííÿìè çîáðàæåíü ïîâåðõíі) êàðòîãðàôі÷íó
ïðîåêöіþ, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ñêëàäàííі êàðò Óêðàїíè.

Òàêèì öåíòðîì áіëüøіñòü ôàõіâöіâ âèçíàє îêîëèöþ ñåëèùà ìіñüêîãî
òèïó Äîáðîâåëè÷êіâêà Êіðîâîãðàäñüêîї îáëàñòі. Éîãî êîîðäèíàòè –
4823 ïí. ø. і 3111 ñõ. ä. Òàì óñòàíîâëåíî âіäïîâіäíèé ñèìâîëі÷íèé çíàê.

ГОЛОВНЕ 
 Україна має вигідне фізико-, економіко- і політико-географічне положення.
 Державна територія України є невіддільною ознакою державності, просторовою 

межею державної влади, на яку поширюється дія її законів.
 Загальна протяжність державних кордонів України становить близько 7 тис. км, 

з них сухопутні ділянки – це понад 5,6 тис. км, а морські – понад 1,3 тис. км. 
 Наша держава має спільні кордони із сімома країнами Європи.
 За своєю площею Україна є найбільшою в Європі і займає центральне місце в цій 

частині світу.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які особливості державних кордонів України?
2. Які особливості фізико-, економіко- та політико-географічного положення України?
3. Чим зумовлені зміни в державній території України в останні роки?
4. Поясніть вигоди географічного положення України.
5. Порівняйте географічне положення України з положенням інших країн світу, ско-

риставшись політичною картою світу і додатковими джерелами інформації. Обе-
ріть для порівняння 2–3 країни. 

Позначення на контурній карті кордонів, сусідніх держав,
крайніх  точок, географічних центрів України та Європи і зазна-
чення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності 
території України у градусах і кілометрах.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 2
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
ÒÅÐÈÒÎÐІЇ ÓÊÐÀЇÍÈ

 дізнатися докладно про адміністративно-територіальний устрій України;
 ознайомитися зі змінами територіальних меж України протягом ХХ ст.;
 навчитися визначати за допомогою карти розташування адміністративно-

територіальних одиниць України.

§ 11. ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍІ ÇÌІÍÈ ÌÅÆ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ

 Що таке адміністративно-територіальний устрій?
 Які одиниці адміністративно-територіального устрою України?
 Як давно територія вашої області ввійшла до складу України?

 Територіальні зміни меж України протягом ХХ ст. Ïіä ñó÷àñíîþ
íàçâîþ ÿê ñàìîñòіéíà äåðæàâà íàøà êðàїíà ðîçïî÷àëà ñâîþ іñòîðіþ 1919 ð.
Ñàìå òîäі âіäáóëîñÿ óðî÷èñòå ïðîãîëîøåííÿ îá’єäíàííÿ äâîõ íîâîñòâîðå-
íèõ (1917 ð.) óêðàїíñüêèõ äåðæàâ – Çàõіäíîóêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïó-
áëіêè (ÇÓÍÐ) і Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè (ÓÍÐ), äî ÿêîї çîêðåìà
ââіéøëè óêðàїíñüêі çåìëі Àâñòðî-Óãîðùèíè (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà, Óãîð-
ñüêà Ðóñü). Âіäòîäі é ïî÷àâñÿ ñó÷àñíèé åòàï ôîðìóâàííÿ òåðèòîðії íàøîї
äåðæàâè. Öåé ïðîöåñ âіäáóâàâñÿ ñêëàäíî, àäæå âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðà-
ôі÷íå і âàæëèâå ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ïðèâåðòàëî óâàãó áàãà-
òüîõ ñóñіäíіõ äåðæàâ, ÿêі ïðàãëè ïîäіëèòè її òåðèòîðіþ.

Íåçàáàðîì ìîëîäà óêðàїíñüêà äåðæàâà âòðàòèëà íåçàëåæíіñòü і 1922 ð.
ââіéøëà äî ñêëàäó Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîöіàëіñòè÷íèõ Ðåñïóáëіê ÿê Óê-
ðàїíñüêà Ñîöіàëіñòè÷íà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáëіêà (ÓÑÐÐ). ×àñòèíà çåìåëü
Óêðàїíè áóëà ïîäіëåíà ìіæ ñóñіäíіìè êðàїíàìè. Òàê, Çàêàðïàòñüêà Óêðà-
їíà âіäіéøëà äî ×åõîñëîâà÷÷èíè, Çàõіäíà Âîëèíü і Ñõіäíà Ãàëè÷èíà – äî
Ïîëüùі, à Ïіâíі÷íó Áóêîâèíó é Ïіâäåííó Áåññàðàáіþ çàõîïèëà Ðóìóíіÿ.

Ó 1939 ð. âіäáóëîñÿ âîçç’єäíàííÿ çàõіäíèõ çåìåëü Óêðàїíè (Ñõіäíîї 
Ãàëè÷èíè і Çàõіäíîї Âîëèíі), ÿêі äî òîãî âõîäèëè äî ñêëàäó Ïîëüùі, ç
ÓÐÑÐ. Ó 1940 ð. ç ÓÐÑÐ âîçç’єäíàëèñÿ Ïіâíі÷íà Áóêîâèíà é Ïіâäåííà
Áåññàðàáіÿ. Äî 1940 ð. ó ñêëàäі ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëà Ìîëäàâñüêà ÀÐÑÐ.
Ç óòâîðåííÿì Ìîëäàâñüêîї ÐÑÐ 1949 ð. äî її ñêëàäó âіäіéøëà ÷àñòèíà
òåðè òîðії Ìîëäàâñüêîї ÀÐÑÐ, ùî ðàíіøå íàëåæàëà Óêðàїíі.

Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (1945 p.), çà äîãîâîðîì ìіæ ×å-
õîñëîâà÷÷èíîþ і Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, Çàêàðïàòñüêà Óêðàїíà âîçç’єäíàëàñÿ
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Мал. 22. Історія формування території України у ХХ ст.
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ç ÓÐÑÐ. Ó 1945 ð. ìіæ Ïîëüùåþ і ÑÐÑÐ áóâ ïіäïèñàíèé äîãîâіð, çãіäíî ç
ÿêèì ÷àñòèíó òåðèòîðії ÓÐÑÐ ïåðåäàíî Ïîëüùі. Ó 1954 ð. Êðèìñüêèé
ïіâîñòðіâ, ùî âõîäèâ äî Ðîñіéñüêîї ÐÔÑÐ, áóëî ïåðåäàíî äî ñêëàäó ÓÐÑÐ.
Âіäòîäі òåðèòîðіÿ Óêðàїíè íàáóëà ñó÷àñíèõ ðîçìіðіâ і îáðèñіâ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

Використавши карту адміністративно-територіального устрою та ін-
терактивну карту Інтернет-ресурсу https://uk.wikipedia.org/. Адмініст-
ративний поділ України (у режимі доступу), проаналізуйте зміни на 
території нашої країни впродовж ХХ ст. Відшукайте сучасні одиниці 
адміністративно-територіального поділу України, назвіть обласні цент-
ри і адміністративно-територіальну одиницю, у якій мешкаєте ви. 

 Зміни адміністративно-територіальних одиниць. Ó ðіçíі ÷àñè íà
òåðèòîðії Óêðàїíè âèíèêàëè ðіçíі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі
(çåìëі, ãóáåðíії, ïîâіòè, îáëàñòі òîùî). Òàê, çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі іñíó-
âàëè êíÿçіâñòâà – Êèїâñüêå, ×åðíіãіâñüêå, Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêå òà іí.
À, íàïðèêëàä, äî êіíöÿ іñíóâàííÿ Ðîñіéñüêîї іìïåðії ïіäêîíòðîëüíà Ðîñії
÷àñòèíà Óêðàїíè ïîäіëÿëàñÿ íà 12 ãóáåðíіé, 4 ç ÿêèõ ëèøå ÷àñòêîâî ðîç-
òàøîâóâàëèñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, 102 ïîâіòè òà 1989 âîëîñòåé. Çà ðà-
äÿíñüêîї âëàäè ãóáåðíñüêà òåðèòîðіàëüíà ñèñòåìà ñïî÷àòêó áóëà çàìі íåíà
îêðóãàìè òà ðàéîíàìè, à ïîòіì ïîñòóïîâî çìіíèëàñÿ íà îáëàñòі. Ó 1921 ð.
áóëà ñòâîðåíà Êðèìñüêà àâòîíîìіÿ, ÿêà ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ñòàëà
îáëàñòþ Ðîñії. Ó 1954 ð. Êðèìñüêà îáëàñòü áóëà ïåðåäàíà Óêðàїíі, à â
1991 ð. áóëà âіäíîâëåíà àâòîíîìіÿ Êðèìó.

Ó 1932 ð. áóëà ââåäåíà ïîäіáíà äî ñó÷àñíîї òðèñòóïåíåâà ñèñòåìà óïðàâ-
ëіííÿ (öåíòð, îáëàñòü, ðàéîí) і óòâîðåíî ïåðøèõ ï’ÿòü îáëàñòåé: Õàðêіâ-
ñüêó, Êèїâñüêó, Âіííèöüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó é Îäåñüêó. Ïîñòóïîâî êіëü-
êіñòü îáëàñòåé çáіëüøóâàëàñü, ùî ïîâ’ÿçàíî íå òіëüêè ç ïåðåðîçïîäіëîì
іñíóþ÷èõ òåðèòîðіé, à é іç ïðèєäíàííÿì íîâèõ. Òàê, ó 1954 ð. óòâîðåíî
×åðêàñüêó îáëàñòü, à Іçìàїëüñüêó – îá’єäíàíî ç Îäåñüêîþ. Ó 1959 ð. Ëüâіâ-
ñüêó îáëàñòü áóëî îá’єäíàíî ç Äðîãîáèöüêîþ.

 Особливості сучасного адміністративно-територіального уст-
рою. Íèíі äî ñêëàäó Óêðàїíè âõîäÿòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì,
Âіííè öüêà, Âîëèíñüêà, Äíіïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöüêà, Æèòîìèðñüêà, Çà-
êàðïàòñüêà, Çàïîðіçüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, Êèїâñüêà, Êіðîâîãðàäñüêà,
Ëóãàíñüêà, Ëüâіâñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Îäåñüêà, Ïîëòàâñüêà, Ðіâíåíñüêà,
Ñóìñüêà, Òåðíîïіëüñüêà, Õàðêіâñüêà, Õåðñîíñüêà, Õìåëüíèöüêà, ×åðêà-
ñüêà, ×åðíіâåöüêà, ×åðíіãіâñüêà îáëàñòі, ìіñòà Êèїâ òà Ñåâàñòîïîëü, ÿêі
ìàþòü ñïåöіàëüíèé ñòàòóñ (âèçíà÷åíèé çàêîíàìè Óêðàїíè).

Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè є òðèðіâíåâèì. Äî 
íàéâèùèõ àäìіíіñòðàòèâíèõ îäèíèöü íàëåæàòü Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà
Êðèì, 24 îáëàñòі і äâà ìіñòà äåðæàâíîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ, öå – Êèїâ і
Ñåâàñòîïîëü. Òàêèé ñòàòóñ íàäàє öèì ìіñòàì ïðàâà íà ðіâíі îáëàñòåé.

Íàñòóïíó, ñåðåäíþ, ëàíêó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ
óòâîðþþòü àäìіíіñòðàòèâíі ðàéîíè (490), íà ÿêі ïîäіëÿєòüñÿ êîæíà àäìі-
íіñòðàòèâíà îáëàñòü. Íà öüîìó ðіâíі òàêîæ âèäіëÿþòüñÿ ìіñòà îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ (180), äî ÿêèõ íàëåæàòü íàéáіëüøі ç 460 ìіñò Óêðàїíè.
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Äî êàòåãîðії ìіñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ìîæå áóòè âіäíåñåíî ìіñòà, ÿêі є
åêîíîìі÷íèìè і êóëüòóðíèìè öåíòðàìè, ìàþòü ðîçâèíóòó ïðîìèñëîâіñòü,
êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, çíà÷íèé æèòëîâèé ôîíä, ç êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ
ïîíàä 50 òèñÿ÷ îñіá. Іíîäі äî öієї êàòåãîðії ìіñò ìîæå áóòè âіäíåñåíî ìіñòà
ç êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ìåíøå âіä 50 òèñÿ÷ îñіá, ÿêùî âîíè ìàþòü áëèçüêó
ïåðñïåêòèâó ïîäàëüøîãî åêîíîìі÷íîãî і ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó, çðîñòàííÿ
êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.

Íàéíèæ÷îþ ëàíêîþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ є ìіñòà
ðàéîííîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ (278), ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó (885) і ñåëà
(28 388).

Êîæíà àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ ìàє ñâîї îðãàíè òåðèòî-
ðіàëüíîãî óïðàâëіííÿ. Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, 24 îáëàñòі і ìіñòà
ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó (Êèїâ òà Ñåâàñòîïîëü) ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ âèùèì
äåðæàâíèì îðãàíàì âëàäè. Ìіñòà ðåñïóáëіêàíñüêîãî çíà÷åííÿ (11) áåçïî-
ñåðåäíüî ïіäïîðÿäêîâàíі îðãàíàì âëàäè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, à
ìіñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ – îðãàíàì âëàäè îáëàñòåé. Ñіëüñüêі íàñåëåíі
ïóíêòè âіäïîâіäíî çâіòóþòüñÿ ïåðåä ñіëüñüêèìè ðàäàìè.

 Як зміниться територіальний устрій України. Îñòàííіì ÷àñîì
ãîòó þòüñÿ êîíñòèòóöіéíі çìіíè ùîäî àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ êðàїíè. Íàä öèì ïðàöþє êîíñòèòóöіéíà êîìіñіÿ, äî ÿêîї âõîäÿòü
ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíîї âëàäè, íàóêîâöі, ïîëіòèêè. Çàëèøàþ÷èñü ïî ñóòі
óíіòàðíîþ äåðæàâîþ, ïî-ïåðøå, ïðîïîíóєòüñÿ çìіíèòè òåðèòîðіàëüíèé
óñòðіé â Óêðàїíі, ïåðåäàòè íà ìіñöÿ ÷àñòèíó âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü âіä
öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âëàäè, òîáòî çäіéñíèòè її äåöåíòðàëіçàöіþ. Òàê, â
Óêðàїíі çàìіñòü çâè÷íèõ íàì îáëàñòåé, ðàéîíіâ і ñіë ç ìіñòàìè ìîæóòü
ç’ÿâèòèñÿ ðåãіîíè, ïîâіòè і ãðîìàäè. Çíà÷íî ðîçøèðÿòüñÿ óï ðàâëіíñüêі òà
ãîñïîäàðñüêі ïîâíîâàæåííÿ ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè.

ГОЛОВНЕ 
 Територія України формувалася тривалий час, неодноразово змінювалася і набула

сучасних розмірів та обрисів 1954 року.
 Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався і набув

сучасних рис 1991 року.
 У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна

Республіка Крим, 24 адміністративні області і 490 районів, а також міста спеціаль-
ного статусу – Київ і Севастополь.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які територіальні зміни нашої держави відбулися впродовж ХХ ст.?
2. Який статус вашого населеного пункту?
3. Поясніть необхідність сучасних змін адміністративно-територіального поділу Ук-

раїни.
4. Позначте на карті свою і сусідні з нею адміністративні області України та їхні об-

ласні центри.
5. Підберіть і проаналізуйте дані про сучасну адміністративно-територіальну рефор-

му в Україні, користуючись додатковими джерелами інформації.
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 розуміти міжнародну систему обчислення часу і вміти користуватися нею 
в різних країнах під час своїх подорожей;

 уміти визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годиннихуміти визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годинних
поясів ;

 порівнювати час у своїй місцевості з місцевим часом в інших регіонах Ук-
раїни та в сусідніх країнах.

§ 12. ÌІÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÂІÄËІÊÓ ×ÀÑÓ

 Які основні наслідки осьового та орбітального рухів Землі?
 Чому ваша родина і ви переводите стрілки годинника двічі на рік?

 Основні одиниці відліку часу на Землі. Ïîíÿòòÿ äîáà, ãîäèíà, õâè-
ëèíà, ñåêóíäà äàâíî ìіöíî ââіéøëè ó âæèòîê ëþäèíè. Öå íå âèïàäêîâî,
àäæå їõ âèäіëåííþ ñïðèÿëî íàñàìïåðåä ïîñòіéíå îáåðòàííÿ íàøîї ïëàíåòè
íàâêîëî ñâîєї îñі. Îäèí îáåðò Çåìëÿ çäіéñíþє ïðèáëèçíî çà 24 ãîäèíè, àáî
îäíó äîáó. Äîáà âіäðàõîâóєòüñÿ çà ïîâíèìè öèêëàìè çìіíè ñîíÿ÷íîї îñâіò-
ëåíîñòі – äåíü і íі÷ – і íàçèâàєòüñÿ ñîíÿ÷íîþ, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çà
ïî÷àòîê âіäëіêó äîáè ïðèéíÿòî ïіâíі÷. Ñîíÿ÷íà äîáà є îñíîâíîþ îäèíè-
öåþ âèìіðó êîðîòêèõ іíòåðâàëіâ ÷àñó. Ó ðåçóëüòàòі ïîäіëó äîáè íà ìåíøі
÷à ñîâі іíòåðâàëè âèíèêëè ãîäèíè, õâèëèíè і ñåêóíäè, ÿêі áóëè ââåäåíі
äëÿ ïîëåãøåííÿ âèçíà÷åííÿ ÷àñîâèõ êîîðäèíàò ó ìåæàõ äîáè. Íèíі ñàìå
öі îäèíèöі, çîêðåìà ñåêóíäà, є îñíîâíèìè äëÿ âèìіðó ïðîìіæêіâ ÷àñó â
Ìіæíàðîäíіé ñèñòåìі îäèíèöü.

Äëÿ íàéáіëüø òðèâàëèõ іíòåðâàëіâ ÷àñó âèêîðèñòîâóþòü òàêі îäè-
íèöі âèìіðó, ÿê ðіê, ìіñÿöü, òèæäåíü. ßê âè âæå çíàєòå, ðіê – öå ïðî-
ìіæîê ÷àñó, ðіâíèé ïåðіîäó ïîâíîãî îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ.
Ðîçðіç íÿþòü òðîïі÷íèé ðіê ÿê ïðîìіæîê ÷àñó ìіæ äâîìà ïîñëіäîâíèìè
ïðîõîäæåííÿìè äèñêà Ñîíöÿ ÷åðåç òî÷êó âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ, òðè-
âàëіñòü ÿêîãî 365,24 äîáè, òà ñèäåðè÷íèé, àáî çîðÿíèé, ðіê – ïåðіîä 
âèäè ìîãî ðі÷íîãî ðóõó Ñîíöÿ âіäíîñíî ðóõîìèõ çіðîê (éîãî òðèâàëіñòü
ñòàíîâèòü 365,2564 äîáè). Ó ñó÷àñíîìó êàëåíäàðі ïåðåñі÷íî ðіê äîðіâ-
íþє 365 äîáàì. Ïðîòå, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïåðіîä îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêî-
ëî Ñîíöÿ íå äîðіâíþє öіëіé êіëüêîñòі ñîíÿ÷íèõ äіá, ó êàëåíäàðі òàêîæ
âèêîðèñòîâóþòü îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè âèñîêîñíі ðîêè, òðèâàëіñòþ
366 äіá. 

ÓÊÐÀЇÍÀ ÍÀ ÊÀÐÒІ 
ÃÎÄÈÍÍÈÕ ÏÎßÑІÂ
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Ðіê, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîäіëÿєòüñÿ íà 12 êàëåíäàðíèõ ìіñÿöіâ ðіçíîї òðè-
âàëîñòі – âіä 28 äî 31 äîáè. Â єâðîïåéñüêîìó êàëåíäàðі êîðèñòóþòüñÿ ñè-
íîäè÷íèì ìіñÿöåì – ïåðіîäîì ïîâíîї çìіíè ôàç Ìіñÿöÿ.

Òèæäåíü, ùî çàçâè÷àé ñêëàäàєòüñÿ іç 7 äіá, íå ïîâ’ÿçàíèé ç ÿêîþñü
àñòðîíîìі÷íîþ ïîäієþ, ïðîòå øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê îäèíèöÿ ÷àñó.
Іñíóє äóìêà, ùî òðèâàëіñòü òèæíÿ áåðå ïî÷àòîê іç çàîêðóãëåíîї òðèâà-
ëîñòі îäíієї іç ÷îòèðüîõ ôàç Ìіñÿöÿ.

Íàéáіëüø çíà÷íèìè çà òðèâàëіñòþ îäèíèöÿìè ÷àñó є ñòîëіòòÿ, òèñÿ-
÷îëіòòÿ, à òàêîæ ìåãà- òà ãіãàðîêè, ÿêі âèìіðþþòüñÿ ìіëüéîíàìè é ìі-
ëüÿðäàìè ðîêіâ. Öі îäèíèöі íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ó òàêèõ íàóêàõ,
ÿê àñòðîíîìіÿ, ãåîëîãіÿ, ó êîñìі÷íіé íàóöі.

Iсторiя географiïIсторiя географiï
Забуті і незвичайні одиниці часу. У Римській імперії, а також у Давній Русі 
використовували одиницю часу індикт, що дорівнювала 15 рокам. Користу-
валися в античності також олімпіадою як одиницею часу. Традиція проводити 
олімпіади один раз на чотири роки збереглася й дотепер. Сарос як одиницю с
часу, що дорівнює 18 рокам й 11 1/3 дня, використовували у вавилонян. Цей
період обраний ними недаремно, оскільки з такою періодичністю повторю-
валися затемнення. Цікавими й донині є одиниці виміру часу в системі вищої  
освіти. Серед них: триместр, семестр, 45 хвилин як академічна година 
тощо. Найбільшою одиницею виміру часу, яка ввійшла до Книги рекордів 
Гінне са, є індуська кальпа, рівна 4,32 млрд років. 

 Місцевий і поясний час. Ç äàâíіõ ÷àñіâ ëþäè çàâæäè êîðèñòóâàëèñÿ
íå òіëüêè ðіçíèìè îäèíèöÿìè ÷àñó, à é ðіçíèìè ñèñòåìàìè éîãî ëі÷áè. Íà
êîæíîìó ìåðèäіàíі ó çâ’ÿçêó ç íåðіâíîìіðíèì îñâіòëåííÿì çåìíîї ïîâåðõ-
íі ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè â êîæíèé ìîìåíò ÷àñ äîáè ñâіé. Éîãî íàçèâàþòü
ñîíÿ÷íèì, àáî ìіñöåâèì, ÷àñîì.

Ìіñöåâèé ÷àñ çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї äîâãîòè ìіñöÿ і є îäíàêîâèì
äëÿ âñіõ ïóíêòіâ, ðîçòàøîâàíèõ íà îäíîìó ìåðèäіàíі. Ùî áіëüøà âіäñòàíü
îäíîãî ìåðèäіàíà âіä іíøîãî, òî áіëüøà ðіçíèöÿ ìіæ íèìè â ÷àñі. Íàãà-
äàєìî, ùî ðіçíèöÿ áóäü-ÿêèõ çíà÷åíü ìіñöåâîãî ÷àñó ó äâîõ ïóíêòàõ íà
Çåìëі äîðіâíþє ðіçíèöі їõíіõ äîâãîò. Íàïðèêëàä, ðіçíèöÿ â ÷àñі ìіæ
Êèєâîì  і Ëîíäîíîì є â êіëüêà ðàçіâ ìåíøîþ, íіæ ìіæ Êèєâîì і Òîêіî ÷è
Ñіäíåєì. І íàâïàêè, ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó ÷àñі ìіæ Êèєâîì і Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãîì, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà âåëèêіé âіäñòàíі (ó êì) îäíå âіä îäíîãî,
áóäå çîâñіì íåçíà÷íîþ, îñêіëüêè öі äâà ìіñòà ðîçòàøîâàíі ìàéæå íà îä-
íîìó ìåðèäіàíі.

Ìіñöåâèé ÷àñ Ãðèíâіöüêîãî (íóëüîâîãî) ìåðèäіàíà ïðèéíÿòî íàçèâàòè
Âñåñâіòíіì. Íèì êîðèñòóþòüñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ ìîìåíòіâ ïî÷àòêó і çà-
êіí÷åííÿ àñòðîíîìі÷íèõ ÿâèù, äàíèõ, ÿêі ïîòðіáíі â ìîðåïëàâñòâі, àâіà-
öії, ãåîäåçії. Öі äàíі çàçâè÷àé ïóáëіêóþòü ó ñïåöіàëüíèõ àñòðîíîìі÷íèõ
äîâіäíèêàõ і êàëåíäàðÿõ.

Æèòòєâà ïðàêòèêà ëþäåé ïîêàçàëà, ùî ìіñöåâèì ÷àñîì êîðèñòóâàòèñÿ
íåçðó÷íî, îñîáëèâî òîäі, êîëè êðàїíà ìàє çíà÷íó ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà
ñõіä і ïîâ’ÿçàíà ðіçíîìàíіòíèìè åêîíîìі÷íèìè, êóëüòóðíèìè çâ’ÿçêàìè ç
іíøèìè êðàїíàìè.
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Ïðîïîçèöіÿ ùîäî ââåäåííÿ ïîÿñíîãî ÷àñó â êðàїíàõ ñâіòó áóëà ïðîãî-
ëîøåíà Ìіæíàðîäíîþ êîíôåðåíöієþ, ïðîâåäåíîþ ó 1884 ð. â ÑØÀ. Äî
1929 ð. áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó ïðèéíÿëè öþ ïðîïîçèöіþ, ïðîòå é äîòåïåð 
âèíèêàþòü ðіçíîìàíіòíі äèñêóñії ç ïðèâîäó äîöіëüíîñòі òàêîãî ÷àñó.

Íèíі âñþ çåìíó êóëþ ïîäіëåíî íà 24 ãîäèííèõ ïîÿñè ç íóìåðàöієþ âіä
0-ãî äî ÕÕІІІ-ãî ïîÿñó (ìàë. 25). Ãîäèííèé ïîÿñ ïðîñòÿãàєòüñÿ ïî äîâãîòі
íà 15. Ìіñöåâèé ÷àñ ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà ïîÿñó, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ â
óñüîìó ïîÿñі, íàçèâàþòü ïîÿñíèì ÷àñîì (ìàë. 23). Çàçâè÷àé ìåæі ïîÿñіâ
ïðîõîäÿòü íå ÷іòêî ïî ìåðèäіàíàõ, à ïî ìåæàõ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðі-
àëüíèõ îäèíèöü і ç óðàõóâàííÿì äåðæàâíèõ êîðäîíіâ êðàїíè é âåëèêèõ
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ. Ìіñöÿìè äåÿêі ãîäèííі ïîÿñè ãóáëÿòüñÿ
ìіæ ñó ñіäíіìè. Íà ïîëþñàõ Çåìëі, äå ïåðåòèíàþòüñÿ âñі ìåðèäіàíè â îäíіé
òî÷öі, ïîíÿòòÿ ïîÿñíèé ÷è ìіñöåâèé ÷àñ âіäñóòíє. Çäåáіëüøîãî òàì êîðèñ-
òóþòüñÿ Âñåñâіòíіì ÷àñîì.

Íóìåðàöіÿ ïîÿñіâ âåäåòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä âіä Ãðèíâіöüêîãî ìåðèäі-
àíà, ÿêèé є ñåðåäíіì ìåðèäіàíîì íóëüîâîãî ïîÿñó і ïðîõîäèòü ÷åðåç Êîðî-
ëіâñüêó Ãðèíâіöüêó îáñåðâàòîðіþ â ì. Ãðèíâі÷і, ùî ó Âåëèêіé Áðèòàíії
(ìàë. 24). Â óñіõ ïóíêòàõ, ùî ðîçòàøîâàíі â îäíîìó ïîÿñі, ó êîæíèé äà-
íèé ìîìåíò ÷àñ ââàæàєòüñÿ îäíàêîâèì, ðіâíèì ìіñöåâîìó ÷àñó ñåðåäíüîãî
ìåðèäіàíà ïîÿñó. Òàê, äëÿ äðóãîãî ïîÿñó, â ÿêîìó ïåðåâàæíî ðîçòàøîâàíà
íàøà êðàїíà, ñåðåäíіì ìåðèäіàíîì є ìåðèäіàí 30 íà ñõіä âіä Ãðèíâіöüêî-
ãî. Ðіçíèöÿ ìіæ íîìåðàìè ãîäèííèõ ïîÿñіâ âіäïîâіäàє ðіçíèöі â ÷àñі ìіæ
öèìè ïîÿñàìè і çàçâè÷àé äîðіâíþє öіëîìó ÷èñëó ãîäèí. Íàïðèêëàä, ÿêùî
â Êèєâі ïîëóäåíü, òî â Ëîíäîíі, ðîçòàøîâàíîìó â 0-ìó ïîÿñі, áóäå ëèøå
10-òà ãîäèíà. Òåðèòîðії äåÿêèõ êðàїí ñâіòó ïåðåòèíàþòü îäðàçó êіëüêà
ãîäèííèõ ïîÿñіâ.

Мал. 24. Гринвіцька обсерваторія, 
через яку проходить Гринвіцький 

меридіан
Мал. 23. Визначення 

середнього меридіана годинного поясу
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Мал. 25. Годинні пояси
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою годинних поясів (мал. 25) і картою світу в атласі, 
визнач те країни, які розташовані у двох і більше годинних поясах. Яку 
країну перетинає найбільша кількість годинних поясів?

Iсторiя географiïр р ф
Залізниці – «ініціатори» стандартного і поясного часу. Певні непорозумін-
ня з місцевим часом виникли ще в ХІХ ст. у зв’язку з появою залізничного 
транспорту. Тоді рух потягів за місцевим часом був дуже ускладнений. Про-
тягом 1840–1847 рр. залізниця Великої Британії поступово почала вико-
ристовувати так званий стандартний, або єдиний, час руху потягів. Пізніше, у 
1883 р., стандартний і поясний час був уведений у США та Кана ді. Тоді за-
лізниці США і Канади перевели годинники на всіх залізничних станціях згідно
із часовим поясом, а пояси отримали назву Східний, Цент ральний, Гірський, 
Тихоокеанський. Проте пройде ще багато років, доки поясний і стандартний 
час стане нормою в повсякденному житті бага тьох країн світу.

Áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó ç æîâòíÿ ïî êâіòåíü æèâå çà ïîÿñíèì ÷àñîì, à ç 
êâіòíÿ ïî æîâòåíü – çà ëіòíіì. Ëіòíіé ÷àñ ôîðìóєòüñÿ âíàñëіäîê ïåðåâå-
äåííÿ â îñòàííþ íåäіëþ áåðåçíÿ âñіõ ãîäèííèêіâ íà îäíó ãîäèíó âïåðåä.
Óïåðøå ïåðåâåäåííÿ ñòðіëîê ãîäèííèêà íà ãîäèíó âïåðåä óëіòêó і íà ãî-
äèíó íàçàä óçèìêó ç ìåòîþ åêîíîìії åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ áóëî çäіéñíåíå
â 1908 ð. ó Âåëèêіé Áðèòàíії. Ïðîòå ëіòíіé ÷àñ ñïðèéìàєòüñÿ â áàãàòüîõ
êðàїíàõ і äîñі íåîäíîçíà÷íî.

ГОЛОВНЕ 
 Основними одиницями відліку часу на Землі є доба і рік.
 Розрізняють тропічний і сидеричний (зоряний) рік.
 У своєму повсякденному житті людство користується місцевим і поясним часом.
 Місцевий час – це сонячний час на кожному меридіані в даний момент, поясний

час – це місцевий час середнього меридіана поясу.
 Місцевий час Гринвіцького меридіана прийнято вважати Всесвітнім.
 Земна куля розділена на 24 годинних пояси, починаючи з 0-го.
 В усіх пунктах, розташованих в одному поясі, час вважається однаковим у кожний

даний момент.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. З чим пов’язаний вибір доби і року як основних одиниць часу на Землі?
2. Які особливі одиниці часу використовують у вашій школі? Де ще використовують

цікаві одиниці часу?
3. Чому місцевим часом користуватися незручно?
4. Поясніть, чому поясний час є універсальним.
5. Чи потрібно переводити годинник при перетині двох сусідніх поясів?
6. Обчисліть, користуючись картою годинних поясів, поясний час у Лондоні взимку,

якщо поясний час у Варшаві – 13-та година. 
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§ 13. ×ÀÑ Â ÓÊÐÀЇÍІ

 х Яку з географічних координат можна визначити, знаючи місцевий час двох
пунктів?

 Яка географічна довгота крайніх східної та західної точок України?

 Розташування території України відносно міжнародної сис-
теми годинних поясів. Çíàþ÷è ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó êðàéíіõ ñõіäíîї і
çàõіäíîї òî÷îê Óêðàїíè, íåâàæêî ïіäðàõóâàòè, ùî її òåðèòîðіÿ ìàє ïðî-
òÿæíіñòü 1805. Öÿ âіäñòàíü ó ÷àñîâîìó âèìіðі äîðіâíþє ïðèáëèçíî 
72 õâèëèíè, òîáòî öå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî Óêðàїíà ðîçòàøîâàíà ìàéæå ïî-
âíіñòþ â îäíîìó, çîêðåìà äðóãîìó, ãîäèííîìó ïîÿñі. Ëèøå íåçíà÷íó ÷àñ-
òèíó Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі íà çàõîäі і Ëóãàíñüêîї, Äîíåöüêîї òà Õàðêіâ-
ñüêîї îáëàñòåé – íà ñõîäі ïåðåòèíàþòü âіäïîâіäíî ïåðøèé і òðåòіé ãîäèííі 
ïîÿñè (ìàë. 26). Ïіäðàõîâàíî, ùî ïîíàä 90 % òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçòàøî-
âàíî ó äðóãîìó ãîäèííîìó ïîÿñі, ùî äàє ïіäñòàâè äëÿ âèêîðèñòàííÿ éîãî 
÷àñó ÿê óíіâåðñàëüíîãî â ìåæàõ óñієї êðàїíè. Ïîÿñíèé ÷àñ äðóãîãî ãîäèí-
íîãî ïîÿñó íàçèâàþòü ùå êèїâñüêèì, і íå ñòіëüêè òîìó, ùî ì. Êèїâ є ñòî-
ëèöåþ íàøîї äåðæàâè, à é òîìó, ùî éîãî ãåîãðàôі÷íà äîâãîòà ïðàêòè÷íî 
çáіãàєòüñÿ ç äîâãîòîþ ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà äðóãîãî ãîäèííîãî ïîÿñó. Êèїâ-
ñüêèé ÷àñ âèïåðåäæàє Âñåñâіòíіé ÷àñ íà äâі ãîäèíè. Òî÷íèé ÷àñ â Óêðàїíі 
òà іíøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ñâіòó ìîæíà âèçíà÷èòè, ñêîðèñòàâøèñü 
îíëàéí-ãîäèííèêîì Іíòåðíåò-ðåñóðñó http://24timezones.com/uk_clock/.

Мал. 26. Годинні пояси України



Р
О

З
Д

ІЛ
 2

54

Ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ñâіòëîâîãî äíÿ â ëіòíіé ïåðіîä íà 
âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè çàñòîñîâóєòüñÿ ùîðі÷íà ïîïðàâêà êèїâñüêîãî ÷àñó 
íà +1 ãîäèíó (ëіòíіé ÷àñ) â îñòàííþ íåäіëþ áåðåçíÿ î 3-é ãîäèíі òà –1 ãî-
äèíó (çèìîâèé ÷àñ) î 4-é ãîäèíі â îñòàííþ íåäіëþ æîâòíÿ. Ç 1996 ð. òàêèé 
ñïîñіá îá÷èñëåííÿ ÷àñó â êðàїíі çàêðіïëåíèé îôіöіéíîþ ïîñòàíîâîþ Êà-
áіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè. 

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Літній час: за і проти. Питання, чи виправданою є зміна зимового часу 
на літній і навпаки, вже кілька років дискутується в Україні науковцями 
різних галузей. Учені намагаються дати відповіді на питання: економія 
енергії – це реальність чи ілюзія; як впливає переведення годинника на 
біоритми людини. За деякими даними економія енергії може сягати до 
2 % річного споживання електроенергії в країні. За даними економістів 
країн Європейського Союзу, при переході на літній час одна людина 
може зекономити лише 54 центи. Проте існує думка екологів, що навіть 
така економія позитивно впливає на екологічний стан території, змен-
шуючи рівень викидів в атмосферу. Світові спеціалісти в галузі медици-
ни звертають увагу на те, що багато людей у зв’язку з різкою зміною 
часу на одну годину переживають стрес, який прояв ляється в порушен-
ні сну, роздратованості, зниженні уваги та реакції, підвищеній втомлю-
ваності. А дехто з медиків прямо пов’язує демо графічну кризу, зокрема 
зменшення приросту населення в багатьох країнах Європи, з переве-
денням годинника двічі на рік. 

 Різниця в часі України з іншими країнами світу. Ó çèìîâèé ÷àñ, 
êîëè Óêðàїíà æèâå çà êèїâñüêèì (ïîÿñíèì) ÷àñîì, ðіçíèöþ â ÷àñі ç іíøè-
ìè êðàїíàìè ðîçðàõîâóþòü çàâäÿêè îá÷èñëåííþ ðіçíèöі ãîäèííèõ ïîÿñіâ 
ìіæ íèìè. Óëіòêó îá÷èñëåííÿ ðіçíèöі ÷àñó ìіæ Óêðàїíîþ òà іíøèìè êðà-
їíàìè ñëіä çäіéñíþâàòè ç óðàõóâàííÿì äîäàâàííÿ îäíîãî ÷àñó äëÿ òèõ 
êðàїí, ÿêі íà öåé ÷àñ íå ïåðåõîäÿòü.

×àñ â Óêðàїíі ïîâíіñòþ óçãîäæåíèé ìàéæå ç óñіìà êðàїíàìè Єâðîïè, 
îñêіëüêè ïåðåõіä íà ëіòíіé òà ç ëіòíüîãî íà çèìîâèé ÷àñ âіäáóâàєòüñÿ â 
óñіé Єâðîïі îäíî÷àñíî. 

синій Західноєвропейський час (WET) (UTC+0)
Західноєвропейський літній час (UTC+1)

фіолетовий Західноєвропейський час (WET) (UTC+0)

червоний

Центральноєвропейський час (CET) 
(UTC+1)
Центральноєвропейський літній час 
(UTC+2)

жовтий Східноєвропейський час (EET) (UTC+2)
Східноєвропейський літній час (UTC+3)

оранжевий Further-eastern European Time (FET) 
(UTC+3)

зелений Московський час (MSK) (UTC+4)

Мал. 27. Годинні  пояси Європи
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте наведену картосхему (мал. 27 на стор. 54) і з’ясуйте,
які годинні пояси перетинають країни Євро пи. У яких поясах розташо-
вані країни – сусіди України? Як називають поясний час 0-го, 1-го,
2-го, 3-го і 4-го годинних поясів, у яких розташована більшість країн
Європи?

Ñèíõðîííî ç Óêðàїíîþ ïåðåõîäÿòü íà ëіòíіé ÷àñ íàøі ñóñіäè íà çàõîäі
òà ïіâäåííîìó çàõîäі. Òîìó ðіçíèöÿ â ÷àñі íàøîї êðàїíè ç Ïîëüùåþ, Ñëî-
âà÷÷èíîþ, Óãîðùèíîþ, ùî ëåæàòü ó 1-ìó ãîäèííîìó ïîÿñі, öіëîðі÷íî ñòà-
íîâèòü +1 ãîäèíó. Ç Ðóìóíієþ і Ìîëäîâîþ, ÿêі ðîçòàøîâàíі ç Óêðàїíîþ â
îäíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі, ÷àñ îäíàêîâèé ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó. Ç Áіëîðóñ-
ñþ, ÿêà íå âèêîðèñòîâóє ëіòíіé ÷àñ, à æèâå çà ÷àñîì 3-ãî ïîÿñó, ðіçíèöÿ â
÷àñі â çèìîâèé ïåðіîä ñòàíîâèòü –1 ãîäèíó, à â ëіòíіé – ÷àñ çáіãàєòüñÿ ç
ëіòíіì ÷àñîì Óêðàїíè. Ç íàøèì ñõіäíèì ñóñіäîì Ðîñієþ ðіçíèöÿ â ÷àñі
âçèìêó ñòàíîâèòü –2 ãîäèíè, à âëіòêó –1 ãîäèíó.

 Вчимося розв’язувати задачі на визначення часу (ãîòóєìîñÿ
äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè № 3). ßê âè âæå çíàєòå, ìіñöåâèé ÷àñ çàâæäè îäíà-
êîâèé â óñіõ òî÷êàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà îäíîìó ìåðèäіàíі. Çðîçóìіëî, ùî
ìіñöåâèé ÷àñ íàâіòü â îäíîìó íàñåëåíîìó ïóíêòі, ÿêèé ìàє çíà÷íó ïðî-
òÿæíіñòü іç çàõîäó íà ñõіä, áóäå âіäðіçíÿòèñÿ. Ïіä ÷àñ îáåðòàííÿ Çåìëі
íàâêîëî ñâîєї îñі âñі òî÷êè îäíîãî ìåðèäіàíà ïîâåðòàþòüñÿ íà îäíàêîâó
êóòîâó âіäñòàíü çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó. Äëÿ òîãî ùîá Çåìëÿ îáåðíóëàñÿ
íà 15, âèòðà÷àєòüñÿ 1 ãîä, íà 1 – 4 õâ, íà 1 – 4 ñ. Ñàìå òîìó íà ìåðè-
äіàíàõ, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç 15, ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó ÷àñі äîðіâíþâàòèìå
1 ãîä, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç 1 – 4 õâ, à ÷åðåç 1 – 4 ñ. Öі îñîáëèâîñòі ïîòðіá íî
âðàõîâóâàòè ïіä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ìіñöåâîãî ÷àñó ïóíêòіâ.

Íàïðèêëàä, âàì íåîáõіäíî âèçíà÷èòè ìіñöåâèé ÷àñ ó ìіñòі Õàðêîâі,
ÿêùî â Êèєâі 9-òà ãîäèíà ðèíêó. Äëÿ öüîãî çà êàðòîþ ãîäèííèõ ïîÿñіâ
ïîòðіáíî âèçíà÷èòè ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó îáîõ ïóíêòіâ і çíàéòè ðіçíèöþ
їõíіõ äîâãîò, ÿêó ïîòіì ïåðåâåñòè â ÷àñîâі îäèíèöі âèìіðó. Äîâãîòà Êèєâà
äîðіâíþє 3031 ñõ. ä., à Õàðêîâà – 3614 ñõ. ä. Çíàõîäèìî ðіçíèöþ äîâãîò
äâîõ ìіñò: 3614 ñõ. ä – 3031 ñõ. ä. = 543. Ïåðåâîäèìî öþ ðіçíèöþ â
îäèíèöі ÷àñó: 4 õâ  5 = 20 õâ; 4 ñ  43 = 172 ñ, àáî 2 õâ 52 ñ. Ðіçíèöÿ â
ìіñöåâîìó ÷àñі ìіæ Õàðêîâîì і Êèєâîì ñòàíîâèòü 20 õâ + 2 õâ 52 ñ =
= 22 õâ 52 ñ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî Õàðêіâ ðîçòàøîâàíèé ñõіäíіøå Êèєâà,
äî ìіñöåâîãî ÷àñó Êèєâà äîäàєìî ðîçðàõîâàíó ðіçíèöþ â ÷àñі ìіæ ïóíê-
òàìè. Îòæå, ìіñöåâèé ÷àñ ó Õàðêîâі ñòàíîâèòü: 9 ãîä + 22 õâ 52 ñ =
= 9 ãîä 22 õâ 52 ñ. Çà óìîâè, êîëè á ìіñòî çíàõîäèëîñÿ çàõіäíіøå âіä Êèє-
âà, ðіçíèöþ â ÷àñі ìіæ äâîìà ïóíêòàìè ïîòðіáíî áóëî á âіäíіìàòè âіä
ìіñ öåâîãî ÷àñó Êèєâà.

Çãàäàєìî, ùî ïîÿñíèé ÷àñ â óñіõ òî÷êàõ îäíîãî ïîÿñó îäíàêîâèé. Ïî-
ÿñíèé ÷àñ ó ïóíêòàõ äâîõ ñóñіäíіõ àáî áіëüø âіääàëåíèõ ïîÿñіâ âіäðіçíÿ-
єòüñÿ íà ðіçíèöþ ïîÿñіâ ìіæ íèìè. Ùîá âèçíà÷èòè ïîÿñíèé ÷àñ óçèìêó,
íàïðèêëàä ó Òîêіî, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ñõіäíіøå âіä Êèєâà, ïîòðіáíî äî
ïîÿñíîãî ÷àñó Êèєâà äîäàòè ðіçíèöþ ãîäèííèõ ïîÿñіâ äâîõ ñòîëèöü. Ïðè-
ïóñòіìî, ùî â Êèєâі 12-òà ãîäèíà, òîäі â Òîêіî ïîÿñíèé ÷àñ áóäå áіëüøèé
ðіâíî íà ðіçíèöþ ãîäèííèõ ïîÿñіâ ìіæ äâîìà ìіñòàìè (Òîêіî – 9-é ïîÿñ,
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Êèїâ – 2-é ïîÿñ), òîáòî âіí ñòàíîâèòèìå: 12 + 7 = 19 ãîäèí. ßêùî íàñåëå-
íèé ïóíêò ðîçòàøîâàíèé çàõіäíіøå âіä Êèєâà, ïîòðіáíî âіä ÷àñó íàøîї
ñòîëèöі âіäíіìàòè ðіçíèöþ ãîäèííèõ ïîÿñіâ Êèєâà і òîãî ïóíêòó, ÷àñ ÿêîãî  
âèçíà÷àєòüñÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî â Êèєâі 17-òà ãîäèíà, òî â Íüþ-Éîðêó,
ðîçòàøîâàíîìó â Çàõіäíіé ïіâêóëі, áóäå ëèøå 10-òà ãîäèíà çà ïîÿñíèì
÷àñîì.

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на 
визначення часу.

ГОЛОВНЕ 
 Україна розташована в трьох годинних поясах.
 Понад 90 % території України розташовано в другому годинному поясі, час якого є

універсальним для всієї країни.
 Поясний час другого поясу називають київським.
 На всій території України в теплий період року вводиться літній час.
 Для визначення місцевого часу пункту слід пам’ятати, що різниця в часі в межах

1 довготи дорівнює 4 хв.
 Поясний час двох пунктів відрізняється на різницю часових поясів між ними.

 ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Яким часом користуються по всій території України взимку та влітку?
2. З якими країнами-сусідами Україна розташована в одному годинному поясі?
3. Чому місцевий час крайніх східної і західної точок України різний?
4. Поясніть, використавши мал. 27, чому поясний час у Києві та Мінську різний.
5. За картою годинних поясів з’ясуйте, яка довгота середнього меридіана 2-го го-

динного поясу. Які населені пункти України розміщені на цьому меридіані?
6. Розробіть маршрут мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них

порівняно з київським.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 3



Розділ 3 Розділ  3 

ÐÅËÜЄÔ, ÒÅÊÒÎÍІ×ÍÀ
ÒÀ ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ, 
ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

ÊËІÌÀÒ 
Ê ÑÓ ÑІ ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

ÂÎÄÈ ÑÓÕÎÄÎËÓ 
І ÂÎÄÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

ҐÐÓÍÒÈ 
ÒÀ ҐÐÓÍÒÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ

ÐÎÑËÈÍÍІÑÒÜ

ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ ÑÂІÒ 
ÓÊÐÀЇÍÈ

ËÀÍÄØÀÔÒÈ ÓÊÐÀЇÍÈ 

ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
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 розуміти, яку роль відіграє тектонічна й геологічна будова території, а також 
рельєф у господарській діяльності людини;

 уміти визначати зв’язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними
копалинами, геологічною будовою території;

 уміти характеризувати рельєф і корисні копалини та давати їм природно-
господарську оцінку;

 оцінювати вплив людини на рельєф, розуміти наслідки видобування корис-
них копалин і необхідність охорони надр.

§ 14. ÔÎÐÌÈ ÇÅÌÍÎЇ ÏÎÂÅÐÕÍІ. ÏÐÎÑÒßÃÀÍÍß
ÍÈÇÎÂÈÍ, ÂÈÑÎ×ÈÍ, ÃІÐ, ÐІ×ÊÎÂÈÕ ÄÎËÈÍ

 Що таке рельєф?
 Які основні форми рельєфу представлені на материках?

 Форми земної поверхні. Âè âæå çíàєòå, ùî ðåëüєô – öå ñóêóïíіñòü
ôîðì çåìíîї ïîâåðõíі. Çàëåæíî âіä âåëè÷èíè òàêèõ ôîðì ðîçðіçíÿþòü
ðåëüєô êіëüêîõ ïîðÿäêіâ:

ïëàíåòàðíі ôîðìè ðåëüєôó: ìàòåðèêîâі âèñòóïè і ëîæà îêåàíіâ;
îñíîâíі ôîðìè ðåëüєôó: ãîðè òà ðіâíèíè;
ìàêðîðåëüєô: ãіðñüêі õðåáòè òà ìіæãіðíі çàïàäèíè;
ìåçîðåëüєô: ãîðáè, ÿðè, ïіäâîäíі êàíüéîíè;
ìіêðîðåëüєô: êàðñòîâі ëіéêè, ëóíêîâèé àáî áàðõàííèé ðåëüєô.
Îòæå, îñíîâíèìè ôîðìàìè çåìíîї ïîâåðõíі íà ñóõîäîëі є ðіâíèíè і

ãіðñüêі êðàїíè. Ðіâíèíè – öå âåëèêі äіëÿíêè ñóõîäîëó ç ìàëèìè êîëèâàí-
íÿìè âèñîò і îäíîðіäíèì, ïåðåâàæíî ãîðèçîíòàëüíèì çàëÿãàííÿì ãіðñüêèõ
ïîðіä. Ó їõíіé îñíîâі çàëÿãàþòü çàçâè÷àé äàâíі äîêåìáðіéñüêі ïëàòôîðìè
àáî ìîëîäі òåêòîíі÷íі ïëèòè. Çà àáñîëþòíîþ âèñîòîþ ðîçðіçíÿþòü íèçèííі
ðіâíèíè, àáî íèçîâèíè (äî 200 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ), âèñî÷èíè (âіä 200 äî
500 ì) і ïëîñêîãіð’ÿ (âèùå 500 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ). Çà çàãàëüíèì õàðàê-
òåðîì ïîâåðõíі ðіâíèíè ìîæóòü áóòè ïëîñêèìè і ãîðáèñòèìè.

Ãîðè – öå âèñîêî ïіäíÿòі íàä ïðèëåãëèìè ðіâíèíàìè äіëÿíêè çåìíîї
ïîâåðõíі, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íèìè і ðіçêèìè êîëèâàííÿìè âèñîò.

ÐÅËÜЄÔ, ÒÅÊÒÎÍІ×ÍÀ 
ÒÀ ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ 
ÁÓÄÎÂÀ, 
ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ
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Ó òåêòîíі÷íіé áóäîâі їì âіäïîâіäàþòü îáëàñòі ñêëàä÷àñ òîñòі ðіçíîãî âіêó.
Ãîðè ÷àñòî ñêëàäàþòüñÿ ç ãіðñüêèõ õðåáòіâ – ëàíöþãіâ ãіð, ëіíіéíî âè-
òÿãíóòèõ íà ïîðіâíÿíî âåëèêó âіäñòàíü і îáìåæåíèõ ç äâîõ áîêіâ ãëèáîêè-
ìè äîëèíàìè. Ðàçîì іç ïëîñêîãіð’ÿìè, ìіæãіðíèìè çàïà äèíàìè і äîëèíà-
ìè âîíè óòâîðþþòü ãіðñüêі ñèñòåìè. Іíîäі ñóêóïíіñòü ãіðñüêèõ  ñèñòåì 
ìîæå óòâîðþâàòè ãіðñüêó êðàїíó.

 Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Òåðèòîðіÿ 
Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â îñíîâíîìó â ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі Ñõіäíîєâðî-
ïåéñüêîї ðіâíèíè. Òîìó ìàéæå 95 % òåðèòîðії Óêðàїíè – öå ïåðåâàæíî 
ðіâíèíè. Їõíÿ ïåðåñі÷íà âèñîòà – 175 ì – ñâіä÷èòü ïðî ïàíóâàííÿ íèçîâèí, 
òîáòî òåðèòîðіé ç àáñîëþòíîþ âèñîòîþ äî 200 ì. Äіéñíî, íà íèçîâèíè ïðè-
ïàäàє 70 % çàãàëüíîї ïëîùі êðàїíè і ëèøå 25 % íàëåæèòü âèñî÷èíàì. Òå-
ðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє çàãàëüíèé íàõèë ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, і òіëüêè â ìåæàõ
ðіâíèííîãî Êðèìó òà íà ïіâíî÷і êðàїíè ïîâåðõíÿ íàõèëåíà â ïðîòèëåæíî-
ìó, ïіâíі÷íîìó, íàïðÿìêó. Âèíÿòêîì є ïіâäåííèé çàõіä і êðàéíіé ïіâäåíü,
äå ðîçòàøîâàíі ãіðñüêі ìàñèâè, ùî îõîïëþþòü â Óêðàїíі íåâåëèêó ïëîùó.

 Рівнини України. Íà ïіâíî÷і êðàїíè ðîçòàøîâàíà Ïîëіñüêà íèçîâèíà, 
ùî óòâîðåíà äàâíіìè ëüîäîâèêîâèìè âіäêëàäàìè і ðі÷êîâèìè íàíîñàìè. 
Âîíà ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä çàõіäíèõ êîðäîíіâ Óêðàїíè äî äîëèíè Äíіïðà і 
çàãàëîì íàõèëåíà íà ïіâíі÷ і ñõіä. Ïåðåâàæíі âèñîòè íèçîâèíè ñòàíîâëÿòü
150–200 ì. Òàêèé õàðàêòåð ðåëüєôó ñïðèÿє çàáîëî÷åííþ. Ëèøå ïîäåêóäè 
ïëîñêîõâèëÿñòà ïîâåðõíÿ íèçîâèíè ïîðóøóєòüñÿ ïіäâèùåííÿìè, ùî çó-
ìîâëåíî âèõîäàìè ôóíäàìåíòó Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Íà îäíîìó ç íèõ, íà 
Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîìó êðÿæі, Ïîëіñüêà íèçîâèíà çäіéìàєòüñÿ äî ñâîєї 
ìàêñèìàëüíîї ïîçíà÷êè – 316 ì.

Ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä íà ëіâîáåðåææі Äíіïðà ïðîñòÿãà-
єòüñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà, ùî є äåùî íèæ÷îþ ïîðіâíÿíî ç Ïîëіñüêîþ
íèçîâèíîþ. Її âèñîòè ñÿãàþòü 50–170 ì. Áіëüøà ÷àñòèíà íèçîâèíè ðîçòà-
øîâàíà â ìåæàõ äàâíіõ äíіïðîâñüêèõ òåðàñ, òîìó âîíà ìàє ñõіä÷àñòó áóäîâó
і çàãàëîì íàõèëåíà äî Äíіïðà. Ïîøèðåíі íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі ëå-
ñîïîäіáíі ñóãëèíêè ïîäåêóäè ñïðèÿëè óòâîðåííþ ÿðóæíî-áàëêîâîї ìåðåæі.

Íà ïіâäíі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà ùå îäíà ðіâíèíà – Ïðè÷îðíîìîðñüêà
íèçîâèíà. Âîíà ïðîñòÿãàєòüñÿ äóãîïîäіáíîþ ñìóãîþ âіä äåëüòè Äóíàþ íà 
ñõіä ìàéæå íà 600 êì. Íà ïіâäíі âîíà ïåðåõîäèòü íà Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ.
Àáñîëþòíі âèñîòè ñëàáîõâèëÿñòîї Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè ñÿãàþòü
120–150 ì. Ïðîòå íà ïіâäíі її ïîâåðõíÿ ïîäåêóäè îïóñêàєòüñÿ íèæ÷å ðіâíÿ
ìîðÿ. Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíà – öå êîëèøíє äíî ìîðÿ, òîìó ñåðåä ïî-
øèðåíèõ òóò ãіðñüêèõ ïîðіä òðàïëÿþòüñÿ ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè, ïіñêè é 
ãëèíè, âàïíÿêè é ÷åðåïàøíèê.

Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі íàøîї äåðæàâè çíàõîäèòüñÿ Çàêàðïàòñüêà íèçîâè-
íà, ÿêà ïðèëÿãàє ç ïіâäåííîãî çàõîäó äî Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò. Ñëàáî íà-
õèëåíà äî ð. Òèñè, âîíà ïіäíіìàєòüñÿ ïåðåñі÷íî íà âèñîòó 100–120 ì. Âè-
íÿòêîì є Áåðåãіâñüêå ãîðáîãіð’ÿ – ìàñèâ ïëîñêîâåðøèííèõ âóëêàíі÷íèõ 
ãîðáіâ ç íàéâèùîþ ïîçíà÷êîþ 369 ì. Öå ãîðáîãіð’ÿ, ÿê é іíøà ÷àñòèíà 
Çàêàðïàòñüêîї íèçîâèíè, ñêëàäåíå ïåðåâàæíî âóëêàíі÷íèìè ïîðîäàìè,
ùî ïåðåêðèòі ãëèíàìè òà ëåñàìè.

Íèçîâèíè ÷åðãóþòüñÿ ç ïіäâèùåíèìè ôîðìàìè ðåëüєôó. Íàïðèêëàä, 
Ïîëіñüêà íèçîâèíà ÷іòêî âіäìåæîâàíà âіä ñóñіäíüîї Âîëèíñüêîї âèñî÷èíè
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її êðóòèìè óñòóïàìè. Ñëàáîõâèëÿñòà Âîëèíñüêà âèñî÷èíà ïðîñòÿãàєòüñÿ
íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі êðàїíè, ïіäíіìàþ÷èñü ïåðåñі÷íî íà âèñîòó 220–250 ì.
Íàéâèùó її ÷àñòèíó íàçèâàþòü Ìіçîöüêèì êðÿæåì. Öÿ ãîðáèñòà âèñî÷èíà
ñÿãàє çàââèøêè 358 ì і óòâîðåíà âàïíÿêàìè. Íàðіâíі ç öієþ ïîðîäîþ â
ìåæàõ Âîëèíñüêîї âèñî÷èíè ïîøèðåíі ùå é ëåñè.

Íà ïіâäåíü âіä Âîëèíñüêîї âèñî÷èíè âèñîòà ïîâåðõíі ïîìіòíî çðîñòàє,
і âîíà ïåðåõîäèòü ó Ïîäіëüñüêó âèñî÷èíó. Öÿ âèñî÷èíà ïðîñòÿãàєòüñÿ
ñìóãîþ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä. Її ïåðåñі÷íі âèñîòè çìіíþ-
þòüñÿ âіä 180–200 äî 350–400 ì. Ïîâåðõíþ Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè âðіçíî-
ìàíіòíþþòü îêðåìі ãîðáèñòі ïàñìà, íàïðèêëàä, óêðèòі ïåðåâàæíî ëåñîïî-
äіáíèìè ñóãëèíêàìè Ãîëîãîðè ç íàéâèùîþ òî÷êîþ âèñî÷èíè ã. Êàìóëîþ
(471 ì), Ðîçòî÷÷ÿ, Îïіëëÿ, à òàêîæ âàïíÿêîâі Ìåäîáîðè (ìàë. 28). Äåÿêі
ç òàêèõ ïàñîì íàçèâàþòü ãîðàìè, ÿê-îò Êðåìåíåöüêі ãîðè.

Äàëі íà ïіâäåíü âіä Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè, ó ìåæèðі÷÷і Ïðóòó é Äíіñò-
ðà, ðîçòàøîâàíà Õîòèíñüêà âèñî÷èíà. Âîíà ïîñòóïàєòüñÿ áàãàòüîì іíøèì
óêðàїíñüêèì âèñî÷èíàì ñâîєþ âіäíîñíî íåâåëèêîþ ïëîùåþ. Îäíàê ñàìå
òóò çíàõîäèòüñÿ íàéâèùà òî÷êà ðіâíèííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè – ã. Áåðäà
(515 ì). Ç-ïîìіæ іíøèõ Õîòèíñüêà âèñî÷èíà âèðіçíÿєòüñÿ і ñâîїìè ïåðå-
ñі÷íèìè âèñîòàìè, ÿêі ñòàíîâëÿòü 350–400 ì. Íàéáіëüø ïîøèðåíèìè òóò
ãіðñüêèìè ïîðîäàìè є âàïíÿêè, ïіñêîâèêè, ãëèíè, ãіïñ.

Íàéáіëüøà â Óêðàїíі Ïðèäíіïðîâñüêà âèñî÷èíà, ùî ëåæèòü ó öåíò-
ðàëüíіé ÷àñòèíі êðàїíè ìіæ Ïîäіëüñüêîþ і Âîëèíñüêîþ âèñî÷èíàìè òà
Äíіïðîì. Íà íіé òâåðäі êðèñòàëі÷íі ïîðîäè ïîäåêóäè ìàéæå âèõîäÿòü íà
ïîâåðõíþ ç-ïіä îñàäîâîãî øàðó ïіùàíî-ãëèíèñòèõ ïîðіä. ×åðåç òå ðåëüєô
âèñî÷èíè âіä ìіñöÿ äî ìіñöÿ çìіíþєòüñÿ. Òî âіí ïëîñêèé, òî õâèëÿñòèé, à 
äå-іíäå ïîãîðáîâàíèé. Òàê ñàìî çìіíþþòüñÿ і ïåðåñі÷íі âèñîòè: âіä 150–
170 ì íà ïіâäíі äî 220–240 ì – íà ïіâíî÷і. Íàéâèùà ïîçíà÷êà Ïðèäíіï-
ðîâñüêîї âèñî÷èíè ñÿãàє 323 ì.

Ïðèàçîâñüêà âèñî÷èíà îõîïëþє ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíó êðàїíè. Òóò
êðèñòàëі÷íі ïîðîäè òàêîæ ÷àñòî âèõîäÿòü íà ïîâåðõíþ ç-ïіä øàðó ëåñî-
ïîäіáíèõ ñóãëèíêіâ і ãëèíèñòèõ ïîðіä. Ïіäâèùåííÿ, ÿêі ïðè öüîìó óòâî-
ðþþòüñÿ, òóò íàçèâàþòü «ìîãèëàìè». Íà îäíіé ç òàêèõ ìîãèë ïåðåáóâàє
íàéâèùà òî÷êà Ïðèàçîâñüêîї âèñî÷èíè – Áåëüìàê-Ìîãèëà (324 ì).

Мал. 28. Подільська височина
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Iсторiя географiïр р ф
Причина наявності в назвах численних горбів Приазовської височини слів 
«могила» або «могили», на думку деяких істориків, пояснюється можливим 
захороненням тут скіфських царів. До того ж є припущення, що саме на цій 
височині 1223 р. відбулася відома битва на річці Калка (нині р. Кальчик) 
між слов’янами і татаро-монгольськими завойовниками. Якщо це правда, то
скільки ж тут загинуло людей?

Íà ïіâäåííîìó ñõîäі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà Äîíåöüêà âèñî÷èíà. Öÿ
òåðèòîðіÿ óòâîðèëàñÿ çàâäÿêè ãîðîóòâîðþâàëüíèì ïðîöåñàì і âíàñëіäîê
ïîðó øåííÿ îñàäîâèõ ïîðіä, ÿêі çàëÿãàþòü íà êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåí-
òі, – âàïíÿêіâ, äîëîìіòіâ, ëåñîâèõ òà іíøèõ ïîðіä. Öå ñïðèÿëî òîìó, ùî
âèñî÷èíà äóæå ñèëüíî ïîðіçàíà ÷èñëåííèìè åðîçіéíèìè ôîðìàìè ðåëüє-
ôó. Òîìó її ïåðåñі÷íі âèñîòè ïîìіòíî êîëèâàþòüñÿ – âіä 175 äî 300 ì.
Íàéâèùó ÷àñòèíó Äîíåöüêîї âèñî÷èíè íàçèâàþòü Äîíåöüêèì êðÿæåì ç
ìàêñèìàëüíîþ ïîçíà÷êîþ âèñîòè 367 ì (ã. Ìîãèëà-Ìå÷åòíà). Âîäíî÷àñ
òóò є ÷èìàëî ðіçíîìàíіòíèõ ôîðì ðåëüєôó, ÿêі ñòâîðèëà ëþäèíà.

Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíі ïіâäåííî-çàõіäíі ñõèëè Ñå-
ðåäíüîðîñіéñüêîї âèñî÷èíè. Її ãîðáèñòà ïîâåðõíÿ ïіäíіìàєòüñÿ ïåðåñі÷íî
íà 190–200 ì, ñÿãàþ÷è ìàêñèìàëüíîї ïîçíà÷êè 236 ì.

 Гірські масиви України. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі ðîçòàøîâàíі íàéâèùі
óêðàїíñüêі ãîðè – Êàðïàòè, à íà ïіâäíі – Êðèìñüêі ãîðè. Îáèäâà ãіðñüêі
ìàñèâè ìàþòü ïîçäîâæíє ïðîñòÿãàííÿ, óòâîðþþ÷è ñèñòåìè õðåáòіâ. Îáè-
äâі ãіðñüêі ñèñòåìè ïðèáëèçíî îäíàêîâі çà âіêîì і є ìîëîäèìè. Âîíè íå
âèðіçíÿþòüñÿ çíà÷íîþ âèñîòîþ і íàëåæàòü äî ñåðåäíüîâèñîòíèõ ãіð. Çà-
ãàëîì Êàðïàòè і Êðèìñüêі ãîðè îõîïëþþòü ëèøå 5 % òåðèòîðії êðàїíè.

Óêðàїíñüêі Êàðïàòè ìîæíà ââàæàòè ïðèðîäíèì «äàõîì» Óêðàїíè,
àäæå ñàìå òóò ðîçòàøîâàíі її íàéâèùі ãіðñüêі âåðøèíè. Àáñîëþòíі âèñîòè
âçäîâæ îñíîâíèõ õðåáòіâ êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ 1500–2000 ì. Íàéâèùà
âåðøèíà – ã. Ãîâåðëà (2061 ì). Õàðàêòåðíà ðèñà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò – 
îêðóãëі ôîðìè âåðøèí (ìàë. 29). Òàêі áåçëіñі âåðøèíè íàçèâàþòü ïîëî-
íèíàìè. Ãіðñüêі ïàñìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò ðîçòàøîâàíі ïàðàëåëüíî îäíå

Мал. 29. Українські Карпати
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îäíîìó і ïðîñòÿãàþòüñÿ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä. Ïîïðè ñâіé
ìîëîäèé âіê, Óêðàїíñüêі Êàðïàòè çîâíі íàãàäóþòü ãîðè-ñòàðöі – íåâèñîêі,
íà÷å çãîðáëåíі. Ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî òóò íàéáіëüøå ïîøèðåíі ãіðñüêі
ïîðîäè, ÿêі ëåãêî ïіääàþòüñÿ ïðîöåñàì âèâіòðþâàííÿ. Ñåðåä òàêèõ, çî-
êðåìà, ãëèíÿñòі ñëàíöі, àëåâðèò, ïіñêîâèê, âàïíÿê.

Êðèìñüêі ãîðè òàêîæ ìîëîäі é âèíèêëè çà ñõîæèõ óìîâ, ùî é Óêðàїí-
ñüêі Êàðïàòè. Îäíàê çîâíі ïіâäåííі «ðîäè÷і» íàøèõ Êàðïàò ïîìіòíî âіä-
ðіçíÿþòüñÿ. І íå òіëüêè çà ìåíøèìè ïåðåñі÷íèìè âèñîòàìè, ùî ñòàíîâëÿòü
ëèøå 700–1200 ì. Ãîëîâíå òå, ùî âåðøèíè Êðèìñüêèõ ãіð (ÿéëè) ìіñöÿ-
ìè äóæå ðіâíі, ìàéæå ïëîñêі. Ïіâäåííі ãіðñüêі ñõèëè ïîäåêóäè ïðÿìîâèñ-
íî îáðèâàþòüñÿ äî âóçüêîї ñìóãè ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ ñòіíîþ çàââèøêè
äî 500 ì. Êðèìñüêі ãîðè ïðîñòÿãàþòüñÿ íà 180 êì, ñÿãàþ÷è çàâøèðøêè
50 êì. Їõíüîþ íàéâèùîþ òî÷êîþ є ã. Ðîìàí-Êîø (1545 ì).

 Річкові долини. Âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó çàëåæèòü і ïðîñòÿãàííÿ
çåìíîþ ïîâåðõíåþ ðі÷êîâèõ äîëèí –
âіäíîñíî âóçüêèõ äîâãèõ óëîãîâèí,
óòâîðåíèõ ðіêàìè. Âîíè ìàþòü ïîõèë,
âіäïîâіäíî äî їõíüîї òå÷ії, âіä âåðõіâ’ÿ
äî ïîíèççÿ. Ðі÷êîâі äîëèíè áóâàþòü
çâèâèñòі і ïðÿìîëіíіéíі. Ñêëàäîâі ðі÷-
êîâîї äîëèíè – ðі÷èùå (äíî, ñõèëè), çà-
ïëàâè òà íàäçàïëàâíі òåðàñè (ìàë. 30).
Íàéáіëüøèìè ðі÷êîâèìè äîëèíàìè â
Óêðàїíі є äîëèíè Äíіïðà, Ïіâäåííîãî
Áóãó, Ïðèï’ÿòі, Äåñíè, Äíіñòðà, Ñіâåð-
ñüêîãî Äіíöÿ і Äóíàþ.

 Карта «Фізична поверхня». Çàãàëüíі îñîáëèâîñòі áóäîâè ïîâåðõíі
òåðèòîðії Óêðàїíè, ïðîñòÿãàííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó, їõíі àáñîëþòíі
âèñîòè âіäîáðàæåíî íà ôіçè÷íіé êàðòі. Êîðèñòóâàòèñÿ òàêîþ êàðòîþ íå-
ñêëàäíî. Âîíà ïîäіáíà äî êîëüîðîâîї ìîçàїêè, íà ÿêіé êîæíîìó êîëüîðó
âіäïîâіäàþòü ðіçíі ôîðìè çåìíîї ïîâåðõíі. Âèêîðèñòîâóþ÷è ëåãåíäó êàðòè
òà ïіäïèñè íà íіé, ìè ìîæåìî îõàðàêòåðèçóâàòè îñíîâíі ôîðìè ðåëüєôó
íàøîї äåðæàâè.

ГОЛОВНЕ 
 Основними формами земної поверхні суходолу є рівнини і гори.
 Територія України розташована переважно в південно-західній частині Східноєвро-

пейської рівнини, тому майже 95 % території України – це рівнини. Гори охоплюють
лише 5 % території країни.

 Від особливостей рельєфу залежить і простягання земною поверхнею річкових до-
лин.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть форми земної поверхні та їхні основні характеристики.
2. Що і як зображено на фізичній карті України?
3. Наведіть приклади найбільших в Україні низовин і височин.
4. Назвіть форми рельєфу, які б ви нанесли на карту вашої місцевості. Обґрунтуйте

відповідь. 

Мал. 30. Річкова долина
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§ 15. ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ІÑÒÎÐІß ÇÅÌËІ.
ÎÑÍÎÂÍІ ÒÅÊÒÎÍІ×ÍІ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

 Приклади гірських порід і мінералів.
 Гірські породи, які є у вашій місцевості.

 Геологічна історія Землі. Öå ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé ó ðîçâèòêó Çåìëі
ÿê ïëàíåòè. Íàéâàæëèâіøèìè ç íèõ áóëè óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä, âè-
íèêíåííÿ і ðóéíóâàííÿ ôîðì ðåëüєôó, íàñòóï і âіäñòóï ìîðÿ, çëåäåíіííÿ, 
ïîÿâà і çíèêíåííÿ âèäіâ æèâèõ іñòîò. Óñі öі ïîäії âèâ÷àє íàóêà ãåîëîãіÿ.

Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî Çåìëÿ óòâîðèëàñÿ áëèçüêî 4,5 ìëðä ðîêіâ òîìó ç 
äèñêîïîäіáíîї ìàñè ãàçó і ïèëó, ÿêà é äàëà ïî÷àòîê Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі. 
Ñïî÷àò êó ïëàíåòà áóëà ðîçïå÷åíà. Òà ïîñòóïîâî її çîâíіøíіé øàð îõîëîâ і 
ïåðåòâîðèâñÿ íà çåìíó êîðó. Ïðîòÿãîì ñîòåíü ìіëüéîíіâ ðîêіâ ïîâåðõíÿ 
ïëàíåòè ïîñòіéíî çìіíþâàëàñÿ, êîíòèíåíòè ôîðìóâàëèñÿ і ðîçïàäàëèñÿ. 
Âîíè ìіãðóâàëè ïî ïîâåðõíі, іíîäі îá’єäíóþ÷èñü і óòâîðþþ÷è ñóïåðêîí-
òèíåíòè, ÿê-îò: Ïàíãåÿ, Ãîíäâàíà і Ëàâðàçіÿ. Іç ÷àñîì ñóïåðêîíòèíåíòè 
ðîçïàëèñÿ і óòâîðèëèñÿ ñó÷àñíі ìàòåðèêè.

 Геологічне літочислення. Õðîíîëîãіþ ãåîëîãі÷íèõ ïîäіé â іñòîðії 
Çåìëі íàçèâàþòü ãåîëîãі÷íèì ëіòî÷èñëåííÿì. Ðÿä öèõ ïîäіé ðîçäіëåíèé
íà ïåðіîäè òðèâàëіñòþ â ìіëüéîíè ðîêіâ. Òіëüêè çîâñіì íåäàâíî â÷åíі ïî-
÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä âіäíîñíîї ãåîõðîíîëîãії. Âіí äàє çìîãó âè-
â÷àòè і ïîðіâíþâàòè ãåîëîãі÷íі ïîäії â іñòîðії Çåìëі, âçàєìîçâ’ÿçîê ó ïî-
ñëіäîâíîñòі óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä і ñêàì’ÿíіëîñòåé. Öå äîïîìàãàє 
âіäðіçíèòè áіëüø ðàííі ïîêëàäè âіä ïіçíіøèõ, âèçíà÷èòè їõíіé âіê, 
ç’ÿñóâàòè ãåîëîãі÷íі é êëіìàòè÷íі óìîâè ìèíóëèõ ÷àñіâ.

Óâåñü ÷àñ, ùî ìèíóâ ç ìîìåíòó óòâîðåííÿ Çåìëі, ïîäіëÿþòü íà ï’ÿòü 
âåëèêèõ ãåîëîãі÷íèõ åð, òðè ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ç ïåðіîäіâ (äèâ. òàáëè-
öþ). Ìè æèâåìî â êàéíîçîéñüêó åðó. Âіä íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ – äîêåìáðіþ
(àðõåéñüêîї і ïðîòåðîçîéñüêîї åð) – íàñ âіääіëÿþòü ìåçîçîéñüêà (ïðîìіæ-
íà) і ïàëåîçîéñüêà (äàâíÿ) åðè. Ãåîõðîíîëîãі÷íà øêàëà – öå íіáè ïîäîðîæ 
ó ÷àñі (äèâ. òàáëèöþ íà ñ. 64). Âîíà äîïîâíþє ãåîëîãі÷íó êàðòó, äîïîìàãàє
ñêëàñòè ñâîєðіäíó áіîãðàôіþ çåìíîї êîðè â ìåæàõ Óêðàїíè. Çà äîïîìîãîþ
òàêîї øêàëè ìîæíà äіçíà òèñÿ ïðî ïîñëіäîâíіñòü óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä
óïðîäîâæ іñòîðії ãåî ëîãі÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії Óêðàїíè, òîáòî âñüîãî
«æèòòÿ» çåìíîї êîðè. Òîìó ãåîõðîíîëîãі÷íó øêàëó ùå íàçèâàþòü øêàëîþ
ãåîëîãі÷íîãî ëіòî ÷èñëåííÿ.

 Основні тектонічні структури. Óòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó íà 
òåðèòîðії Óêðàїíè, òàê ñàìî ÿê і ñêðіçü íà Çåìëі, ïîâ’ÿçàíå íàñàìïåðåä ç її 
òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ (äèâ. êàðòó íà ôîðçàöі). Íàçâà «òåêòîíі÷íà» ó ïåðå-
êëàäі ç ãðåöüêîї ìîâè îçíà÷àє «òîé, ùî ñòîñóєòüñÿ áóäіâíèöòâà». І ñïðàâäі,
òåêòîíі÷íà êàðòà Óêðàїíè ïåâíîþ ìіðîþ âіäîáðàæàє áóäîâó çåìíîї êîðè.

Îñîáëèâîñòі áóäîâè çåìíîї êîðè íà òåêòîíі÷íіé êàðòі ìîæíà âèçíà÷èòè 
çà òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè. Òàê íàçèâàþòü âåëèêі äіëÿíêè çåìíîї 
êîðè, âіäîêðåìëåíі ãëèáèííèìè ðîçëîìàìè, ÿêі ñÿãàþòü ìàíòії. Áóäîâó і 
ðóõè çåìíîї êîðè âèâ÷àє íàóêà òåêòîíіêà. Íàéáіëüøèìè òåêòîíі÷íèìè
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ñòðóêòóðàìè є ïëàòôîðìè і îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі (ñêëàä÷àñòі ñèñ-
òåìè ). 

Äî íàéáіëüøèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð íà íàøіé òåðèòîðії íàëåæèòü
Ñõіäíîєâðîïåéñüêà (Ðóñüêà) ïëàòôîðìà – îäíà ç ìàëîðóõëèâèõ äіëÿíîê
çåìíîї êîðè Єâðàçії. Ìàëîðóõëèâîþ âîíà ñòàëà äóæå äàâíî, àäæå Ñõіäíî-
єâðîïåéñüêà ïëàòôîðìà óòâîðèëàñÿ â äîêåìáðіéñüêèé ÷àñ і ìàє âіê áëèçü-
êî 2 ìëðä ðîêіâ. Ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó Óêðàїíè äî óçáåðåææÿ Àçîâñüêîãî
ìîðÿ ïëàòôîðìà âêðèòà ìàëîïîòóæíèì øàðîì îñàäîâèõ ïîðіä, à ïîäåêóäè
éîãî ìàéæå íåìàє. Öþ âåëè÷åçíó äіëÿíêó Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè,
äå òâåðäі êðèñòàëі÷íі ïîðîäè ôóíäàìåíòó çàëÿãàþòü íåãëèáîêî і ÷àñòî âè-
õîäÿòü ïðîñòî íà ïîâåðõíþ, íàçèâàþòü Óêðàїíñüêèì ùèòîì (ìàë. 31).

Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі êðàїíè є ùå îäíà äіëÿíêà ïëàòôîðìè, äå ïîðîäè
ôóíäàìåíòó ðîçòàøîâàíі ïîðіâíÿíî áëèçüêî äî ïîâåðõíі. Öå òàê çâàíèé
Âîðîíåçüêèé êðèñòàëі÷íèé ìàñèâ, òâåðäі ïîðîäè ÿêîãî çàëÿãàþòü ïîäåêó-
äè íà ãëèáèíі 150 ì âіä ïîâåðõíі.

Нацiональне надбанняц д
Острів Мала Хортиця є виступом Українського щита в долині Дніпра. Цей 
острів складений гранітами, які є настільки міцними гірськими породами, що 
змогли створити перешкоду навіть на шляху потужної ріки Дніпро. Через те 
й утворилися знамениті Дніпрові пороги, за якими свого часу виникла перша 
українська (козацька) держава. А острів Хортиця став у прямому й перенос-
ному розумінні її фундаментом, центром.

Геохронологічна шкала
Таблиця
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Äіëÿíêè ïëàòôîðì, óêðèòі îñàäîâèì ÷îõëîì, íàçèâàþòü ïëèòàìè. Òàê, 
íà çàõîäі Óêðàїíñüêèé ùèò ìåæóє ç Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîþ ïëèòîþ, ïîòóæ-
íіñòü ÷îõëà ÿêîї êîëèâàєòüñÿ âіä 2000 äî 2500 ì. Óòіì, öå àæ íіÿê íå ðå-
êîðä. Îêðåìі äіëÿíêè ïëàòôîðìè õàðàêòåðèçóþòüñÿ äóæå ãëèáîêèì çàíó-
ðåííÿì ôóíäàìåíòó ïіä îñàäîâèé ÷îõîë. Öå òàê çâàíі ïðîãèíè (çàïàäè íè),
ÿê-îò Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ïðîãèí, ùî ðîçòàøîâàíèé íà êðàéíüîìó çà-
õîäі Óêðàїíè. Ïîòóæíіñòü îñàäîâèõ ïîðіä ó öüîìó ïðîãèíі ñòàíîâèòü 3000–
7000 ì. Ùå áіëüøèé ïðîãèí ìàє Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêà çàïàäèíà, ÿêà 
ìåæóє ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì íà ñõîäі. Òóò, íà ëіâîáåðåææі Äíіïðà, ôóíäà-
ìåíò ïëàòôîðìè ïîäåêóäè ïåðåêðèòèé øàðîì îñàäîâèõ ïîðіä çàâòîâøêè
10–12 êì. Íà ïіâäíі ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì ìåæóє Ïðè÷îðíî ìîðñüêà çàïàäè-
íà, äå äîêåìáðіéñüêèé ôóíäàìåíò çàëÿãàє ìіñöÿìè íà ãëèáèíі ïîíàä 3000 ì.

Ïðè÷îðíîìîð’ÿ Óêðàїíè òà ïіâíі÷íà ÷àñòèíà Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà
ëåæàòü ó ìåæàõ ìîëîäîї Ñêіôñüêîї ïëàòôîðìè. Íà âіäìіíó âіä äàâíüîї 
Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè, âîíà íå ìàє ùèòіâ і âêðèòà ñóöіëüíèì 
ïîòóæíèì (3000–6000 ì) øàðîì îñàäîâèõ ïîðіä. Òîìó її ùå íàçèâàþòü
Ñêіôñüêîþ ïëèòîþ.

Íà êðàéíüîìó ïіâäåííîìó çàõîäі äî Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè
ïðèëÿãàє ùå îäíà ìîëîäà Çàõіäíîєâðîïåéñüêà ïëàòôîðìà (ïëèòà). Íà 
ïðîòèâàãó їé íà êðàéíüîìó ïіâäåííîìó ñõîäі óíàñëіäîê ãîðîóòâîðþâàëü-
íèõ ïðîöåñіâ і ïîðóøåííÿ çàëÿãàííÿ íà êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі îñàäî-
âèõ ïîðіä óòâîðèëàñÿ Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü.

Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð ïîñіäàþòü îáëàñòі ìîëîäîї 
àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі і êðàéíüîìó ïіâäíі 
òåðè òîðії Óêðàїíè âîíè óòâîðþþòü ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè. Íà ïіâäåííîìó
çàõî äі Óêðàїíè öå ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, äî ÿêîї 
íàëåæàòü Êàðïàòñüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü, Ïåðåäêàðïàòñüêèé ïðîãèí і Çà-
êàðïàòñüêèé ïðîãèí. Íà êðàéíüîìó ïіâäíі òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà
ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Êðèìñüêèõ ãіð.

Мал. 31. Виходи фундаменту Українського щита в долині річки Рось
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Ìîëîäі ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè Óêðàїíè, ùî є ÷àñòèíàìè Àëüïіéñüêî-Ãіìà-
ëàéñüêîãî ñåéñìі÷íîãî ïîÿñó, ïðîäîâæóþòü ôîðìóâàòèñÿ і íèíі. Ñâіä÷åí-
íÿì öüîãî є, çîêðåìà, çåìëåòðóñè. Áіëüøіñòü «ïіäçåìíèõ õâèëü» ïðèõî-
äÿòü äî íàñ іç Êàðïàò íà òåðèòîðії Ðóìóíії. Íà ïіâäåííîìó óçáåðåææі
Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà òàêîæ íåîäíîðàçîâî âіäáóâàëèñÿ çåìëåòðóñè,
íàéñèëü íіøèé ç ÿêèõ ñòàâñÿ ó âåðåñíі 1927 ðîêó.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Кримські землетруси. Небезпечна зона землетрусів охоплює на-
півкільцем з півдня Гірський Крим. Саме тут, у районі мису Аюдаг, у
межах Чорноморської літосферної плити проходить розлом у земній 
корі. На думку вчених, він утворився через далеку Аравійську плиту. Ця 
потужна плита під дією внутрішніх сил поступово рухається на північ  і 
тисне на невелику Чорноморську літосферну плиту, яка по чинає також 
рухатися на північ, натрапляючи на велетенську Євра зійську плиту. Тут 
малопотужна Чорноморська плита опиняється наче в пастці – затисну-
та між двома гігантськими блоками земної кори, а тому не витримує і 
починає розколюватися. Так виникають кримські землетруси.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайту IRIS визначте, коли і де відбувалися земле труси на 
території України – http://www.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml

 Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами. Îñêіëüêè áіëüøà
÷àñòèíà Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äâîõ ïëàòôîðì, ðåëüєô íàøîї òå-
ðèòîðії ïåðåâàæíî ðіâíèííèé. Âåëèêèì íåðіâíîñòÿì ôóíäàìåíòó ïëàò-
ôîðì (ùèò і çàïàäèíè) íà ïîâåðõíі âіäïîâіäàþòü âèñî÷èíè і íèçîâèíè.
Òàê, Óêðàїíñüêîìó ùèòó âіäïîâіäàþòü Ïðèäíіïðîâñüêà і Ïðèàçîâñüêà âè-
ñî÷èíè, Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêіé çàïàäèíі – Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà,
Ïðè÷îðíîìîðñüêіé çàïàäèíі – Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíà. Íà ïіâíі÷íîìó
ñõîäі Óêðàїíè íà ñõèëàõ äàâíüîãî Âîðîíåçüêîãî ìàñèâó ðîçòàøîâàíі êðàé-
íі ïіâäåííî-çàõіäíі âіäãàëóæåííÿ Ñåðåäíüîðîñіéñüêîї âèñî÷èíè.

Òàê ñàìî âіäîáðàæåíі â ðåëüєôі é äіëÿíêè, äå çåìíà êîðà ïіä âïëèâîì
âíóòðіøíіõ ñèë çìèíàëàñÿ ó ñêëàäêè. Òàê, ç Äîíåöüêîþ ñêëàä÷àñòîþ îá-
ëàñòþ ïîâ’ÿçàíà Äîíåöüêà âèñî÷èíà. Ñêëàä÷àñòіé ñèñòåìі Êàðïàò ó ðåëüє-
ôі âіäïîâіäàє ãіðñüêà ñèñòåìà – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Íà ìіñöі ñêëàä÷àñòîї
ñèñòåìè Êðèìñüêèõ ãіð âèíèêëè Êðèìñüêі ãîðè.

ГОЛОВНЕ 
 Геологічна історія Землі – послідовність подій у розвитку Землі як планети. Вивчає

ці події та процеси наука геологія.
 Геологічне літочислення – це хронологія геологічних подій в історії Землі.
 Найбільшими тектонічними структурами є платформи і області складчастостей.

До них на нашій території належать Східноєвропейська і Західноєвропейська
платфор ми, а також складчасті системи Карпат і Кримських гір.

 Основні форми рельєфу тісно пов’язані з тектонічними структурами.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що характеризує геохронологічна шкала?
2. Що і як зображено на тектонічній карті України?
3. Назвіть основні тектонічні структури на території України і поясніть, як вони вплину-

ли на рельєф.
4. За тектонічною картою покажіть межі Українського кристалічного щита та інших 

тектонічних структур.

§ 16. ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ. 
ÂÏËÈÂ ÃÅÎËÎÃІ×ÍÎЇ ÁÓÄÎÂÈ І ÒÅÊÒÎÍІÊÈ 
ÍÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ ËÞÄÈÍÈ

 Що таке платформа? Які особливості її будови?
 Що таке області складчастості?

 Геологічна будова. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі ìàéæå âñі âіäîìі 
íà Çåìëі ãіðñüêі ïîðîäè. Âіê íàéäàâíіøèõ ç íèõ – áëèçüêî 3,6 ìëðä ðîêіâ. 
Âіäòîäі é ðîçïî÷àâñÿ âіäëіê ãåîëîãі÷íîãî ëіòî÷èñëåííÿ íà íàøèõ òåðåíàõ. 
Íàéäàâíіøі ãіðñüêі ïîðîäè çàçâè÷àé óêðèòі çâåðõó íàéìîëîäøèìè çà âі-
êîì, ÷åòâåðòèííèìè, âіäêëàäàìè. Ìіæ íèìè øàð çà øàðîì çàëÿãàþòü 
ãіðñüêі ïîðîäè ðіçíèõ åð і ïåðіîäіâ.

Òàê, íàéäàâíіøèìè, äîêåìáðіéñüêèìè (àðõåéñüêèìè і ïðîòåðîçîéñüêè-
ìè), ãіðñüêèìè ïîðîäàìè óòâîðåíèé ôóíäàìåíò Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Öå 
ïîðîäè ìàãìàòè÷íîãî і ìåòàìîðôі÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ó ÿêèõ äîáðå ïîìіòíі 
çåðíà êðèñòàëіâ, òîìó їõ і íàçèâàþòü êðèñòàëі÷íèìè (íàïðèêëàä, ãðàíіò, 
ãàáðî, ëàáðàäîðèòè, ìàðìóð, ãíåéñè, êâàðöèòè). Âîíè äóæå ïîøèðåíі íà 
ðіâíèííіé ÷àñòèíі Óêðàїíè. Öі íàäçâè÷àéíî ìіöíі ïîðîäè ëåãêî ïîáà÷èòè
â äîëèíàõ ðі÷îê, äå Óêðàїíñüêèé ùèò, íå âèïàäêîâî íàçâàíèé êðèñòàëі÷-
íèì, ç’ÿâëÿєòüñÿ íà ïîâåðõíі ç-ïіä îñàäîâîãî øàðó.

Äóæå äàâíіìè êðèñòàëі÷íèìè ïîðîäàìè óòâîðåíà і Âîëèíî-Ïîäіëüñüêà 
ïëèòà. Òà çâåðõó âîíè âêðèòі òîâùåþ îñàäîâèõ ïîðіä ïàëåîçîéñüêîãî і 
ìåçîçîéñüêîãî âіêó (ÿê-îò: ïіñêè і ïіñêîâèêè, ãëèíè, âàïíÿêè, ìåð ãåëі).

Òàêîæ äàâíіìè ïàëåîçîéñüêèìè і ìåçîçîéñüêèìè îñàäîâèìè âіäêëà-
äàìè çàïîâíåíèé і Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ïðîãèí. Òóò ïîøèðåíі ñëàíöі ç
ïðîøàðêàìè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ і ïіñêîâèêàìè, à òàêîæ ïіñêè, ïіñêîâèêè, 
ãëèíè é ìåðãåëі êðåéäîâîãî ïåðіîäó. Áіëüø ðіçíîâіêîâі îñàäîâі ãіðñüêі ïî-
ðîäè Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, àäæå âîíè óòâîðèëèñÿ â ïàëåî-
çîéñüêó, ìåçîçîéñüêó і êàéíîçîéñüêó åðè. Öå ðіçíîêîëüîðîâі ãëèíè, äî-
ëîìіòè é âàïíÿêè, ñëàíöі, ïіñêè і ïіñêîâèêè, ìåðãåëі.

À îñü Ïðè÷îðíîìîðñüêà çàïàäèíà, Ñêіôñüêà і Çàõіäíîєâðîïåéñüêà
ïëàòôîðìè çàïîâíåíі òîâùåþ ìîëîäèõ, íåîãåíîâèõ, îñàäîâèõ âіäêëàäіâ
(âàïíÿêіâ, ïіñêіâ, ïіñêîâèêіâ і ãëèí).

Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü óòâîðåíà òîâùàìè êàì’ÿíîâóãіëüíîãî і 
ïåðìñüêîãî ïåðіîäіâ ïàëåîçîþ – ñëàíöÿìè ç ïðîøàðêàìè êàì’ÿíîãî âóãіë-
ëÿ, ïіñêîâèêàìè, ãëèíàìè, äîëîìіòàìè і âàïíÿêàìè.
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Ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò óòâîðåíà ãіðñüêèìè ïîðîäàìè
îñàäîâîãî (âàïíÿêè é äîëîìіòè, ïіñêè é ïіñêîâèêè òîùî) і âóëêàíі÷íîãî
(áàçàëüòè, òóôè, àíäåçèòè) ïîõîäæåííÿ. Âіê öèõ ïîðіä ðіçíèé – âіä äî-
êåìáðіþ äî êàéíîçîþ.

Ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Êðèìñüêèõ ãіð óòâîðåíà ïîðîäàìè ìåçîçîþ – 
(ìàë. 32)  òðіàñîâèìè ñëàíöÿìè, þðñüêèìè äіàáàçàìè і âàïíÿêàìè, êðåé-
äîâèìè ïіñêàìè òà ïіñêîâèêàìè. Êðіì òîãî, òóò ïðåäñòàâëåíі é ìîëîäøі
âіäêëàäè – ïàëåîãåíîâі âàïíÿêè і ìåðãåëі.

Ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі íàéìîëîäøі (÷åòâåðòèííі) âіäêëà-
äè, ÿê-îò: ïіñêè, ñóãëèíêè, ñóïіñêè, ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè. Öі ãіðñüêі ïî-
ðîäè ÷àñòî ìîæíà áà÷èòè â êàð’єðàõ, äîëèíàõ ðі÷îê, áàëêàõ і ÿðàõ.

Ãåîëîãі÷íà áóäîâà òåðèòîðії Óêðàїíè âіäîáðàæåíà íà ãåîëîãі÷íіé êàðòі.
Âîíà ïîêàçóє òåðèòîðіàëüíå ïîøèðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ðіçíîãî âіêó. Íà 
íіé êîæíîìó êîëüîðó âіäïîâіäàþòü ãіðñüêі ïîðîäè ïåâíîãî âіêó. Ñêіëüêè
ñàìå ìèíóëî їì ðîêіâ âіä äíÿ íàðîäæåííÿ, ðîçïîâіäàє ëåãåíäà ãåîëîãі÷íîї
êàðòè. Äî òîãî æ êîæíèé «âіêîâèé êîëіð» íà êàðòі (і â ëåãåíäі) äîäàòêîâî
çàêðіïëåíèé ñïåöіàëüíîþ ëіòåðîþ – іíäåêñîì.

 Неотектонічні рухи. Ó íàø ÷àñ ìè òàêîæ ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè ðіçíî-
ìàíіòòÿ ãåîëîãі÷íèõ і òåêòîíі÷íèõ ÿâèù, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ íà ïîâåðõíі
Çåìëі і â її íàäðàõ. Öå ãåîëîãі÷íà ðîáîòà âіòðó, ðі÷îê, îçåð, ìîðіâ, âèâåð-
æåííÿ âóëêàíіâ, çåìëåòðóñè. Òîáòî ãåîëîãі÷íå «æèòòÿ» íàøîї ïëàíåòè
òðèâàє. Íå çàëèøàєòüñÿ íåðóõîìîþ і çåìíà ïîâåðõíÿ, âîíà «ðóõàєòüñÿ».
Îäíі її äіëÿíêè ïіäíіìàþòüñÿ, іíøі îïóñêàþòüñÿ, à òðåòі çàçíàþòü ãîðè-
çîíòàëüíèõ ïåðåìіùåíü.

Ðîçðіçíÿþòü ñó÷àñíі òåêòîíі÷íі ðóõè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ òåïåð; íîâіò-
íі, àáî ìîëîäі, âіêîâèé äіàïàçîí ÿêèõ ñòàíîâèòü 10 000 ðîêіâ, і íåîòåêòî-
íі÷íі, ÷àñ ïðîÿâó ÿêèõ òðèâàâ áëèçüêî 40 ìëí ðîêіâ. Öèìè òåêòîíі÷íèìè
ðóõàìè ñôîðìîâàíî ìàéæå âñі íàéâàæëèâіøі ðèñè çîâíіøíüîãî âèãëÿäó
çåìíîї ïîâåðõíі.

Íèíі іíñòðóìåíòàëüíèìè ìåòîäàìè âñòàíîâëåíî, ùî ñêëàä÷àñòі ñïî-
ðóäè Ñõіäíèõ Êàðïàò ïіäíіìàþòüñÿ çі øâèäêіñòþ 1,5–1,7 ìì/ðіê, à áåðåã
×îðíîãî ìîðÿ íà çàõіä âіä Îäåñè îïóñêàєòüñÿ çі øâèäêіñòþ äî 4,3 ìì/ðіê.

Мал. 32. Вапняки і діабази – 
гірські породи мезозою Мал. 33. Зледеніння на території України
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Ó ÷åòâåðòèííîìó (àíòðîïîãåííîìó) ïåðіîäі íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї Óê-
ðàїíè âіäáóâàëîñÿ ÷åðãóâàííÿ õîëîäíèõ (ëüîäîâèêîâèõ) і òåïëèõ (ìіæëüî-
äîâèêîâèõ) ïåðіîäіâ. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî â öåé ïåðіîä ó Єâðîïі áóëî ÷îòè-
ðè âåëèêèõ ëüîäîâèêîâèõ ïåðіîäè. Íàéáіëüøèì ç íèõ, ùî ïîøèðèâñÿ і íà 
òåðèòîðіþ ñó÷àñíîї íàøîї äåðæàâè, áóëî òðåòє – Äíіïðîâñüêå çëåäå íіííÿ. 
Ëüîäîâèêè öüîãî ïåðіîäó ñÿãàëè íà çàõіä àæ äî ïіäíіææÿ Êàðïàò. Îäèí іç 
äâîõ âåëè÷åçíèõ ëüîäîâèêîâèõ ÿçèêіâ (äíіïðîâñüêèé) ñïóñêàâñÿ äîëèíîþ
Äíіïðà äàëåêî íà ïіâäåíü і äіéøîâ äî ñó÷àñíîãî ìіñòà Êðåìåí÷óê (ìàë. 33).

Ìîãóòíі ëüîäîâèêè ïîøèðþâàëè і ïîãëèáëþâàëè ðі÷êîâі äîëèíè. Ó áà-
ãàòüîõ âèïàäêàõ òàëі âîäè ëüîäîâèêіâ çàëèâàëè çàïëàâè, óòâîðþþ÷è îçå-
ðîïîäіáíі ðîçøèðåííÿ, ó ÿêèõ âіäêëàäàëèñÿ ñóãëèíêè é ñóïіñêè. Òàíåííÿ 
òàêèõ ëüîäîâèêіâ і ïðèçâåëî äî óòâîðåííÿ ïîòóæíèõ òîâù ëåñîâèõ ïîðіä
íà òåðèòîðії Óêðàїíè, íà ÿêèõ іç ÷àñîì óòâîðèëèñÿ ðîäþ÷і ÷îðíîçåìíі
ґðóíòè.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Як утворилися лесові породи. Єдиної думки щодо походження лесу 
немає. Дуже поширене уяв лення, що лес утворився в епоху зледенін-
ня. Тоді внаслідок сильного охо лодження над льодовиковим щитом
сформувалася стійка область підвищеного тиску. У результаті по краях 
льодовика постійно панували сухі й холодні вітри, які осушували при-
леглу територію, поступово перетворюючи її на пустелю. Із цих пустель 
вітер і виносив пил, відкладаючи його на деякій відстані і формуючи 
таким чином лесові товщі.

 Дослідження П. Тутковського. Ïàâëî Òóòêîâñüêèé (1858–1930) –
âèäàòíèé ãåîëîã і ãåîãðàô, ó äîðîáêó ÿêîãî íàëі÷óþòü ïîíàä òèñÿ÷ó íàó-
êîâèõ ïðàöü. Âîíè îõîïëþþòü íàéøèðøå êîëî ïèòàíü çàãàëüíîї òà ÷åò-
âåðòèííîї ãåîëîãії, à òàêîæ ãåîãðàôії, êàðòîãðàôії, âèâ÷åííÿ ìіíåðàëüíèõ 
ðåñóðñіâ, ðîçâèòêó ìóçåéíîї ñïðàâè і ðîçáóäîâè óêðàїíñüêîї íàóêè.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ áàãàòîї íàóêîâîї ñïàäùèíè âèäàòíîãî â÷åíî-
ãî є òå, ùî áіëüøó її ÷àñòèíó ïðèñâÿ÷åíî Óêðàїíі. Äîñëіäæóþ÷è ãåîëîãі÷-
íó áóäîâó ðіçíèõ ðåãіîíіâ íàøîї êðàїíè, âіí óñïіøíî çäіéñíþâàâ і ïîøóêè 
êîðèñíèõ êîïàëèí. Ó 1920-òі ðð. Ïàâëî Òóòêîâñüêèé áàãàòî çðîáèâ äëÿ
ôîðìóâàííÿ øêîëè óêðàїíñüêèõ ãåîëîãіâ, ÿêі ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äåñÿòè-
ëіòü çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ãåîëîãі÷íèõ íàóê â Óêðàїíі.

Ï. Òóòêîâñüêèé âèâ÷àâ ñëіäè äàâíüîãî ëüîäîâèêà íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
і âèñóíóâ îðèãіíàëüíó ãіïîòåçó ïîõîäæåííÿ ëåñó. Âèâ÷àþ÷è ïіäçåìíі âîäè,
äіéøîâ öіêàâèõ âèñíîâêіâ ùîäî çàêîíîìіðíîñòåé ïîøèðåííÿ àðòåçіàí-
ñüêèõ äæåðåë. Ñàìå Òóòêîâñüêèé, çâàæàþ÷è íà îñîáëèâîñòі ãåîëîãі÷íîї
áóäîâè òåðèòîðії, ùå 1895 ð. ïåðåäáà÷èâ ìîæëèâіñòü çàáåçïå÷åííÿ Êèєâà  
âîäîþ ç àðòåçіàíñüêèõ äæåðåë. Ïðàöþþ÷è â Êèєâі â óíіâåðñèòåòі Ñâÿòîãî
Âîëîäèìèðà íà ïîñàäàõ ïðèâàò-äîöåíòà і ïðîôåñîðà êàôåäðè ãåîãðàôії, 
Òóòêîâñüêèé ÷èòàє ëåêöії ç ôіçè÷íîї ãåîãðàôії. Çãîäîì ó÷åíèé ñòàє îäíèì 
ç îðãàíіçàòîðіâ і ïåðøèõ àêàäåìіêіâ Âñåóêðàїíñüêîї àêàäåìії íàóê, ôóíäà-
òîðîì Іíñòèòóòó ãåîëîãії òà ãåîëîãі÷íîãî ìóçåþ.

Ñâîãî ÷àñó â÷åíèé çàöіêàâèâñÿ âèêîïíîþ ìіêðîôàóíîþ, ÿêó íіõòî íà 
òîé ÷àñ íà íàøèõ òåðåíàõ ùå íå âèâ÷àâ. Âіí ïåðøèì çâåðíóâ óâàãó íà 
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çíà÷íå ïîøèðåííÿ ìіêðîôàóíè â ðіçíèõ âіäêëàäàõ Êèїâùèíè, ×åðíіãіâ-
ùèíè, Âîëèíі, Ïîëòàâùèíè, Òàâðії, Ïîäíіïðîâ’ÿ, ç’ÿñóâàâ äåÿêі îñîá-
ëèâîñòі âèçíà÷åííÿ çà äîïîìîãîþ âèêîïíèõ ðåøòîê îðãàíіçìіâ âіäíîñíîãî
ãåîëîãі÷íîãî âіêó ãіðñüêèõ ïîðіä. Ïðàöі â÷åíîãî íà öþ òåìó çäîáóëè âè-
çíàííÿ âіò÷èçíÿíèõ і çàðóáіæíèõ ôàõіâöіâ.

 Вплив рельєфу, геологічної будови і тектоніки на діяльність 
людини. Ùå ç äàâíіõ ÷àñіâ ðåëüєô âèçíà÷àâ ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäè-
íè, âіä íüîãî çàëåæàâ õàðàêòåð ïîñåëåíü, ìіãðàöіé. Ó íàø ÷àñ, íåçâàæàþ-
÷è íà òåõíі÷íèé ïðîãðåñ, ðåëüєô і áóäîâà ïîâåðõíі ïðîäîâæóþòü âïëèâàòè
íà ëþäñüêó äіÿëüíіñòü. Âіä ðåëüєôó і ãåîëîãі÷íîї áóäîâè òåðèòîðії çàëå-
æàòü îñîáëèâîñòі ïðîêëàäàííÿ і áóäіâíèöòâà ðіçíèõ іíæåíåðíèõ ñïîðóä,
âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí, ñïîðóäæåííÿ íîâèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ,
ñòâîðåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü. Âåëèêà åêîëîãі÷íà ðîëü ñó÷àñíîãî
ðåëüєôó і ðåëüєôîòâіðíèõ ïðîöåñіâ. Òàê, íàïðèêëàä, ç ðåëüєôîì ïîâ’ÿçàíî
ðîçïîäіë і ðóõ çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü íåáåç-
ïå÷íі і íåñïðèÿòëèâі ãåîëîãі÷íі òà òåêòîíі÷íі ïðîöåñè. Äåÿêі ç íèõ çàâäà-
þòü іñòîòíîї øêîäè ëþäèíі òà îá’єêòàì її ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.

ГОЛОВНЕ 
 Геологічна будова території України відображена на геологічній карті, яка показує

територіальне поширення гірських порід різного віку.
 На території України поширені гірські породи різного складу й віку – від найдав-

ніших (архейських) до сучасних (четвертинних).
 Вагомий внесок у геологічне вивчення території України зробив академік Павло

Тутковський – видатний геолог, який досліджував геологічне минуле Землі і є одним
із засновників геології та географії України.

 Найдавнішими гірськими породами утворений фундамент Українського щита.
 Тектонічні зміни на нашій планеті тривають. 
 Розрізняють неотектонічні, новітні та сучасні тектонічні рухи.
 З давніх часів і дотепер рельєф і геологічна будова земної поверхні впливають на

людську діяльність.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що і як зображено на геологічній карті України?
2. Дайте характеристику геологічній будові території України.
3. Який внесок у розвиток геологічної науки зробив П. Тутковський?
4. Наведіть приклади неотектонічних рухів на території нашої держави.
5. Поясніть, який вплив мають геологічна будова та тектоніка на діяльність людини.

Установлення за картами (тектонічною, геологічною, фізич-
ною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, гео-
логічною будовою та корисними копалинами в межах України. 

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 4
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§ 17. ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÐÅËÜЄÔÓ. ÒÈÏÈ ÐÅËÜЄÔÓ 
ÇÀ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍßÌ. ÐÅËÜЄÔ І ÄІßËÜÍІÑÒÜ
ËÞÄÈÍÈ

 Основні форми рельєфу та їхнє походження.
 Чим зумовлене переважання на території України рівнин?

 Формування рельєфу. Ðåëüєô òåðèòîðії ôîðìóєòüñÿ â ðåçóëüòàòі âçà-
єìîäії âíóòðіøíіõ (åíäîãåííèõ) і çîâíіøíіõ (åêçîãåííèõ) ðåëüєôîòâіðíèõ
÷èííèêіâ і ïðîöåñіâ. Âíóòðіøíі ñèëè Çåìëі ïðîÿâëÿþòüñÿ, çîêðåìà, ó ðóñі
ëіòîñôåðíèõ ïëèò, ó ïðîíèêíåííі ðå÷îâèíè ìàíòії â çåìíó êîðó і âèëèâі її
íà ïîâåðõíþ. Ïіä äієþ åíäîãåííèõ ïðîöåñіâ ñôîðìóâàëèñÿ âåëèêі ôîðìè
çåìíîї ïîâåðõíі – ìàòåðèêè і çàïàäèíè îêåàíіâ, ãіðñüêі êðàїíè і ìàòåðèêî-
âі ðіâíèíè, ãіðñüêі õðåáòè і ìіæãіðíі óëîãîâèíè. Çîâíіøíі ðåëüєôîòâіðíі
÷èííèêè (åêçîãåííі ïðîöåñè) äіþòü íà ïîâåðõíі Çåìëі. Öå ðîáîòà âіòðó,
äіÿëüíіñòü îêåàíіâ і ìîðіâ, òåêó÷èõ ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä, ëüîäî-
âèêіâ і âі÷íîї ìåðçëîòè, öå âèâіòðþâàííÿ і äіÿëüíіñòü ðîñëèí, òâàðèí і
ëþäèíè.

Âíóòðіøíі і çîâíіøíі ñèëè äіþòü îäíî÷àñíî. Ïðè öüîìó âíóòðіøíі ñèëè
â îñíîâíîìó ñòâîðþþòü âåëèêі ôîðìè ðåëüєôó, à çîâíіøíі çäåáіëüøîãî їõ
ðóéíóþòü. Ôîðìóâàííÿ ðåëüєôó âіäáóâàєòüñÿ áåçïåðåðâíî: çìіíþþòüñÿ îá-
ðèñè ãіð, âèðіâíþþòüñÿ ïàãîðáè, õî÷ і äóæå ïîâіëüíî, àëå çìіíþþòüñÿ
íàâіòü îáðèñè ìàòåðèêіâ.

 Типи рельєфу за походженням. Ïîâåðõíÿ êîæíîї ç âåëèêèõ ôîðì 
ðåëüєôó äàëåêî íå îäíîðіäíà. І íà ðіâíèíàõ, і â ãîðàõ ìîæíà íàòðàïèòè íà
áåçëі÷ äðіáíіøèõ ôîðì ðåëüєôó. Âîíè òàêîæ є íàñëіäêîì áåçïåðåðâíîї
âçàєìîäії âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ ñèë Çåìëі. Ñàìå ïіä îäíî÷àñíèì âïëèâîì
òàêèõ ñèë і âèíèêàє çàêîíîìіðíå óòâîðåííÿ é ðîçòàøóâàííÿ ôîðì ðåëüє-
ôó íà ïåâíіé òåðèòîðії – ãåîìîðôîëîãі÷íà áóäîâà.

Òèïè ðåëüєôó Óêðàїíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíі ç òåêòîíі÷íèìè ñòðóê-
òóðàìè і ãåîëîãі÷íîþ áóäîâîþ її òåðèòîðії. Êðіì òîãî, íà їõíє óòâîðåííÿ
äóæå ñèëüíî âïëèíóëè é çîâíіøíі ÷èííèêè – êëіìàòè÷íі ïðîöåñè, äіÿëü-
íіñòü ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä òîùî.

Мал. 34. На вершині вулканічного купола
височіє Мукачівський замок 

Мал. 35. Грязьові вулкани 
Керченського півострова
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Âóëêàíîãåííі òèïè ðåëüєôó âèíèêëè âíàñëіäîê âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñ-
òі. Òàêі ôîðìè ðåëüєôó òðàïëÿþòüñÿ â Êðèìó, íàïðèêëàä çãàñëèé âóëêàí
Êàðàäàã, ãîðè Àþäàã і Êàñòåëü. Âóëêàíîãåííі òèïè ðåëüєôó є òàêîæ і â 
Êàðïàòàõ. І íå òіëüêè ó Âóëêàíі÷íîìó õðåáòі, à é íà Çàêàðïàòñüêіé íèçî-
âèíі. Òàê, â îêîëèöÿõ ìіñòà Áåðåãîâå Õóñòñüêîãî ðàéîíó, äå êîëèñü äіÿëè
âóëêàíè, òåïåð âèñî÷àòü ÷èñëåííі ãîðáè (ìàë. 34).

Íà Êåð÷åíñüêîìó ïіâîñòðîâі âóëêàíîãåííі ôîðìè ðåëüєôó ïîâ’ÿçàíі ç
äіÿëüíіñòþ ãðÿçüîâèõ âóëêàíіâ (ìàë. 35). Їõ òóò ïîíàä ï’ÿòäåñÿò, ïåðåâàæ-
íî íåâåëèêèõ ãîðáіâ çàââèøêè іíêîëè ëèøå 1–2 ì. Ïîäåêóäè âîíè ïî-
âіëüíî çðîñòàþòü çàâäÿêè ãðÿçі, ùî ñòіêàє ñõèëàìè ãðÿçüîâîї ñîïêè. Îä-
íàê äåÿêі âóëêàíè çãàñëі і ìàþòü âèãëÿä îêðóãëèõ íåâåëèêèõ ïðîãèíіâ,
ÿêі íàãàäóþòü êàçàíè. Íàéáіëüøèì ãðÿçüîâèì âóëêàíîì Êåð÷åíñüêîãî
ïіâîñòðîâà і âñієї Óêðàїíè є Äæàó-Òåïå (ó ïåðåêëàäі ç òþðêñüêîї – «âîðî-
æà âåðøèíà»). Éîãî àáñîëþòíà âèñîòà ñòàíîâèòü áëèçüêî 120 ì, à âіäíîñ-
íà – 60 ì.

Iсторiя географiïIсторiя географiï
Грізний «бруднуля». Грязь не завжди спокійно виливалася з жерла Джау-
Тепе. Траплялися і ка тастрофічні виверження цього вулкана. Так, 1914 р. він 
нагадав про себе страшенним гуркотом, який було чути на відстані до 10 км, 
і стовпом чорного диму, що здіймався до хмар. Разом із гряззю, потужні по-
токи якої (завширшки до 2 м) виливалися на відстань 500 м, вулкан викидав 
великі, у зріст людини, брили.

Äåíóäàöіéíі òèïè ðåëüєôó (âіä ëàò. denudatio – îãîëåííÿ) óòâîðèëèñÿ
âíàñëіäîê ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä і ïåðåíåñåííÿ їõíіõ óëàìêіâ ç ïіä-
âèùåíèõ ôîðì ðåëüєôó. Àêòèâíó ó÷àñòü â óòâîðåííі äåíóäàöіéíîãî òèïó 
ðåëüєôó âіäіãðàþòü âîäè, ëіä, âіòåð. Ñàìå çàâäÿêè їì òàêèé òèï ðåëüєôó
âèíèê, çîêðåìà, ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ, äå ïîøèðåíі êóåñòè – ïàñìà ç àñè-
ìåòðè÷íèìè ñõèëàìè. Äåíóäàöіéíèé òèï ðåëüєôó õàðàêòåðíèé і äëÿ
Êàðïàò , à òàêîæ áàãàòüîõ âèñî÷èí Óêðàїíè, äå âèíèêëè ÷èñëåííі ïàãîðáè-
«îñòàíöі», ïàñìà, âàëè, óñòóïè òîùî. Òàê, íàïðèêëàä, íà Ïîäіëüñüêіé
âèñî ÷èíі ìàéæå íà 200 êì ïðîñòÿãàþòüñÿ Òîâòðè – ãîðáèñòå ïàñìî
(ìàë. 36). Öå çàëèøêè áàð’єðíèõ ðèôіâ äàâíüîãî ìîðÿ íà çðàçîê ñó÷àñíîãî
Âåëèêîãî Áàð’єðíîãî ðèôó áіëÿ ïіâíі÷íî-ñõіäíèõ áåðåãіâ Àâñòðàëії.

Мал. 36. Товтри
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Âîäíî-åðîçіéíі òèïè ðåëüєôó, ùî óòâîðèëèñÿ çàâäÿêè äії òåêó÷èõ 
âîä, ïîøèðåíі ïîâñþäíî. Íàéìåíøі ç íèõ – öå ðіâ÷àêè і âèìîїíè. À ñåðåä
íàéáіëüøèõ, çîêðåìà, ðі÷êîâі äîëèíè, ùî ïîäåêóäè ìàþòü êàíüéîíîïî-
äіáíó ôîðìó і ñÿãàþòü çàâãëèáøêè 180–200 ì (ìàë. 37). Íàïðèêëàä, íà
Ïîäіëüñüêіé âèñî÷èíі óòâîðèâñÿ íàéäîâøèé â Óêðàїíі êàíüéîí – Äíіñò-
ðîâñüêèé, ùî ìàє äîâæèíó 250 êì і ñÿãàє ãëèáèíè 100–120 ì. Òàê ñàìî
ãëèáîêі (äî 100–150 ì) ïîäåêóäè êàíüéîíîïîäіáíі ðі÷êîâі äîëèíè âіäîìі і 
íà Ïðèàçîâñüêіé âèñî÷èíі. Ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ íåâåëèêà ãіðñüêà ðі÷êà 
Àóçóí-Óçåíü ñïðîìîãëàñÿ âèðîáèòè òðèêіëîìåòðîâó óùåëèíó çàâãëèáøêè
250–320 ì. Çà àíàëîãієþ äî âіäîìîãî êàíüéîíó Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè, âîíà 
îäåðæàëà íàçâó Âåëèêèé êàíüéîí.

Ñåðåä âîäíî-åðîçіéíèõ ôîðì äîñèòü ïîøèðåíі íà òåðèòîðії Óêðàїíè òà-
êîæ ÿðè і áàëêè. Îñîáëèâî їõ áàãàòî ó ñõіäíіé ÷àñòèíі Ïðèäíіïðîâñüêîї 
âèñî÷èíè. Âåëèêі ÿðè, çàâäîâæêè â êіëüêà êіëîìåòðіâ і çàâãëèáøêè 30–
40 ì, ïåðåðіçàþòü ñõèëè. Òîìó òóò óòâîðèëèñÿ ÷èñëåííі ãîðáèñòî-ïàñìîâі
ïіäâèùåííÿ, ùî âіäîìі ÿê Êàíіâñüêі ãîðè. Ãóñòîþ ìåðåæåþ ÿðіâ і áàëîê 
âèðіçíÿєòüñÿ Äîíåöüêèé êðÿæ, ïåðåäóñіì éîãî öåíòðàëüíà ÷àñòèíà. Ïî-
äåêóäè ïîâåðõíÿ òóò íàãàäóє âіäîìèé ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèé áåäëåíä.

Àëþâіàëüíі (íàíîñíі) òèïè ðåëüєôó óòâîðåíі âіäêëàäàìè âîäíèõ ïî-
òîêіâ (âіä ëàò. alluvio – íàíåñåííÿ). Äî íèõ íàëåæàòü çàïëàâè і íàäçàï-
ëàâíі òåðàñè â ðі÷êîâèõ äîëèíàõ. Òàê, íàïðèêëàä, ó Ïðèï’ÿòі çàïëàâè 
ïîäåêóäè ñÿãàþòü 20 êì, à òåðàñè – 150 êì çàâøèðøêè.

Ëüîäîâèêîâі і âîäíî-ëüîäîâèêîâі òèïè ðåëüєôó є íàñëіäêîì äіÿëü-
íîñòі ïîêðèâíîãî òà ãіðñüêîãî ëüîäîâèêіâ. Íà ðіâíèíàõ öå êàìè – ãîðáè, 
çàâøèðøêè іíîäі ïîíàä 1 êì і çàââèøêè âіä 5 äî 30 ì, ïðåäñòàâëåíі ïî-
îäèíîêèìè ôîðìàìè і öіëèìè ïîëÿìè. Âîíè òðàïëÿþòüñÿ íà ïіâíî÷і 
Âîëèí ñüêîї, Æèòîìèðñüêîї і Êèїâñüêîї îáëàñòåé. Òàê ñàìî íà Ïîëіññі ïî-
äåêóäè òðàïëÿþòüñÿ é îçè – ëіíіéíî âèòÿãíóòі ïàñìà, çàâäîâæêè ïîíàä
20–30 êì і çàââèøêè äî 30 ì. Çàâäÿêè ïîêðèâíîìó ëüîäîâèêó ìèíóëèõ 
÷àñіâ íà ïіâíî÷і òåðèòîðії Óêðàїíè òàêîæ ïîøèðåíі çàíäðè – ïіùàíі 
(çàíäðî âі) ðіâíèíè. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ â ðåçóëüòàòі çëèòòÿ ïîîäèíîêèõ
êîíóñіâ, óòâîðåíèõ ïîòîêàìè òàëèõ âîä áіëÿ êðàþ ëüîäîâèêà, і ìàþòü âè-
ãëÿä ñìóã äî 20–30 êì çàâøèðøêè.

Мал. 37. Каньйон річки Смотрич
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Íà ñõèëàõ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, çîêðåìà íà ìàñèâі ×îðíîãîðà, òðàïëÿ-
þòüñÿ åðîçіéíі ôîðìè ðåëüєôó, ÿê-îò êàðè. Âîíè ìàþòü âèãëÿä êðіñëîïî-
äіáíèõ çàãëèáëåíü, ÿêі, ðîçðîñòàþ÷èñü і çëèâàþ÷èñü ìіæ ñîáîþ, ìîæóòü
óòâîðèòè öèðêè – âåëèêі çàãëèáëåííÿ ó âèãëÿäі àìôіòåàòðó.

Ñóôîçіéíі òèïè ðåëüєôó (âіä ëàò. suffossio – ïіäêîïóâàííÿ) âèíèêà-
þòü ÷åðåç âèìèâàííÿ äðіáíèõ ÷àñòîê ґðóíòó âîäàìè і ïðîñіäàííÿ ïîâåðõ-
íі. Òàê, íà ñõîäі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè íà ëåñîâîìó ïîêðèâі õàðàê-
òåðíі ÷èñëåííі ïëîñêîäîííі çàïàäèíè і ïîäè (âåëèêі çàïàäèíè) îâàëüíîї 
ôîðìè. Ãëèáèíà äåÿêèõ ïîäіâ ñÿãàє 15 ì, à ïëîùà – äî 1 êì2.

×èìàëî íåâåëèêèõ (ïëîùåþ ëèøå êіëüêà êâàäðàòíèõ ìåòðіâ) çàìêíó-
òèõ áåçñòі÷íèõ ïîãëèáëåíü і íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі. Çà çîâíіøíіìè
îçíàêàìè їõ òóò íàçèâàþòü ñòåïîâі «áëþäöÿ».

Êàðñòîâі òèïè ðåëüєôó – ëіéêè, ïå÷åðè, êîëîäÿçі óòâîðèëèñÿ âíà-
ñëіäîê ðîç÷èíåííÿ ïðèðîäíèìè âîäàìè êðåéäîâèõ, ãіïñîâèõ і âàïíÿêîâèõ
ãіðñüêèõ ïîðіä. Çà ñóìàðíîþ ïðîòÿæíіñòþ íàéáіëüøèõ ïîðîæíèí íàøà
êðàїíà çàéìàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі. Òіëüêè ó ãіðñüêіé ÷àñòèíі
Êðèìó âèâ÷åíî ïîíàä 800 ïðèðîäíèõ ïå÷åð, øàõò і êîëîäÿçіâ. Íàéãëèáøà
êàðñòîâà ïå÷åðà â Óêðàїíі – Ñîëäàòñüêà, ùî íà ìàñèâі Êàðàáі-ßéëà. Òóò
âîäàì âäàëîñÿ ïðîíèêíóòè ó âàïíÿêîâó òîâùó äî ãëèáèíè 517 ì.

Áëèçüêî 100 ïå÷åð âèÿâëåíî íà Ïîäіëëі, ó Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòі. 
Ñàìå òóò âîäà ðîç÷èíèëà ãіïñîâі ïîðîäè â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó íà 
âіäñòàíі ïîíàä 200 êì! Òàê óòâîðèëàñÿ íàéäîâøà ó ñâіòі ãіïñîâà ïå÷åðà,
ÿêó íàçâàëè Îïòèìіñòè÷íà. Її äîñëіäæåííÿ òðèâàþòü, і òîìó ïðîòÿæíіñòü 
öієї ïå÷åðè ïîñòóïîâî «çðîñòàє». Çà îñòàííіìè äàíèìè âîíà ñòàíîâèòü
ïîíàä  240 êì.

Åîëîâі (âіòðîâі) òèïè ðåëüєôó íàçâàíі çà іì’ÿì äàâíüîãðåöüêîãî áîãà
âіòðіâ Åîëà. Óòâîðåíі âіòðîì ïіùàíі ãîðáè і ïàñìà, äþíè і êó÷óãóðè ïî-
øèðåíі íà Ïîëіññі. Äåÿêі ç íèõ ïðîñòÿãàþòüñÿ íà äåñÿòêè êіëîìåòðіâ, ñÿ-
ãàþ÷è äî 25 ì çàââèøêè. Âåëèêèé ïîãîðáîâàíèé ïіùàíèé ìàñèâ ïëîùåþ
ïîíàä 1500 êì2 – Îëåøêіâñüêі ïіñêè – óòâîðèâñÿ òàêîæ ó ïîíèççі Äíіïðà.

Ìîðñüêі àáðàçіéíі òèïè ðåëüєôó ñòâîðåíі ïðîöåñàìè àáðàçії (âіä ëàò. 
abrasio – çіøêðіáàííÿ), òîáòî ðóéíóâàííÿ õâèëÿìè і ïðèáîєì áåðåãіâ ìî-
ðіâ. Óíàñëіäîê òàêîãî ðóéíóâàííÿ íà áåðåãàõ ÷àñòî óòâîðþþòüñÿ îáðèâè
ìіñöÿìè ç âåðòèêàëüíèìè óñòóïàìè. Ïîäåêóäè âèòâîðè ìîðñüêèõ õâèëü
íàáóâàþòü ÷óäåðíàöüêèõ ôîðì, ÿê-îò Êàðàäàçüêі («Çîëîòі») âîðîòà áіëÿ
ïіäíіææÿ Êàðàäàãó (ìàë. 38). Öÿ ñêåëÿ-îñòðіâåöü íàãàäóє áðàìó çàââèø-
êè 25 ì і ñêëàäàєòüñÿ ç âóëêàíі÷íèõ ïîðіä (áàçàëüòіâ).

Iсторiя географiïр р ф
У другій половині XIX ст. рельєф території України досліджував наш співвіт-
чизник, військовий картограф Олексій Андрійович Тілло (1839–1900). Він 
став одним з перших творців карти України, що була видана у 1889 році. На 
ній уперше було дуже точно за допомогою горизонталей і певних кольорів 
зображено нині добре відомі форми рельєфу, як-от Середньоруська і Воли-
но-Подільська височини. Ця карта привернула до себе увагу не тільки в Росії, 
а й за кордоном. А самого Тілло за видатну роботу було обрано членом-ко-
респондентом Російської, а також Паризької академій наук.
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Ìîðñüêі àêóìóëÿòèâíі òèïè ðåëüєôó âèíèêëè çàâäÿêè àêóìóëÿöії,
òîáòî íàêîïè÷åííþ (âіä ëàò. àccumulatio – çáèðàííÿ â êóïó, íàêîïè÷åííÿ) 
õâèëÿìè ãіðñüêèõ ïîðіä óçäîâæ óçáåðåææÿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ. 
Öå ïëÿæі, ïåðåñèïè, à òàêîæ âèäîâæåíі ïіùàíі ñìóãè – «ñòðіëêè» і
«êîñè». Íàéáіëüøі ñåðåä íèõ Àðàáàòñüêà Ñòðіëêà çàâäîâæêè 115 êì і çàâ-
øèðøêè ïîíàä 7 êì (ìàë. 39). Òåíäðіâñüêà Êîñà âèäîâæåíà íà 65 êì і ìàє 
øèðèíó áëèçüêî 2 êì.

Òåõíîãåííі òèïè ðåëüєôó ñïðè÷èíþþòüñÿ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè і ìî-
æóòü áóòè âèðîáëåíі òà íàñèïíі. Äî íàéáіëüøèõ çà ðîçìіðàìè âèðîáëåíèõ 
òåõíîãåííèõ ôîðì ðåëüєôó íàëåæàòü ìåëіîðàòèâíі êàíàëè, ÿê-îò Ïіâíі÷-
íîêðèìñüêèé, ùî çàâäîâæêè ïîíàä 400 êì. Êàõîâñüêèé êàíàë ïðîñòÿãà-
єòüñÿ áіëüø íіæ íà 130 êì і ñÿãàє çàâãëèáøêè 8 ì. ×èñëåííі âèðîáëåíі
òåõíîãåííі ôîðìè ïîâ’ÿçàíі ç âèäîáóâàííÿì êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿê-îò ó 
Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Êіðîâîãðàäñüêіé, Æèòîìèðñüêіé, Âіííèöüêіé îáëàñ-
òÿõ, Êðèìó òîùî.

Ñåðåä íàñèïíèõ òåõíîãåííèõ ôîðì ðåëüєôó äàìáè, íàñèïè øîñåéíèõ
äîðіã і çàëіçíèöü. À íà Äîíáàñі âіäõîäè âóãëåâèäîáóòêó óòâîðèëè öіëі 
øòó÷íі «ãîðè» êîíóñîïîäіáíîї ôîðìè – òåðèêîíè.

ГОЛОВНЕ 
 Рельєф території України сформувався в результаті взаємодії внутрішніх (ендо-

генних) і зовнішніх (екзогенних) рельєфотвірних чинників і процесів.
 Внутрішні і зовнішні сили діють одночасно. При цьому внутрішні сили в основному 

створюють великі форми рельєфу, а зовнішні здебільшого їх руйнують.
 На території України переважають такі типи рельєфу за походженням: вулканоген-

ні, денудаційні, водно-ерозійні, алювіальні, льодовикові і водно-льодовикові, суфо-
зійні, карстові, еолові, морські абразійні і акумулятивні, техногенні. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що і як зображено на геоморфологічній карті України?
2. Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних форм рельєфу в Україні.
3. Поясніть закономірності поширення різних типів рельєфу на території України.
4. Назвіть основні типи рельєфу, які б ви нанесли на геоморфологічну карту вашої 

місцевості. Обґрунтуйте відповідь.

Мал. 38. Карадазькі ворота Мал. 39. Арабатська Стрілка 
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§ 18. ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÏÀËÈÂÍІ ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ

 Що таке мінерали; гірські породи і корисні копалини?
 Класифікацію корисних копалин за використанням.

 Корисні копалини України, їх класифікація за використанням.
Êîðèñíі êîïàëèíè – öå ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ çåìíîї êîðè, õіìі÷íèé ñêëàä
і ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ÿêèõ äàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ãîñïîäàðñüêіé
äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âîíè ïåðåáóâàþòü ó çåìíіé êîðі ó âèãëÿäі ñêóï÷åíü
ðіçíîãî õàðàêòåðó: æèë, ïëàñòіâ àáî ðîçñèïіâ – і ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії
íåðіâíîìіðíî. Òàêі ñêóï÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí óòâîðþþòü ðîäî âèùà, à â
ðàçі ïîøèðåííÿ íà âåëèêіé ïëîùі – ðàéîíè, ïðîâіíöії і áàñåéíè.

Êîðèñíі êîïàëèíè çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ñêëàäó і õàðàêòåðó âèêî-
ðèñòàííÿ ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï: ïàëèâíі (ãîðþ÷і), ðóäíі, íåðóäíі.
Ñåðåä íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí âèäіëÿþòü òàêі ïіäãðóïè: áóäіâåëüíі
ìàòåðіàëè, êîøòîâíå і íàïіâêîøòîâíå êàìіííÿ, ãіäðîìіíåðàëüíі ðåñóðñè
òà ãіðíè÷î-õіìі÷íà ñèðîâèíà.

Òðèâàëà іñòîðіÿ ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії Óêðàїíè і ðîçòàøó-
âàííÿ її â ìåæàõ ðіçíîìàíіòíèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð, ó áóäîâі ÿêèõ áå-
ðóòü ó÷àñòü ðіçíîâіêîâі ãіðñüêі ïîðîäè, çóìîâèëà ðіçíîìàíіòíіñòü êîðèñ-
íèõ êîïàëèí. Çàãàëîì ó íàäðàõ Óêðàїíè ìіñòèòüñÿ áëèçüêî 117 âèäіâ
êîðèñíèõ êîïàëèí. Âîíè çîñåðåäæåíі ó ïîíàä 20 òèñ. ðîäîâèù, ç ÿêèõ
áëèçüêî 8700 ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ і âðàõîâóþòüñÿ Äåðæàâíèì áà-
ëàíñîì çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí.

Ïîøèðåííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí òіñíî ïîâ’ÿçàíî ç ãîëîâíèìè òåêòîíі÷íè-
ìè ñòðóêòóðàìè òåðèòîðії Óêðàїíè. Çàçâè÷àé ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè íàëå-
æàòü äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä. Òîìó їõ ïîøóê âåäóòü
ïåðåäóñіì ó ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó Óêðàїíñüêîãî ùèòà, Äîíåöüêîãî
êðÿæó, Âóëêàíі÷íîãî õðåáòà Êàðïàò. Äî òîãî æ ôóíäàìåíò Ñõіäíîєâðî-
ïåéñüêîї ïëàòôîðìè є çîñåðåäæåííÿì і êàì’ÿíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ.

Îñàäîâèé ÷îõîë ïëàòôîðì ìіñòèòü çäåáіëüøîãî ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëè-
íè (ìàë. 40). À â îñàäîâèõ і âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäàõ ñêëàä÷àñòèõ îáëàñòåé

Мал. 40. Паливні корисні копалини

Антрацит

Буре вугілля

Сланець

Торф
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êðèþòüñÿ íå ëèøå ïîêëàäè ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, à é ðіçíîìàíіòíі
íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – ñîëі, ÷èñëåííі äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ âîä òîùî.

Íåäîëіêàìè âіò÷èçíÿíîї ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííîї áàçè є îáìåæåíіñòü çà-
ïàñіâ íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó, à òàêîæ âіäñóòíіñòü (çà îêðåìèìè âèíÿò-
êàìè) êîëüîðîâèõ і ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ. Òîìó âèíèêàє ïîòðåáà їõ  іìïîðòó .

 Паливні корисні копалини. Îñíîâíі ðîäîâèùà âóãіëëÿ. Ïðîâіäíå 
ìіñöå ñåðåä ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí ïîñіäàє êàì’ÿíå âóãіëëÿ. Çàãàëîì
íà òåðèòîðії Óêðàїíè íàëі÷óþòü 1142 ðîäîâèùà, ç íèõ êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ –
1062, à áóðîãî âóãіëëÿ – 80. Ãîëîâíі çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ çîñåðåäæåíі
ó äâîõ áàñåéíàõ. Îñíîâíèé ç íèõ – Äîíåöüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí, 
ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї îáëàñòі íà ïëîùі
áëèçüêî 50 òèñ. êì2. Êàì’ÿíîâóãіëüíі ïîêëàäè Äîíáàñó çîñåðåäæåíі ó 120
âóãіëüíèõ ïëàñòàõ, ùî çàëÿãàþòü íà ãëèáèíі âіä 60 ì äî 1700 ì. Ïðè÷îìó
є âñі òèïè âèêîïíîãî âóãіëëÿ – âіä áóðîãî äî âèñîêîÿêіñíîãî àíòðàöèòó.

Нацiональне надбанняц д
За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, марганцевих і титано-цирко-
нієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних солей, сірки, вогнетривких глин,
облицювального каменю Україна належить до однієї з провідних країн світу.
Так, запаси вугілля щодо світових становлять 7,5 %, залізних руд – 15 %, 
марганцевих – 42,8 %. На цей час в Україні у значних обсягах видобувають 
кам’яне вугілля (1,5 % світового), залізні (4,5 %) та марганцеві (9 %) руди, 
уран, титан, каолін (18 %), нерудну металургійну сировину (кварцити, флюсо-
ві вапняки і доломіти), хімічну сировину (кам’яну сіль), облицювальний камінь
(граніт, габро, лабрадорити тощо), скляний пісок, а також нафту, природний 
газ, торф, сировину для виробництва будівельних матеріалів, різноманітні 
мінеральні води, дорогоцінні та коштовні камені тощо. У промисловому ос-
воєнні в Україні перебуває близько 3000 родовищ корисних копалин, на базі
яких працює понад дві тисячі гірничовидобувних і переробних підприємств.

Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí, ÿê ñâіä÷èòü éîãî íà-
çâà, ðîçòàøîâàíèé ó Ëüâіâñüêіé і Âîëèíñüêіé îáëàñòÿõ, íà çàõîäі Óêðàїíè. 
Âіí ìіñòèòüñÿ â ìåæàõ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî ïðîãèíó і çàéìàє íà òåðèòî-
ðії íàøîї êðàїíè ïëîùó áëèçüêî 10 òèñ. êì2 і íàëі÷óє áëèçüêî 50 âóãіëü-
íèõ ïëàñòіâ.

Îñíîâíі ðåñóðñè áóðîãî âóãіëëÿ çîñåðåäæåíі ó Äíіïðîâñüêîìó áóðî-
âóãіëüíîìó áàñåéíі, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì. Ïîêëàäè 
âóãіë ëÿ òóò óòâîðèëèñÿ â ïîðîäàõ îñàäîâîãî ÷îõëà, ùî çàïîâíþþòü ïðî-
ãèíè ó êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі. Ïëîùà áàñåéíó ñòàíîâèòü áëèçüêî 
150 òèñ. êì2. Ãðóïà ðîäîâèù, ùî óòâîðþє öåé áàñåéí, ïðîñòÿãàєòüñÿ â 
öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè âçäîâæ ñåðåäíüîї òå÷ії Äíіïðà, ïåðåâàæíî íà 
Ïðàâîáåðåææі.

Ðîäîâèùà ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ і òîðôó. Íàéáіëüøі ïîêëàäè ãîðþ÷èõ ñëàí-
öіâ âèÿâëåíî â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà, ó Áîâòèñüêîìó ðîäîâèùі, ÿêå
ðîçòàøîâàíå íà ìåæі Êіðîâîãðàäñüêîї і ×åðêàñüêîї îáëàñòåé. Éîãî ïî-
êëàäè îöіíþþòü ó 3,7 ìëðä òîíí. Öå òðåòє âàæëèâå ñëàíöåâå ðîäîâèùå ó
Єâðîïі. Ðîäîâèùà ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ є òàêîæ ó Äîíåöüêî-Äíіïðîâñüêіé çà-
ïàäèíі і â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ.
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Ïîêëàäè òîðôó ïîøèðåíі ãîëîâíèì ÷èíîì ó çàõіäíèõ, ïіâíі÷íî-çà-
õіäíèõ òà ïіâíі÷íèõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè і ðîçòàøîâàíі â çàáîëî÷åíèõ ðàéî-
íàõ. Äî 65 % çàïàñіâ òîðôó ïðèïàäàє íà Ïîëіññÿ, 30 % – íà ëіñîñòåï.
Óñüîãî íàëі÷óþòü ïîíàä 770 ðîäîâèù.

Ðîäîâèùà íàôòè і ãàçó є âàæëèâèìè ñêëàäîâèìè ïàëèâíèõ êîðèñíèõ
êîïàëèí. Íèíі â Óêðàїíі âçÿòî íà äåðæàâíèé îáëіê 391 ðîäîâèùå âóãëå-
âîäíіâ, ç ÿêèõ äîöіëüíî âèäîáóâàòè íàôòó і ãàç. Іç öèõ ðîäîâèù 59 – íàô-
òîâі, 103 – ãàçîâі, à 229 – íàôòîãàçîâі.

Îñíîâíі ïîêëàäè їõ çîñåðåäæåíі ó Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîìó (Ñõіäíî-
ìó) íàôòîãàçîíîñíîìó ðàéîíі – íà òåðèòîðії, ÿêà ïðîñòÿãàєòüñÿ íà 
650–700 êì ïîðіâíÿíî âóçüêîþ (80–150 êì) ñìóãîþ íà Ëіâîáåðåææі Óêðà-
їíè. Öåé ðàéîí ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè,
ùî õàðàê òåðèçóєòüñÿ ñïðèÿòëèâèìè óìîâàìè íàôòîãàçîíîñíîñòі. Òóò âè-
ÿâëåíî 238 ðîäîâèù ãàçó і íàôòè, íàéáіëüøі ç íèõ: Àáàçіâñüêå, Êîáçіâñüêå,
Çàõіäíî-Õðåñòèùåíñüêå і Єôðåìіâñüêå.

Êàðïàòñüêèé (Çàõіäíèé) íàôòîãàçîíîñíèé ðàéîí ïðîñòÿãàєòüñÿ
ñìóãîþ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä íà âіäñòàíі áіëÿ 300 êì (çàâ-
øèðøêè ìàéæå 200 êì), îõîïëþþ÷è Çàêàðïàòòÿ, Óêðàїíñüêі Êàðïàòè і 
Ïåðåäêàðïàòòÿ. Âèíèêíåííÿ öüîãî ðàéîíó òіñíî ïîâ’ÿçàíî ç óòâîðåííÿì
Êàðïàòñüêîї ñêëàä÷àñòîї ñèñòåìè. Óñüîãî íàëі÷óþòü 111 ðîäîâèù íàôòè
і ãàçó. Áіëüøіñòü íàôòîâèõ і ãàçîâèõ ðîäîâèù çíàõîäèòüñÿ â Ïåðåäêàð-
ïàòñüêîìó ïðîãèíі (Ëüâіâñüêà òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòі), ñåðåä íèõ
íàéáіëüø âіäîìі Ñòèíàâñüêå, Áèòêіâ-Áàá÷èíñüêå і Çàëóæàíñüêå ðîäî-
âèùà.

Íà ïіâäíі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї і çàõîäі Ñêіôñüêîї ïëàòôîðì ðîçòàøî-
âàíèé Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Êðèìñüêèé (Ïіâäåííèé) íàôòîãàçîíîñíèé ðà-
éîí. Îñíîâíі ðîäîâèùà íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó ñêîíöåíòðîâàíі â ÀÐ
Êðèì, Îäåñüêіé îáëàñòі òà íà øåëüôі ×îðíîãî і Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Íàé-
áіëüøèìè є Ïðèîçåðíå, Øòîðìîâå, Îäåñüêå ðîäîâèùà.

Ñëàíöåâèé ãàç. Îñòàííіì ÷àñîì âіäáóëèñÿ âàæëèâі çìіíè ñòîñîâíî
ïðèðîä íîãî ãàçó. Âîíè ïîâ’ÿçàíі ç ïî÷àòêîì åôåêòèâíîãî òà ìàñøòàáíîãî
âèäîáóòêó â ÑØÀ ñëàíöåâîãî ãàçó, ÿê âàæëèâîãî åíåðãîðåñóðñó. Äëÿ
Óêðàїíè, ÿê îäíîãî ç íàéáіëüøèõ іìïîðòåðіâ ãàçó â Єâðîïі, òàêîæ ñòàëî
àêòóàëüíèì ïèòàííÿ îöіíêè åôåêòèâíîñòі âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó íà
ñâîїé òåðèòîðії. Ïðîòå ñòàâëåííÿ äî âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó ó ñâіòі є
íåîäíîçíà÷íèì. Íà äóìêó äåÿêèõ ó÷åíèõ ç éîãî âèäîáóâàííÿì ïîâ’ÿçàíі
ìîæëèâі íåãàòèâíі åêîëîãі÷íі íàñëіäêè.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ïåðñïåêòèâè âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðàїíі,
ìîæíà ñêàçàòè, ùî çàãàëüíі çàïàñè ñëàíöåâîãî ãàçó ùå íå òî÷íî âèçíà÷å-
íі, àëå, çà ïîïåðåäíіìè îöіíêàìè, їõ ìîæå áóòè âіä 1 äî 7 òðëí ì3. Áіëü-
øіñòü åêñïåðòіâ ñõîäÿòüñÿ íà äóìöі, ùî çà çàïàñàìè ñëàíöåâîãî ãàçó Óêðà-
їíà ïîñіäàє 4-òå ìіñöå â Єâðîïі ïіñëÿ Ïîëüùі, Ôðàíöії òà Íîðâåãії.

Ó íàøіé êðàїíі âèçíà÷åíî òðè ïåðñïåêòèâíі äіëÿíêè ìîæëèâîãî âèäî-
áóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó: Þçіâñüêà (Õàðêіâñüêà òà Äîíåöüêà îáëàñòі), Îëåñü-
êà (Ëüâіâñüêà òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòі) і Ñêіôñüêà (ãëèáîêîâîäíèé
øåëüô ×îðíîãî ìîðÿ).
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись додатковими джерелами інформації, проаналізуйте 
пере ваги й недоліки можливого видобування сланцевого газу на тери-
торії України. 

 Перспективні райони пошуку паливних ресурсів. Òàêі ïîøóêè є 
âêðàé íåîáõіäíèìè äëÿ íàøîї êðàїíè, ÿêà íåäîñòàòíüî çàáåçïå÷åíà íà-
ôòîþ і ïðèðîäíèì ãàçîì. Âіäêðèòòÿ íîâèõ ðîäîâèù íàôòè é ãàçó ìîæëèâå
ó Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêіé çàïàäèíі òà â ìåçîçîéñüêèõ і êàéíîçîéñüêèõ âіä-
êëàäàõ øåëüôó ×îðíîãî і Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Íàïðèêëàä, ó 2013 ðîöі â
Óêðàїíі ó ìåæàõ ñõіäíîãî ðåãіîíó âіäêðèòî 5 íîâèõ íàôòîâèõ і ãàçîâèõ 
ðîäîâèù ó Ïîëòàâñüêіé і ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ.

Îñòàííіìè ðîêàìè ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íàôòà і ãàç ìіñòÿòüñÿ â ïîðîäàõ 
Óêðàїíñüêîãî ùèòà, ùî òðàäèöіéíî ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê îñåðåäîê ðóäíèõ êî-
ðèñíèõ êîïàëèí. Òóò óæå âіäêðèòî і ïî÷èíàє îñâîþâàòèñÿ öіëèé íîâèé 
ãàçîíàôòîâèé áàñåéí çàâøèðøêè ìàéæå 100 êì і çàâäîâæêè 600 êì.

ГОЛОВНЕ 
 Корисні копалини – це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні 

властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини .
 Тривала історія геологічного розвитку території України і розташування її в межах 

різноманітних тектонічних структур зумовила різноманітність корисних копалин у її 
надрах. 

 Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні та деякі нерудні корисні 
копалини. А в кристалічних породах і складчастих областях криються поклади не
лише рудних, а й різноманітні нерудні корисні копалини.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних корисних копалин в Ук раїні.
2. Укажіть на карті основні родовища паливних корисних копалин в Україні. Поясніть, 

чому вони утворилися саме тут.
3. Зважаючи на закономірності поширення корисних копалин, поясніть, де насам-

перед варто шукати паливні копалини, яких не вистачає в Україні.

§ 19. ÐÓÄÍІ É ÍÅÐÓÄÍІ ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ: 
ÁÀÑÅÉÍÈ, ÐÀÉÎÍÈ ÇÀËßÃÀÍÍß І ÂÈÄÎÁÓÒÊÓ

 Приклади предметів, які виготовлені з металів.
 Чи є у вашій місцевості рудні та нерудні корисні копалини?

 Родовища руд чорних металів. Äî íèõ íàëåæàòü çàëіçíі, ìàðãàíöå-
âі òà õðîìîâі ðóäè, ç ÿêèõ âèðîáëÿþòü ÷îðíі ìåòàëè.

Çàëіçíі ðóäè. Â Óêðàїíі Äåðæàâíèì áàëàíñîì çàïàñіâ êîðèñíèõ êî-
ïàëèí âðàõîâàíî 58 ðîäîâèù çàëіçíèõ ðóä, ç ÿêèõ 31 ïåðåáóâàє íà ñòàäії 
ðîçðîáêè. Íàéáіëüøå çîñåðåäæåííÿ çàëіçíèõ ðóä (ìàë. 41) – öå âіäîìèé â 
óñüîìó ñâіòі Êðèâîðіçüêèé çàëіçîðóäíèé áàñåéí. Öåé áàñåéí ðîçòàøîâà-
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íèé ó öåíòðàëüíіé ÷àñ òèíі Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Âіí îõîïëþє ïëîùó áëèçü-
êî 300 êì2 і ïðîñòÿãàєòüñÿ ñìóãîþ çàâäîâæêè áëèçüêî 100 êì і çàâøèðø-
êè 2–7 êì óçäîâæ ðі÷îê Іíãóëåöü, Ñàêñàãàíü і Æîâòà.

Ïðîäîâæåííÿì Êðèâîðіçüêîãî áàñåéíó íà ïіâíі÷ є Êðåìåí÷óöüêå ðîäî-
âèùå, ùî òàê ñàìî ïîâ’ÿçàíå ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì (éîãî ïіâíі÷íî-ñõіäíèì
ñõèëîì). Öåé ðàéîí, ó ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ï’ÿòü ðîäîâèù, ìіñòèòüñÿ â
ìåæàõ Ïîëòàâñüêîї îáëàñòі. Âіí ìàє çàãàëüíó ïëîùó 150 êì і ïðîñòÿãàєòü-
ñÿ íà ëіâîìó áåðåçі Äíіïðà ìàéæå â ìåðèäіîíàëüíîìó íàïðÿìêó ñìóãîþ
çàâøèðøêè äî 3,5 êì і çàâäîâæêè 45 êì.

Íà ïіâäíі Óêðàїíñüêîãî ùèòà ðîçòàøîâàíèé òðåòіé çà çíà÷åííÿì â
Óêðàїíі çàëіçîðóäíèé ðàéîí – Áіëîçåðñüêèé. Âіí ìàє ïëîùó ìàéæå
1300 êì2 і ïðîñòÿãàєòüñÿ ó Çàïîðіçüêіé îáëàñòі íà ïіâäåíü âіä ñ. Ìàëîї
Áіëîçåðêè ñìóãîþ äî 20 êì çàâøèðøêè і 65 êì äîâæèíîþ.

Êåð÷åíñüêèé çàëіçîðóäíèé áàñåéí, ùî ðîçòàøîâàíèé íà îäíîéìåííîìó
ïіâîñòðîâі, ÿâëÿє ñîáîþ ãðóïó ðîäîâèù ïëîùåþ 10–70 êì2. Âіí ðîçìіùå-
íèé çäåáіëüøîãî â Àçîâî-Êóáàíñüêіé çàïàäèíі, äå â ìèíóëîìó òàêîæ áóëè
ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ îñàäîâîãî íàãðîìàäæåííÿ çàëіçà. Çâіäñè ïëîùі, äå
âèÿâëåíî ïîêëàäè çàëіçíîї ðóäè, ïðîäîâæóþòüñÿ і íà äíі Àçîâñüêîãî ìîðÿ.

Ìàðãàíöåâі ðóäè. Çà îáñÿãîì çàãàëüíèõ çàïàñіâ ìàðãàíöåâèõ ðóä
(ìàë. 42) Óêðàїíà ïîñіäàє ó ñâіòі äðóãå ìіñöå ïіñëÿ Ïіâäåííîї Àôðèêè, à çà
ïіäòâåðäæåíèìè çàïàñàìè – ïåðøå. Ïðîìèñëîâі çàïàñè ìàðãàíöåâèõ ðóä
çîñåðåäæåíі â Ïðèäíіïðîâñüêîìó ìàðãàíöåâîðóäíîìó áàñåéíі. Îñàäîâі 
ìàðãàíöåâі ðóäè óòâîðþþòü ñìóãó çàâøèðøêè 25–50 êì, ùî ïðîñòÿãàєòü-
ñÿ іç çàõîäó íà ñõіä íà 250 êì âіä äîëèíè ð. Іíãóëåöü óçäîâæ Êàõîâ ñüêîãî
âîäîñõîâèùà і íà ïіâäåííèé ñõіä.

Õðîìîâі ðóäè. Çàïàñè õðîìîâèõ ðóä çîñåðåäæåíі íà Ïîáóææі ó Êàïі-
òàíіâñüêîìó òà Ëèïîâåíêіâñüêîìó ðîäîâèùàõ.

 Родовища руд кольорових металів. Ñåðåä ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ
â Óêðàїíі âèäіëÿþòüñÿ ïîêëàäè ðòóòíèõ (ìàë. 43), òèòàíîâèõ, íіêåëåâèõ і
àëþìіíієâèõ ðóä. Çà çàïàñàìè ðòóòíèõ ðóä íàøà êðàїíà ïîñіäàє äðóãå ìіñ-
öå ó ñâіòі. Íàéáіëüøå â Óêðàїíі Ìèêèòіâñüêå ðîäîâèùå ðòóòі, ùî ïîáëèçó
ì. Ãîðëіâêà Äîíåöüêîї îáëàñòі, ïîâ’ÿçàíå ç Äîíåöüêîþ ñêëàä÷àñòîþ ñïî-
ðóäîþ. Ó Çàêàðïàòñüêîìó ïðîãèíі âіäîìå Âèøêіâñüêå ðîäîâèùå (Çàêàð-
ïàòñüêà îáëàñòü).

Мал.43. Кіновар – 
руда ртуті

Мал. 41. Брили 
залізної руди 

Мал. 42. Марганцева
руда
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Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà ðîçâіäàíî 22 ðîäîâèùà óðàíó. Âîíè ðîç-
òàøîâàíі íà òåðèòîðії Êіðîâîãðàäñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї òà Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêîї îáëàñòåé. Òàê ñàìî ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì ïîâ’ÿçàíі é ðîäîâèùà òè-
òàíîâèõ ðóä, ÿêèõ íàëі÷óþòü 26 ðîäîâèù. Íàéáіëüøі ïîêëàäè öèõ ðóä
çîñåðåäæåíі â Іðøàíñüêîìó ðîäîâèùі Æèòîìèðñüêîї îáëàñòі і Ìàëèøіâ-
ñüêîìó ðîäîâèùі (áàñåéí ð. Ñàìîòêàíü), ùî íà Äíіïðîïåòðîâùèíі. Óêðà-
їíñüêèé ùèò ïðèõîâóє і ïîêëàäè íіêåëåâèõ ðóä. Â Óêðàїíі âіäêðèòî і 
ðîçâіäàíî 11 òàêèõ ðîäîâèù. Íàéáіëüøèìè є Ïîáóçüêà і Äíіïðîïåòðîâñüêà 
ãðóïà ðîäîâèù. Äåðæàâíèì áàëàíñîì êîðèñíèõ êîïàëèí Óêðàїíè âðàõîâó-
þòüñÿ çàïàñè àëþìіíієâèõ ðóä Âèñîêîïіëüñüêîãî (Äíіïðîïåòðîâñüêà îáë.)
òà Ñìіëÿíñüêîãî (×åðêàñüêà îáë.) ðîäîâèù.

Ðîäîâèùà ïîëіìåòàëåâèõ ðóä і çîëîòà. Â Óêðàїíі є òàêîæ çàïàñè і
ïîëіìå òàëåâèõ ðóä (іç âìіñòîì ñâèíöþ, öèíêó, à òàêîæ ìіäі, îëîâà òà 
іí.), ùî âèäîáóâàþòü ó Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі, ó Áåðåãіâñüêîìó і Ìóæіїâ-
ñüêîìó ðîäîâèùàõ (ìàë. 44).

Â Óêðàїíі є òðè çîëîòîíîñíі ðåãіîíè: Êàðïàòè, Óêðàїíñüêèé ùèò, Äîí-
áàñ. Íàïðèêëàä, ó Çàêàðïàòòі ðîçðîáëÿєòüñÿ Ìóæіїâñüêå ðîäîâèùå çîëî-
òà (ìàë. 44). 

Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà ðîçâіäàíî îêðåìі íåçíà÷íі ïåðñïåêòèâíі 
ïëîùі âîëüôðàìîâèõ, êîáàëüòîâèõ, ìîëіáäåíîâèõ òà îëîâ’ÿíèõ ðóä.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Державної служби геології та надр України (http://
www.geo.gov.ua/) з’ясуйте поточну ситуацію щодо сучасного стану 
палив них і рудних ресурсів України. 

 Родовища нерудної сировини. Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè ïîøèðåíі 
ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè і є íàéðіçíîìàíіòíіøîþ òà íàéïîøèðåíіøîþ 
ãðóïîþ êîðèñíèõ êîïàëèí. Îñîáëèâî öіííі ç íèõ óòâîðèëèñÿ â îñàäîâèõ
âіäêëàäàõ. Çà çàïàñàìè îêðåìèõ íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí Óêðàїíà ïî-
ñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі. Ïîêëàäè äåÿêèõ ç íèõ, ÿê-îò ïіñêіâ 
àáî ãëèí, ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі.

Ñåðåä ðîäîâèù íåðóäíîї ñèðîâèíè ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ ìàþòü ïîêëàäè 
êàëіéíèõ ñîëåé (ìàë. 45), ÿêі є ñèðîâèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà êàëіéíèõ äîáðèâ. 
Ðîäîâèùà êàëіéíèõ ñîëåé çîñåðåäæåíі â Ïåðåäêàðïàòñüêîìó ñîëåíîñíî ìó 
áàñåéíі íà ïëîùі áëèçüêî 5 òèñ. êì2 і íàëåæàòü äî Ïåðåäêàð ïàòñüêîãî

Мал. 44. Мідний (1) і золотий (2) самородки, поліметалева руда (3) 

1 2 3



Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

82

Мал. 45. Калійна сіль

ïðîãèíó. Ïîêëàäè ñîëåé çàëÿãàþòü òóò ó âèãëÿäі âóçüêîї ïåðåðèâ÷àñòîї
ñìóãè çàâäîâæêè áëèçüêî 250 êì – âіä ì. Êîñîâà íà ïіâäåííîìó ñõîäі äî

ì. Òðóñêàâöÿ íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі. Îñíîâíі ç
ðîäîâèù êàëіé íèõ ñîëåé – Êàëóø-Ãîëèíñüêå,
ùî íà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíі, à òàêîæ Ñòåáíèöüêå
ó Ëüâіâñüêіé îáëàñòі.

Â Óêðàїíі âèÿâëåíі òàêîæ âåëè÷åçíі ïîêëà-
äè êàì’ÿíîї ñîëі, çîñåðåäæåíі â 14 ðîäîâèùàõ.
Íàéáіëüøі ïîêëàäè ñîëі âèñîêîї ÿêîñòі óòâîðè-
ëèñÿ ó ïðîãèíàõ Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї îáëàñòі.
Íàéâіäîìіøі ñåðåä ðîäîâèù Àðòåìіâñüêå, 
Ñëîâ’ÿíñüêå, Íîâîêàðôàãåíñüêå Іíøå âåëèêå
ðîäîâèùå – Ñîëîòâèíñüêå – òàêîæ íàëåæèòü äî 
ïðîãèíó і ðîçòàøîâàíå â Çàêàðïàòñüêіé çàïàäè-
íі. Òàê ñàìî ç äàâíіõ ÷àñіâ äîáóâàþòü êàì’ÿíó

ñіëü â Óêðàїíі ç ïðèðîäíîї ðîïè ñîëÿíèõ îçåð ïîáëèçó Àçîâñüêîãî òà ×îð-
íîãî ìîðіâ, ó òîìó ÷èñëі ç âіäîìîãî îçåðà Ñèâàø.

Нацiональне надбанняНацiональне надбанняН
У народних повір’ях українців сіль – це Божий дарунок. Очевидно, звідси і 
походить прикмета, що недобре пішов  страх розсипати сіль і звичай зустрі-
чати молодят хлібом і сіллю. Солі приписували властивість відганяти злих 
духів і навіть чортів. Розсипана на шкірі сіль повинна була берегти домашніх 
тварин від хвороб. Бахмутську сіль у своїй безсмертній поемі «Енеїда» усла-
вив ще понад 200 років тому поет Іван Котляревський. А Борис Грінченко у 
своєму «Словнику української мови» дає таке пояснення слова «бахмутка»:
«поварена сіль, яку добувають у копальнях Бахмутського повіту».

Íà ìåæі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè і Ïåðåäêàðïàòñüêîãî ïðîãèíó
â ìåæàõ Ëüâіâñüêîї òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòåé ðîçòàøîâàíі 10 óíі-
êàëüíèõ ðîäîâèù (ßâîðіâñüêå, ßçіâñüêå, Ðîçäîëüñüêå, Íåìèðіâñüêå) ñàìî-
ðîäíîї ñіðêè Ïåðåäêàðïàòñüêîãî ñіðêîíîñíîãî áàñåéíó. Ñіðêà òóò çàëÿãàє
íåãëèáîêî âіä ïîâåðõíі (äî 50 ì) і ðîçðîáëÿєòüñÿ âіäêðèòèì ñïîñîáîì. Çà-
ñòîñîâóþòü ñіðêó â õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі (äëÿ âèðîáíèöòâà ñіð÷àíîї
êèñëîòè), ó ãóìîâіé ïðîìèñëîâîñòі, ó âèðîáíèöòâі ñіðíèêіâ, ôàðá, à òàêîæ
äëÿ áîðîòüáè çі øêіäíèêàìè.

Ïîáëèçó ñìò. Çàâàëëÿ Êіðîâîãðàäñüêîї îáëàñòі ðîçòàøîâàíå Çàâàëëіâ-
ñüêå ðîäîâèùå ãðàôіòó.

Øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ìàþòü òàêîæ âîãíåòðèâêі ãëèíè, ç ÿêèõ, çîêðåìà ,
âèðîáëÿþòü áóäіâåëüíó êåðàìіêó – êåðàìі÷íó ïëèòêó, ïëèòêó äëÿ ïіäëîãè,
îáëèöþâàëüíó ãëàçóðîâàíó ïëèòêó, êàíàëіçàöіéíі òðóáè òîùî. Âîãíåòðèâêі
ãëèíè – öå òàêîæ ñèðîâèíà і äëÿ ÷îðíîї ìåòàëóðãії. Âåëèêі ðîäîâèùà òà-
êèõ ãëèí åêñïëóàòóþòü ó Äîíáàñі òà â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Íàéêðà-
ùà çà ñâîїìè âëàñòèâîñòÿìè âîãíåòðèâêà ãëèíà âèäîáóâà єòüñÿ íà ×àñîâîÿð-
ñüêîìó òà Íîâîðàéñüêîìó ðîäîâèùàõ, ùî â Äîíåöüêіé îáëàñòі.

Íàéáіëüøі â Óêðàїíі ðîäîâèùà ôëþñîâèõ âàïíÿêіâ ðîçòàøîâàíі íà
ïіâäíі Äîíáàñó, äå òîâùà öієї ìåòàëóðãіéíîї ñèðîâèíè ðàçîì ç äîëîìіòà-
ìè ìàє ïîòóæíіñòü 150–200 ì, ïðîñòÿãàþ÷èñÿ ñìóãîþ çàâäîâæêè ïîíàä
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50 êì. Êіëüêà ðîäîâèù ôëþñîâèõ âàïíÿêіâ
ðîçðîáëÿþòü і â çàõіäíіé ÷àñòèíі Ãîëîâíîãî
ïàñìà Êðèìñüêèõ ãіð.

Â Óêðàїíі є â äîñòàòíіé êіëüêîñòі é òàêі
öіííі êîðèñíі êîïàëèíè, ÿê êðåéäà (Äîíå-
öüêà, Õàðêіâñüêà, Ëóãàíñüêà, Ðіâíåíñüêà,
Ëüâіâñüêà îáëàñòі) і ìåðãåëü (Äîíåöüêà,
Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòі, ÀÐ Êðèì), à òà-
êîæ îçîêå ðèò, ÿêèé ÿâëÿє  ñîáîþ òâåðäó
êî ðèñíó êîïàëèíó, ùî óòâîðþєòüñÿ ç íàô òè.
Îçîêåðèò âèêîðèñòîâóþòü ó ìåäèöèíі, åëåêò-
ðîòåõíі÷íіé, òåêñòèëüíіé, äåðåâîîáðîáíіé,
ëàêîôàðáîâіé òà іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëî-
âîñòі.

Â Óêðàїíі äîñëіäæåíî òðè ðîäîâèùà îçî-
êåðèòó â Ïåðåäêàðïàòñüêîìó êðàéîâîìó
ïðîãèíі. Òàê, çà ðîçâіäàíèìè çàïàñàìè îçî-
êåðèòó Áîðèñëàâñüêå ðîäîâèùå (Ëüâіâñüêà
îáë.) îöіíþєòüñÿ ÿê îäíå ç íàéáіëüøèõ ó 
ñâіòі. Іíøі äâà ðîäîâèùà ðîçòàøîâàíі â Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòі.

Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà ïîøèðåíі
÷èñëåííі ðîäîâèùà êàì’ÿíèõ áóäіâåëüíèõ
ìàòåðіàëіâ. Òàê, ðîæåâі ãðàíіòè âèäîáóâà-
þòü ó Æèòîìèðñüêіé îáëàñòі, ÷åðâîíі ãðàíі-
òè – ó Êіðîâîãðàäñüêіé îáëàñòі, ñіðі òà ñâіò-
ëî-ñіðі ãðàíіòè – ó Çàïîðіçüêіé îáëàñòі, 
òåìíî-ñіðі ãðàíіòè – ó Âіííèöüêіé. 

Âåëèêîї ñëàâè ÿê ÷óäîâèé îáëèöþâàëü-
íèé і áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë íàáóâ ñіðèé êî-
ðîñòèøіâñüêèé òà ÷åðâîíèé êîðîñòåíñüêèé
ãðàíіòè. Íàçâè öèõ ïîðіä íåðîçðèâíі ç ìіñòà-
ìè, áіëÿ ÿêèõ âîíè âèäîáóâàþòüñÿ, – Êîðîñ-
òåíü, Êîðîñòèøіâ. Îäíàê íàâіòü òîé, õòî íі-
êîëè òóò íå áóâàâ, ìіã ïîáà÷èòè öþ êàì’ÿíó
êðàñó Æèòîìèðùèíè â ÷óäîâèõ ïіäçåìíèõ 
ïàëàöàõ êèїâñüêîãî, õàðêіâñüêîãî àáî íàâіòü
ìîñêîâñüêîãî ìåòðîïîëіòåíіâ.

Íå ìåíøó ñëàâó çäîáóëè ñîáі ôіîëåòîâî-
é ñèíüîîêèé ëàáðàäîðèò, íàéáіëüøі ðîäîâèùà
ÿêîãî – íà Æèòîìèðùèíі. Òàê ñàìî øèðîêî
âіäîìèé і ñìóãàñòèé áіëèé, ñіðèé ÷è ðîæåâèé
ìàðìóð. 

 Родовища дорогоцінних і напівдоро-
гоцінних каменів. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè
âèÿâëåíî ðîäîâèùà ðіçíèõ äîðîãîöіííèõ êà-
ìåíіâ, ÿê-îò: àëìàç, ðóáіí, ñìàðàãä, òîïàç
òîùî (ìàë. 46). Мал. 46. Дорогоцінні камені
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Ç ìîìåíòó âіäêðèòòÿ â 1949 ð. íà íàøіé òåðèòîðії ïåðøèõ àëìàçіâ
ó äîëèíі ð. Áàçàâëóê öåé ìіíåðàë ïîòіì òðàïëÿâñÿ ó ïîíàä ñîòíі ìіñöü.
Íàéïåðñïåêòèâíіøèìè ùîäî àëìàçіâ є îêðåìі ðàéîíè Óêðàїíñüêîãî
ùèòà.

Çà âèäîáóòêîì äîðîãîöіííîãî êàìåíþ òîïàçó Óêðàїíі íàëåæèòü îäíå
ç ïåðøèõ ìіñöü ó ñâіòі. Òîïàçè çíàõîäÿòüñÿ â ðіçíèõ ìіñöÿõ âèõîäó íà
ïîâåðõíþ ãіðñüêèõ ïîðіä Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Ðîäîâèùà òîïàçіâ íà Âîëè-
íі íàëåæàòü äî íàéâіäîìіøèõ ó ñâіòі. Óíіêàëüíі êðèñòàëè ìàñîþ 68 êã і
117 êã çíàéäåíî íà Æèòîìèðùèíі.

Â Óêðàїíі є ðîäîâèùà é òàêèõ äîðîãîöіííèõ êàìåíіâ, ÿê îïàë, áåðèë
ç óñіìà ðіçíîâèäàìè. Íàäçâè÷àéíî ðіäêіñíèì і íàéäîðîæ÷èì ðіçíîâèäîì
áåðèëó є çåëåíèé ñìàðàãä, à òàêîæ ïðîçîðèé áëàêèòíî-çåëåíèé àêâàìà-
ðèí, ùî êîëüîðàìè é ñïðàâäі íàãàäóє ìîðñüêó âîäó. Äî ãðóïè äîðîãîöіí-
íèõ êàìåíіâ íàëåæàòü і ðіçíîâèäè êâàðöó: ôіîëåòîâèé àìåòèñò, áåç-
áàðâíèé ãіðñüêèé êðèøòàëü, ÷îðíèé ìîðіîí. 

Íàäðà Óêðàїíè ìіñòÿòü òàêîæ äîðîãîöіííі êàìåíі îðãàíîãåííîãî ïî-
õîäæåííÿ, ÿê-îò áóðøòèí (ÿíòàð). Ãîëîâíі éîãî çàïàñè âèÿâëåíî â îñà-
äîâèõ âіäêëàäàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà ó ïðàâîáåðåæíіé ÷àñòèíі Ïîëіññÿ
(ïіâíі÷íà ÷àñòèíà Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, Æèòîìèðñüêîї і Êèїâñüêîї
îáëàñòåé). 

Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà, à òàêîæ â îêðåìèõ ðàéîíàõ ñêëàä÷àñòîї
ñèñòåìè Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìñüêèõ ãіð, Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї
îáëàñ òі çàëÿãàє é ðіçíîìàíіòíі íàïіâäîðîãîöіííі êàìåíі. Ñåðåä íèõ, íà-
ïðèêëàä, ñõîæèé íà øàðóâàòèé ïèðіã àãàò, çåëåíèé àáî ãîëóáîâàòî-çå-
ëåíèé àìàçîíіò, ñòðîêàòà ÿøìà, â’ÿçêèé ðіçíîâèä êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ –
ãàãàò, ðîæåâèé àáî ÷åðâîíèé ñåðäîëіê, íàïіâïðîçîðèé õàëöåäîí, à òàêîæ
ñêàì’ÿíіëå äåðåâî òà іí.

ГОЛОВНЕ 
 До основних руд чорних металів належать залізні й марганцеві руди, з яких вироб-

ляють чорні метали.
 Нерудні корисні копалини поширені по всій території України, але переважно в оса-

дових відкладах.
 Основними районами зосередження рудних корисних копалин є Український щит,

Закар патський прогин, Донецька складчаста споруда.
 Наша країна недостатньо забезпечена рудами кольорових металів.
 Нерудні корисні копалини поширені по всій території України і є найрізноманіт-

нішою та найпоширенішою групою корисних копалин.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Поясніть, де й чому на території України утворилися найбільші рудні басейни.
2. За картою з’ясуйте, які з адміністративних областей України відносно багаті на руди

кольорових металів.
3. Назвіть найбільші родовища нерудних корисних копалин України.
4. Знайдіть на карті України і поясніть географічні передумови виникнення назви міст

Марганець і Дніпрорудне.
5. Визначте, які нерудні корисні копалини поширені у вашій області. З якими тектоніч-

ними структурами пов’язане їхнє утворення?
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§ 20. ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÂÎÄÈ ÒÀ ÃÐßÇІ.
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÀÖІÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑІÂ

 Які існують закономірності поширення родовищ корисних копалин?
 Як людина використовує паливні корисні копалини?

 Мінеральні води і грязі. Ìіíåðàëüíі âîäè – öå ïіäçåìíі âîäè ç ïіä-
âèùåíèì óìіñòîì ðіçíîìàíіòíèõ ìіíåðàëіâ і ãàçіâ, çàâäÿêè ÿêèì âîäè
íàáó âàþòü îñîáëèâèõ âëàñòèâîñòåé, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ç ëіêóâàëüíîþ
ìåòîþ äëÿ ïèòòÿ і âàíí. Çà öіëþùèé âïëèâ íà ëþäñüêèé îðãàíіçì ìіíå-
ðàëüíі âîäè íàçèâàþòü ùå «ðіäêèìè ëіêàìè».

Â Óêðàїíі ðîçâіäàíî 302 äіëÿíêè ðîäîâèù ïіäçåìíèõ âîä. Ó їõíіõ
ìåæàõ  íàëі÷óþòü 230 ðîäîâèù ìіíåðàëüíèõ âîä. Äâàíàäöÿòü ç íèõ âіäíå-
ñåíî äî óíіêàëüíèõ. Ïðî äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ ëіêóâàëüíèõ âîä â Óêðàїíі
âіäîìî äàâíî. Âåëèêîþ êіëüêіñòþ äæåðåë ìіíåðàëüíèõ âîä ç äàâíіõ-äàâåí
ñëàâèòüñÿ Êàðïàòñüêèé ðåãіîí. Íèíі òóò íàëі÷óþòü áëèçüêî 800 ìіíåðàëü-
íèõ äæåðåë. À çà çàïàñàìè ëіêóâàëüíèõ ìіíåðàëüíèõ âîä òà їõíüîþ
ðіçíîìàíіò íіñòþ öåé ðåãіîí íå ïîñòóïàєòüñÿ âñåñâіòíüî âіäîìèì êóðîðòàì.
Äîáðå íèíі âіäîìі «Ïîëÿíà Êâàñîâà», «Ñâàëÿâà», «Ëóæàíñüêà», «Øàÿí-
ñüêà» òîùî. Їõíі íàçâè íå âèïàäêîâі і ïîâ’ÿçàíі ç íàñåëåíèìè ïóíêòàìè
(÷àñòî íåâåëè÷êèìè ñåëàìè), áіëÿ ÿêèõ áóëî âèÿâëåíî ìіíåðàëüíі äæåðå-
ëà, – Ñâà ëÿâà, Êâàñè, Ïîëÿíà, Øàÿí. Ñâіòîâó ñëàâó çäîáóëè «Ëóæàí-
ñüêà-7», à òàêîæ óíіêàëüíà «Íàôòóñÿ», ùî ìіñòèòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè.

Iсторiя географiïр р ф
Перші писемні відомості про «Лужанську-7» (історична назва «Маргіт») да-
товані 1463 р. А використовувати вперше мінеральні води в Закарпатській
області почали ще в 1600 р. На базі мінеральних джерел тут працювало кіль-
ка приватних «купалень». А з 1631 р. в м. Ужгороді почала діяти во долікарня 
«Купальний дім». Уперше розлив мінеральної води відбувся на Свалявсько-
му родовищі в 1755 р.

×èìàëî äæåðåë ìіíåðàëüíèõ âîä âèÿâ-
ëåíî é ó Ïîäíіïðîâ’ї, ó ðàéîíі Äîíåöüêîãî
êðÿæó, ó Êðèìó. Äîáðå âіäîìà â íàøіé êðà-
їíі âîäà «Ìèðãîðîäñüêà» ç äæåðåë áіëÿ îäíî-
éìåííîãî ìіñòà â Ïîëòàâñüêіé îáëàñòі, «Áå-
ðåçîâñüêà» ç äæåðåë Õàðêіâùèíè òà іíøі. 
Ñàìå çàâäÿêè öіëþùèì ìіíåðàëüíèì äæåðå-
ëàì ñëàâó öіëþùèõ íàáóâ і öіëèé ðÿä íàñå-
ëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè – Ìèðãîðîä (ìàë. 47)
і Òðóñêàâåöü, Ñëîâ’ÿíñüê і Ìîðøèí, Ñõіäíè-
öÿ і Íåìèðіâ, Øêëî і Ñèíÿê òà áàãàòî іíøèõ .

Ëіêóâàëüíі ãðÿçі – öå ðіçíі çà ïîõî-
äæåííÿì âіäêëàäåííÿ áîëіò, îçåð, ëèìàíіâ, Мал. 47. Курорт «Миргород»
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ìîðñüêèõ  çàòîê, ùî ìàþòü ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі. Òàêі ãðÿçі ñêëàäåíі ç
ìіíåðàëüíèõ і îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí òà âîäè і ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåðіîäó
çàçíàëè ñêëàäíèõ ïåðåòâîðåíü óíàñëіäîê ôіçè÷íèõ, õіìі÷íèõ, áіîëîãі÷íèõ
ïðî öåñіâ. Çàçâè÷àé âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ îäíîðіäíó ïëàñòè÷íó ìàñó, ùî
ïîøèðåíà íà óçáåðåææÿõ âîäîéì. Â Óêðàїíі íàëі÷óþòü 12 ðîäîâèù ëіêó-
âàëüíèõ ãðÿçåé.

Íàéáіëüøèìè є Ñàêñüêå ðîäîâèùå â ÀÐ Êðèì, ðîäîâèùå Ñîëîíèé ëè-
ìàí ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі, ðîäîâèùå Ðіïíå â Äîíåöüêіé, ðîäîâèùà
Êèðèëіâñüêå і Îáèòі÷íå â Çàïîðіçüêіé, Êóÿëüíèöüêå â Îäåñüêіé і ×àïëèí-
ñüêå â Õåðñîíñüêіé îáëàñòÿõ. Îêðåìі äіëÿíêè ëіêóâàëüíèõ ãðÿçåé òðàïëÿ-
þòüñÿ ó Ëüâіâñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé і Ïîëòàâñüêіé îáëàñòÿõ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Державної служби геології та надр України (http://
www.geo.gov.ua/) з’ясуйте поточну ситуацію щодо сучасного стану не-
рудних ресурсів України.

 Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. 
Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ñòàëà íàñòіëüêè çíà÷íîþ, ùî âîíà âæå
íàáóëà ïëàíåòàðíîãî õàðàêòåðó і її âæå íàâіòü ìîæíà ïîðіâíÿòè ç ãåîëî-
ãі÷íèìè ïðîöåñàìè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі ëàíäøàôòіâ Çåìëі .

Ùîðîêó ç íàäð Çåìëі âèäîáóâàþòü ïîíàä 100 ìëðä òîíí ðіçíîìàíіòíèõ
êîðèñíèõ êîïàëèí: ðóä, ïàëèâíèõ êîïàëèí, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ òîùî.
À öå ïðèçâîäèòü äî ñêîðî÷åííÿ çàïàñіâ áàãàòüîõ âèäіâ ìіíåðàëüíîї ñèðî-
âèíè, ïîñèëþє íåãàòèâíèé âïëèâ òåõíîãåííèõ ïðîöåñіâ íà äîâêіëëÿ. Çà
ïðîãíî çàìè â÷åíèõ, ó ìàéáóòíüîìó ïîòðåáà â ðіçíèõ âèäàõ ñèðîâèíè ëèøå
çðîñòàòèìå é äîñÿãíå 500–600 ìëðä òîíí íà ðіê. Òîìó íèíі íàäçâè÷àéíî
àêòóàëüíèìè є îõîðîíà íàäð і ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áà-
ãàòñòâ.

ßêі æ âèìîãè äî çäіéñíåííÿ îõîðîíè íàäð àêòóàëüíі äëÿ Óêðàїíè? Íà-
ñàìïåðåä íåîáõіäíå ïîâíå і êîìïëåêñíå ãåîëîãі÷íå âèâ÷åííÿ íàäð íà òåðè-
òîðії äåðæàâè. Öå äàñòü çìîãó íàéïîâíіøîãî âèäîáóâàííÿ ç íàäð і ñïðèÿ-
òèìå ðàöіîíàëüíîìó (êîìïëåêñíîìó) âèêîðèñòàííþ ÿê ñàìèõ êîðèñíèõ
êîïàëèí, òàê і êîìïîíåíòіâ, ùî ìіñòÿòüñÿ â íèõ і ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà-
÷åííÿ. Êðіì òîãî, ïîòðіáíî ìàêñèìàëüíî çìåíøèòè øêіäëèâèé âïëèâ íà
äîâêіëëÿ òèõ ðîáіò, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèäîáóòêó êîðèñíèõ êî ïàëèí.
Óêðàé âàæëèâå çíà÷åííÿ òàêîæ ìàє îõîðîíà ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí
âіä çàòîïëåííÿ, çàáðóäíåííÿ, çàáóäîâè, à òàêîæ îõîðîíà çàïî âіäíèêіâ,
ïàì’ÿòîê ïðèðîäè і êóëüòóðè âіä øêіäëèâîãî âïëèâó ðîáіò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
êîðèñòóâàííÿì íàäðàìè.

Áіëüøіñòü âèäіâ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ áàãàòîêîìïîíåíòíі. І äëÿ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæóòü áóòè ïðèäàòíі âñі ñêëàäîâі ðå÷îâèíè
ãіðñüêîї ïîðîäè òàê ñàìî, ÿê і îñíîâíà ñèðîâèíà (âóãіëëÿ, çàëіçíі ÷è ìàð-
ãàíöåâі ðóäè). Àäæå ñóïóòíі êîìïîíåíòè (áóäіâåëüíі àáî õіìі÷íі) çà âàð-
òіñòþ ÷àñòî ðіâíîöіííі îñíîâíіé êîðèñíіé êîïàëèíі. Òèì ÷àñîì ñóïóòíі
ðå÷îâèíè ÷àñòî ââàæàþòü âіäõîäàìè ãіðíè÷îäîáóâíèõ ïіäïðèєìñòâ і їõ
çàçâè÷àé ñêëàäàþòü ó âіäâàëè. À ïëîùі ïіä âіäâàëàìè áóâàþòü çíà÷íî
áіëüøèìè, íіæ ïëîùі âëàñíå êàð’єðíèõ ðîçðîáîê.
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Íàïðèêëàä, çà ðàõóíîê òàêîї êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè ïîêëàäіâ â Óê-
ðàїíі âèãîòîâëÿþòü âàïíÿêîâі äîáðèâà, øëÿõîâèé і áóäіâåëüíèé ùåáіíü,
öåãëó. Äåÿêі ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿêі ðàíіøå ââàæàëè íåïðî-
ìèñëîâèìè, ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè, îñêіëüêè âîíè ìіñòÿòü äåôіöèòíі
äëÿ Óêðàїíè ðåñóðñè – àïàòèòè, ôîñôîðèòè, áîêñèòè.

Óíіêàëüíі çà ñêëàäîì і êіëüêіñòþ ñîëåé âîäè çàòîêè Ñèâàøà äàþòü
ìîæëèâіñòü âèäîáóâàòè îêèñ ìàãíіþ òà éîãî ñîëі, áðîì і êóõîííó ñіëü.

Ùå îäèí ïðèêëàä ìîæëèâîñòі êîìïëåêñíîãî âèêîðèñòàííÿ – ãîðþ÷і
ñëàíöі Êàðïàò. Çàïàñè їõ â Óêðàїíі âåëèêі. Îêðіì áåçïîñåðåäíüîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ÿê åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè, ìîæëèâà òàêîæ ïåðåðîáêà їõ äëÿ
îäåðæàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ: êåðàìçèòó, ùåáåíþ,
àñôàëüòîáåòîíó, ñëàíöåâîї ñìîëè.

Іç ñіð÷àíèõ ðóä Ïðèêàðïàòòÿ ïîïóòíî ìîæíà âèëó÷àòè ñèðîâèíó äëÿ
âèðîáíèöòâà ñòðîíöіþ.

Âіäõîäè âèäîáóâàííÿ äîíåöüêîãî âóãіëëÿ ìîæóòü áóòè äæåðåëîì ãåð-
ìàíіþ. Öþ ðå÷îâèíó ìіñòÿòü òàêîæ îêðåìі âóãіëüíі ïëàñòè Ëüâіâñüêî-
Âîëèíñüêîãî áàñåéíó. Äî òîãî æ ó Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîìó âóãіëüíîìó
áàñå éíі є ùå é іíøі öіííі õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі ïіä ÷àñ âèäîáóòêó âóãіëëÿ
çàëèøàþòüñÿ â íàäðàõ.

Çåìëі, íà ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí àáî ÿêі ïî-
ðóøåíі ãіðíè÷èìè ðîáîòàìè, ìàþòü ðåêóëüòèâóâàòèñÿ. Öå îçíà÷àє ïîâåð-
íåííÿ çåìåëüíèõ äіëÿíîê ó òîé ñòàí, êîëè їõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, äëÿ ëіñîâèõ íàñàäæåíü, áóäіâíèöòâà, ñòâîðåííÿ
øòó÷íèõ ëàíäøàôòіâ, ùî äîïîâíþþòü ïðèðîäíі.

ГОЛОВНЕ 
 Мінеральні води – це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів

і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей і впливають на
людський  організм цілюще.

 Великою кількістю джерел мінеральних вод славиться Карпатський регіон.
 Надра України багаті на поклади лікувальних грязей, основні родовища яких при-

урочені до узбережж морів. 
 Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є повне і

комплексне вивчення надр на території держави, раціональне використання корис-
них копалин і негативний вплив їх видобутку на навколишнє природне середовище.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Визначте, які нерудні корисні копалини поширені у вашій області.
2. Поясніть на прикладах, як може впливати на навколишнє середовище видобуван-

ня корисних копалин.
3. Складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовують різноманітні

корисні копалини.

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.
2. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним,
 В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).
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 зрозуміти, як формується клімат України та які його риси;
 розрізняти дію різних атмосферних явищ та їхні наслідки;
 знати про типи клімату в різних регіонах країни;
 уміти оцінювати роль кліматичних ресурсів для різних видів діяльності;
 застосовувати знання про клімат у своєму повсякденному житті.застосовувати знання про клімат у своєму повсякденному житті

§ 21. ÊËІÌÀÒÎÒÂІÐÍІ ×ÈÍÍÈÊÈ:
ÑÎÍß×ÍÀ ÅÍÅÐÃІß І ÏІÄÑÒÈËÜÍÀ
ÏÎÂÅÐÕÍß – ÒÀ ЇÕÍß ÂÇÀЄÌÎÄІß

 Що є джерелом енергії всіх процесів, які відбуваються в атмосфері?
 Як земна поверхня впливає на клімат?

 Сонячне випромінювання і клімат. Âіäìіííîñòі â íàäõîäæåííі ïðî-
ìåíåâîї åíåðãії Ñîíöÿ (ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії) – îñíîâíèé ÷èííèê êëіìàòè÷íèõ
âіäìіííîñòåé íà Çåìëі çàãàëîì і íà òåðèòîðії Óêðàїíè çîêðåìà. Ñîíÿ÷íà
åíåðãіÿ íàäõîäèòü äî çåìíîї ïîâåðõíі äâîìà ïîòîêàìè – ó âèãëÿäі ïðÿìîї
і ðîçñіÿíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії, ÿêі ðàçîì ñêëàäàþòü ñóìàðíó ñîíÿ÷íó ðà-
äіàöіþ (ìàë. 48). Ñóìàðíà ðàäіàöіÿ âèìіðþєòüñÿ â ìåãàäæîóëÿõ (ÌÄæ)
íà îäèíèöþ ïëîùі (1 ì2). Ïðÿìà ðàäіàöіÿ íàäõîäèòü áåçïîñåðåäíüî âіä
äèñêà Ñîíöÿ. Ðîçñіÿíà åíåðãіÿ Ñîíöÿ ïîòðàïëÿє äî çåìíîї ïîâåðõíі øëÿ-
õîì âіäõèëåííÿ ïðîìåíіâ ñâіòèëà âіä ïðÿìîëіíіéíîãî íàïðÿìêó õìàðàìè,
âîäÿíîþ ïàðîþ òà іíøèìè äîìіøêàìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â ïîâіòðі.

Ñóìàðíà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ çàëåæèòü âіä êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðî-
ìåíіâ і òðèâàëîñòі ñîíÿ÷íîãî ñÿéâà, ïîêàçíèêè ÿêèõ çáіëüøóþòüñÿ â íà-
ïðÿìêó ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Òàê, óçèìêó êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ
çìіíþєòüñÿ âіä 23 íà ïіâäíі äî 15 íà ïіâíî÷і, à âëіòêó – âіä 69 íà ïіâäíі
äî 61 íà ïіâíî÷і. Âіä öüîãî çàëåæèòü òðèâàëіñòü äíÿ, ÿêà ó ñâîþ ÷åðãó
âèçíà÷àє òðèâàëіñòü ñîíÿ÷íîãî ñÿÿííÿ. Òàêі çìіíè êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ ïîâ’ÿçàíі ç îðáіòàëüíèì ðóõîì Çåìëі òà íàõèëîì çåìíîї îñі äî
ïëîùèíè îðáіòè. Ùîá ðîçðàõóâàòè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ äëÿ
êîíêðåòíîї òåðèòîðії ó äíі ðіâíîäåííÿ, íåîáõіäíî âіä 90 âіäíÿòè âåëè-
÷èíó її ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè ó ãðàäóñàõ. Ó äåíü ëіòíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ
êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ áóäå äîðіâíþâàòè ñóìі çíà÷åííÿ êóòà
ïàäіí íÿ â äåíü ðіâíîäåííÿ òà 2327, à â äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ –
їõíіé ðіçíèöі. 

ÊËІÌÀÒ 
І ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ
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Мал. 48. Формування сумарної сонячної радіації

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Як відомо, тривалість сонячного сяйва залежить від світлої частини 
доби і хмарності. Разом із тим, у наукових колах обговорюється про-
блема зниження тривалості сонячного сяяння внаслідок забруднення 
повітря різноманітними відходами від промисловості та транспорту.
Яка ваша думка з цього питан ня? Чи можуть забруднювальні речови-
ни суттєво знижувати надходження сонячної енергії в окремих регіо-
нах України?

Ðîçòàøóâàííÿ Óêðàїíè â ñåðåäíіõ øèðîòàõ ìіæ 5222 і 4423 ïí. ø. 
çóìîâëþє êîëèâàííÿ â íàäõîäæåííі ñóìàðíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії ïðîòÿãîì 
ðîêó. Ñóìàðíà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ çìіíþєòüñÿ ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íå àáñî-
ëþòíî çîíàëüíî, òîáòî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, à çðîñòàє â íàïðÿìêó ç ïіâ-
íі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä (ìàë. 49). Öå ïîÿñíþєòüñÿ çíà÷íî áіëü-
øîþ õìàðíіñòþ і ìåíøîþ ïðîçîðіñòþ ïîâіòðÿ íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Óêðàїíè,
çà ðàõóíîê ÷îãî é çìåíøóєòüñÿ êіëüêіñòü íàäõîäæåííÿ ñîíÿ÷íîї åíåðãії.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте карту (мал. 49) або карту https://www.google.com.ua/
search?q=клімат+україни&espv= Інтернет-ресурсу (у режимі доступу) і 
з’ясуйте: а) які райони отримують найбільшу і найменшу кількість су-
мар ної сонячної радіації; б) як розподіл сумарної сонячної радіації по-
в’язаний з кількістю годин сонячного сяйва; в) яка величина су марної
сонячної радіації в центральних районах України та у вашій місцевості.

×àñòèíà ñóìàðíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії âіäáèâàєòüñÿ âіä ïîâåðõíі Çåìëі, à 
÷àñòèíà – ïîãëèíàєòüñÿ íåþ (ìàë. 48). Ïîãëèíóòà ðàäіàöіÿ, ïåðåòâîðþþ-
÷èñü íà òåïëîâó åíåðãіþ, íàãðіâàє ïðèçåìíі øàðè ïîâіòðÿ. Ðіçíèöþ ìіæ 
ñóìàðíîþ åíåðãієþ Ñîíöÿ òà її âòðàòàìè íà âіäáèòòÿ і òåïëîâå âèïðîìіíþ-
âàííÿ çåìíîþ ïîâåðõíåþ íàçèâàþòü ðàäіàöіéíèì áàëàíñîì. Íà òåðèòîðії 
Óêðàїíè ñåðåäíüîðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ äîäàòíèé, òîáòî çàãàëîì çà 
ðіê íàäõîäèòü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії áіëüøå, íіæ âèòðà÷àєòüñÿ. Ïðîòå â õîëîäíèé
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ïåðіîä ðîêó ñïîñòåðіãàþòüñÿ âіä’єìíі çíà÷åííÿ ðàäіàöіéíîãî áàëàíñó ìàé-
æå íà âñіé òåðèòîðії.

Ðàäіàöіéíèé áàëàíñ òåðèòîðії âèçíà÷àє її òåìïåðàòóðíі óìîâè. Òàê,
âіäïî âіäíî äî çìіíè ðі÷íîãî ðàäіàöіéíîãî áàëàíñó â ìåæàõ Óêðàїíè ñïî-
ñòåðіãàєòüñÿ çàãàëüíå ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ â íàïðÿìêó ïіâ-
íі÷–ïіâäåíü. Ïðîòå âïëèâ ðàäіàöіéíîãî ÷èííèêà âñå æ âіä÷óòíіøèé óëіòêó , 
ïðî ùî ñâіä÷èòü ìàéæå çîíàëüíà (øèðîòíà) çìіíà òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ
âëіòêó.

 Земна поверхня і клімат. Çíà÷íèé âïëèâ íà êëіìàò çäіéñíþє çåìíà
ïîâåðõíÿ, ÿêà, âçàєìîäіþ÷è ç àòìîñôåðîþ, âïëèâàє íà її ñòàí. Âîäíà ïî-
âåðõíÿ і ñóõîäіë, âêðèòà ñíіãîì, ðîñëèííіñòþ і ðîçîðàíà ïîâåðõíÿ ïî-
ðіçíîìó ïîãëèíàє, âіäáèâàє åíåðãіþ Ñîíöÿ òà âіääàє òåïëî. Öå çðåøòîþ
âïëèâàє íà òåìïåðàòóðó ïîâåðõíі é ïðèçåìíîãî øàðó ïîâіòðÿ.

Áіëüøå ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії ïîãëèíàþòü і òîìó êðàùå íàãðіâàþòüñÿ òåìíі
ïîâåðõíі, íàïðèêëàä ùîéíî ðîçîðàíі ґðóíòè. Çàáîëî÷åíі àáî ïåðåçâîëîæå-
íі äіëÿíêè ìіñöåâîñòі íàãðіâàþòüñÿ ñëàáøå, òîìó ùî áàãàòî òåïëà âèòðà-
÷àєòüñÿ íà âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè. Íàâïàêè, ñâіæèé ñíіã âіäáèâàє äî 90 %
ñîíÿ÷íîãî âèïðîìіíþâàííÿ, ñóõèé ñâіòëèé ïіñîê – äî 40 %, ðîñëèííіñòü –
10–25 % (ìàë. 50).

Íàéâèùі ïîêàçíèêè âіäáèòîї ðàäіàöії âçèìêó çàôіêñîâàíі íà ïіâíі÷íîìó 
ñõîäі Óêðàїíè і â Êàðïàòàõ – äî 65 %. Òóò ñïîñòåðіãàєòüñÿ íàéñòіéêіøèé
ñíіãîâèé ïîêðèâ, ÿêèé ìàє âèñîêó âіäáèâàëüíó çäàòíіñòü ïîâåðõíі – àëü-
áåäî (ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї – áіëіñòü). Çàãàëîì, ùî ñâіòëіøà ïîâåðõíÿ,
òî áіëüøå âîíà âіäáèâàє ïðîìåíåâîї ñîíÿ÷íîї åíåðãії. Óëіòêó íàéìåíøå
ðàäіàöії âіäáèâàþòü ëіñîâі ìàñèâè íà Ïîëіññі òà â ãîðàõ – äî 16 %.

Íà ôîðìóâàííÿ êëіìàòó çíà÷íî âïëèâàє ðåëüєô òà àáñîëþòíà âèñîòà
ìіñöåâîñòі. Òàê, ó Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ êëіìàòè÷íі óìîâè äóæå
âіäðіçíÿþòüñÿ çàëåæíî âіä âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ, íàïðÿìêó ïðîñòÿãàí-
íÿ ãіðñüêèõ õðåáòіâ òà îðієíòàöії ñõèëіâ ùîäî ñòîðіí ãîðèçîíòó. Çі çáіëü-
øåííÿì âèñîòè çíèæóєòüñÿ àòìîñôåðíèé òèñê і òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ,
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Мал. 49. Сумарна сонячна радіація (МДж/м2). Рік2
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çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü îïàäіâ і øâèäêіñòü âіòðó. Ó ãîðàõ âіä îðієíòàöії
ñõèëіâ ñóòòєâî çàëåæèòü êіëüêіñòü îïàäіâ.

Íà êëіìàò Óêðàїíè âïëèâàþòü é іíøі ôîðìè ðåëüєôó, íàïðèêëàä Ïî-
äіëüñüêà âèñî÷èíà і Äîíåöüêèé êðÿæ, äå çàãàëüíèé õіä êëіìàòè÷íèõ ïî-
êàçíèêіâ ïîðóøóєòüñÿ çàâäÿêè áіëüøіé âèñîòі ìіñöåâîñòі íà öèõ äіëÿíêàõ
ïîðіâíÿíî іç ñóñіäíіìè.

Êëіìàòè÷íі óìîâè ïðèìîðñüêèõ ðàéîíіâ ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì áðè-
çіâ. Óçèìêó ìîðñüêі áàñåéíè ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ
ïðèëåãëèõ ðàéîíіâ ñóõîäîëó. Óëіòêó æ, çàâäÿêè îõîëîäæóâàëüíіé äії
ìîðÿ, òåìïåðàòóðà íà óçáåðåææі äåùî íèæ÷à, íіæ ó ðàéîíàõ, ðîçòàøîâà-
íèõ íà òàêіé ñàìіé øèðîòі, àëå ñõіäíіøå. Çàâäÿêè ìîðÿì çãëàäæóєòüñÿ
êîëèâàííÿ äîáîâîї òåìïåðàòóðè, çáіëüøóєòüñÿ â öіëîìó âîëîãіñòü ïîâіòðÿ.

Õàðàêòåð çåìíîї ïîâåðõíі ðàçîì ç іíøèìè ÷èííèêàìè êëіìàòîóòâîðåííÿ
çóìîâëþє çìіíó àáî òðàíñôîðìàöіþ âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿ íàä ðіâíèííîþ
÷àñòèíîþ òåðèòîðії Óêðàїíè. Çìіíà âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿ âіä âîëîãîãî äî
ñóõîãî íà ïіâäíі і ñõîäі êðàїíè є îñíîâíèì ïðîöåñîì ó òåïëèé ñåçîí ðîêó.

ГОЛОВНЕ 
 Сумарна сонячна радіація надходить на територію у вигляді прямої і розсіяної.
 Сумарна сонячна радіація залежить від кута падіння сонячних променів та трива-

лості сонячного сяяння.
 Радіаційний баланс – це різниця між сумарною енергією Сонця та її втратами на

відбиття і теплове випромінювання земною поверхнею.
 Радіаційний баланс території визначає її температурні умови.
 На розподіл температури, вологості та атмосферних опадів впливає характер зем-

ної поверхні.

Мал. 50. Альбедо різних ділянок земної поверхні

кількість сонячної радіації, що надходить до поверхні;   – поглинається;  – відбивається

Сніг Пісок

Рослини Вода
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Як змінюється кількість сумарної сонячної радіації на території України протягом

року?
2. Що таке радіаційний баланс?
3. У чому полягає вплив підстильної земної поверхні на клімат України?
4. Чим пояснюється формування особливого клімату в приморських районах?
5. Поясніть, чому особливості рельєфу є важливими для формування клімату.
6. Обчисліть висоту Сонця у вашому населеному пункті в дні сонцестояння за форму-

лою: h = 90 – f ± 2327 ,́ де h – висота Сонця (в градусах), f – географічна широта.

§ 22. ÊËІÌÀÒÎÒÂІÐÍІ ×ÈÍÍÈÊÈ: ÖÈÐÊÓËßÖІß
ÀÒÌÎÑÔÅÐÈ

 Що таке повітряна маса?
 За якими властивостями відрізняються повітряні маси на різних широтах?
 Від чого залежить розподіл атмосферних опадів на Землі?

 Переміщення повітряних мас. Ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, ùî íàäõîäèòü íà
òåðèòîðіþ Óêðàїíè, çàáåçïå÷óє íåðіâíîìіðíіñòü íàãðіâàííÿ çåìíîї ïîâåðõ-
íі і ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ, ùî çóìîâëþє ïåðåìіùåííÿ (öèðêóëÿöіþ)
ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ñâîїõ âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿíà ìàñà íàáóâàє âіä çåìíîї
ïîâåðõíі, íàä ÿêîþ ïåðåáóâàє òðèâàëèé ÷àñ. Ïîâіòðÿíà ìàñà ìàє çíà÷íі
ðîçìіðè. Âåðòèêàëüíî âîíà ìîæå îõîïëþâàòè âñþ òðîïîñôåðó, à ïî ãîðè-
çîíòàëüíі ÷àñòî ïîøèðþєòüñÿ íà ñîòíі é òèñÿ÷і êіëîìåòðіâ. Íåðіäêî âñÿ
òåðèòîðіÿ Óêðàїíè áóâàє çàéíÿòà îäíієþ ïîâіòðÿíîþ ìàñîþ.

ßê âàì óæå âіäîìî іç 7-ãî êëàñó, ïîâіòðÿíі ìàñè ôîðìóþòüñÿ â ïåâíèõ 
øèðîòàõ. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü ïîâіòðÿíі ìàñè ïîìіðíèõ
øèðîò. Їõ ïîâòîðþâàíіñòü є çíà÷íîþ íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії êðàїíè.
Ìîðñüêі ïîìіðíі ïîâіòðÿíі ìàñè – âîëîãі, áіëüø ïðîõîëîäíі âëіòêó і áіëüø
òåïëі âçèìêó – íàäõîäÿòü ç Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó òà Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ ç
ïіâíі÷íî-çàõіäíèìè, çàõіäíèìè і ïіâäåííî-çàõіäíèìè âіòðàìè (ìàë. 51).
Ó ïåðåõіäíі ñåçîíè ðîêó, îñîáëèâî íàâåñíі, ÷àñ âіä ÷àñó ñïîñòåðіãàþòüñÿ
âòîðãíåííÿ ìàéæå íà âñþ òåðèòîðіþ Óêðàїíè àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, 
ç ÿêèìè ïîâ’ÿçóþòü õâèëі õîëîäó. Íà êëіìàò ïіâäåííèõ ðàéîíіâ Óêðàїíè
âïëèâàþòü òàêîæ æàðêі і ñóõі òðîïі÷íі ïîâіòðÿíі ìàñè, ÿêі ìîæóòü ïðî-
íèêàòè é ó áіëüø ïіâíі÷íі ðàéîíè.

 Атмосферні та кліматичні фронти. Ìіæ ïîâіòðÿíîþ ìàñîþ òà çåì-
íîþ ïîâåðõíåþ âіäáóâàєòüñÿ ïîñòіéíèé îáìіí òåïëîì і âîëîãîþ: ðóõàþ-
÷èñü, âåëèêі ìàñè ïîâіòðÿ âòðà÷àþòü çàïàñè âîëîãè і òåïëà àáî ïîïîâ-
íþþòüñÿ íèìè і, òàêèì ÷èíîì, çìіíþþòü ñâîї âëàñòèâîñòі. Ïðè çіòêíåííі
ìіæ ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè ç ðіçíèìè âëàñòèâîñòÿìè âèíèêàþòü âóçüêі
ïåðå õіäíі çîíè ç íàéáіëüøîþ ðіçíèöåþ òåìïåðàòóðè, òèñêó і øâèäêîñòåé
âіòðó. Öі çîíè «áîðîòüáè» ïîâіòðÿíèõ ìàñ íàçèâàþòü àòìîñôåðíèìè
ôðîíòàìè. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ âãîðó â ñåðåäíüîìó íà 10–12 êì, à ïî
ãîðèçîíòàëі – íà êіëüêà ñîòåíü êіëîìåòðіâ.
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Àòìîñôåðíі ôðîíòè áóâàþòü òåïëі і õîëîäíі. Òåïëèé àòìîñôåðíèé 
ôðîíò âèíèêàє òîäі, êîëè òåïëå ïîâіòðÿ íàñòóïàє, à õîëîäíå – âіäñòóïàє
ïåðåä íèì (ìàë. 52). Òåïëå ëåãêå ïîâіòðÿ, ðóõàþ÷èñü øâèäøå âіä õîëîäíî-
ãî, íàòіêàє íà õîëîäíå, ïîâіëüíî ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó і îõîëîäæóєòüñÿ. Ïðè 
öüîìó âіäáóâàєòüñÿ çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè, óòâîðþþòüñÿ õìàðè, ç ÿêèõ 
ïîòіì âèïàäàþòü òðèâàëі îïàäè.

Õîëîäíèé àòìîñôåðíèé ôðîíò ôîðìóєòüñÿ òîäі, êîëè õîëîäíå ïîâіòðÿ àê-
òèâíî ðóõàєòüñÿ â áіê òåïëîї ïîâіòðÿíîї ìàñè (ìàë. 52). Ðóõàþ÷èñü óïåðåä,
õîëîäíå і âàæêå ïîâіòðÿ ïіäòіêàє ïіä òåïëå і âèòіñíÿє éîãî âãîðó. Іç öèì ôðîí-
òîì  ïîâ’ÿçàíі ïîõîëîäàííÿ, ðîçâèòîê êóï÷àñòî-äîùîâèõ õìàð, ãðîçè, çëèâè.

Óòâîðåííÿ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ ìîæíà ïåðåäáà÷àòè, ÿêùî óâàæíî 
ñïîñòåðіãàòè çà õìàðàìè. Ïåðøèì ïðîâіñíèêîì íàáëèæåííÿ ôðîíòó є ïå-
ðèñòі õìàðè, ÿêі ìàþòü âèãëÿä íèòîê іç çàãíóòèìè êіíöÿìè, íіáè êіãòÿìè. 
Íåçàáàðîì âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà іíøі, ïåðèñòî-øàðóâàòі, ïîòіì øàðó-
âàòі õìàðè, ùî іç ÷àñîì óêðèâàþòü óñå íåáî і íåñóòü îïàäè.

Мал. 51. Циркуляція повітряних мас на території України
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Àòìîñôåðíі ôðîíòè çìіíþþòü ñâîє ïî-
ëîæåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ó çâ’ÿçêó ç ðóõîì
Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ. Íàéáіëüø ïîòóæíі
ôðîíòè âèíèêàþòü ïіä ÷àñ çіòêíåííÿ àðê-
òè÷íèõ, ïîìіðíèõ і òðîïі÷íèõ ïîâіòðÿíèõ
ìàñ. Çîíè, ùî âіäîáðàæàþòü їõ ñåðåäíє áà-
ãàòîðі÷íå ïîëîæåííÿ, íàçèâàþòü êëіìà-
òè÷íèìè ôðîíòàìè. Ôðîíò, ùî âèíèêàє
íà ñòèêó ïîìіðíèõ òà àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿ-
íèõ ìàñ, íàçèâàþòü àðêòè÷íèì êëіìàòè÷-
íèì ôðîíòîì. Óëіòêó âіí îõîïëþє òåðèòî-
ðіþ ïіâíі÷íèõ ðàéîíіâ Óêðàїíè, à âçèìêó
îïóñêàєòüñÿ äî øèðîòè 48–49. Ôðîíò, ùî 
âèíèêàє íà ñòèêó ïîìіðíèõ і òðîïі÷íèõ ïî-
âіòðÿíèõ ìàñ, íàçèâàþòü ïîìіðíèì êëіìà-
òè÷íèì ôðîíòîì, ÿêèé ïàíóє â Óêðàїíі
ïåðåâàæíî â òåïëèé ñåçîí.

 Атмосферні вихори. Êðіì àòìîñôåð-
íèõ ôðîíòіâ, íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïîñòіé-
íî âèíèêàþòü, ðîçâèâàþòüñÿ і ðóéíóþòüñÿ
ðіçíі çà ðîçìіðàìè àòìîñôåðíі âèõîðè. Íàé-
áіëüøі ç íèõ – öèêëîíè é àíòèöèêëîíè.

Öèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü іç çíèæå-
íèì òèñêîì ó öåíòðі òà âіòðàìè, ùî äìóòü
âіä îêðàїíè äî öåíòðà (ìàë. 53). Çàâäÿêè
ñèëі îáåðòàííÿ Çåìëі ïîâіòðÿ â öèêëîíàõ, 
ùî âіäáóâàþòüñÿ íàä òåðèòîðієþ Óêðàїíè,
ðóõàєòüñÿ ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè.
Ó öåíòðі öèêëîíó ïåðåâàæàþòü âèñõіäíі
ðóõè, ùî âåäå äî çíèæåííÿ òèñêó. Ïіäéîì
ïîâіòðÿ ñïðèÿє ïîñòóïîâîìó çãóùåííþ âî-
äÿíîї ïàðè, óòâîðåííþ õìàð і îïàäіâ. Ïðè-
÷èíîþ âèíèêíåííÿ öèêëîíó є íàÿâíіñòü
àòìîñôåðíîãî ôðîíòó.

Àíòèöèêëîí – öå çàìêíóòà îáëàñòü ç
âèñîêèì òèñêîì ó öåíòðі é âіòðàìè, ùî
äìóòü âіä öåíòðà äî îêðàїíè çà ãîäèííèêî-
âîþ ñòðіëêîþ ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, і çîêðå-
ìà íàä óêðàїíñüêîþ òåðèòîðієþ (ìàë. 53).
Ó öåíòðі àíòèöèêëîíó ïåðåâàæàє íèçõіä-
íèé ðóõ ïîâіòðÿ, ùî çóìîâëþє çðîñòàííÿ
òèñêó і ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Çàâäÿêè
íàãðіâàííþ ïîñòóïîâî ïîâіòðÿ ñòàє ñóõіøèì,
ùî íå ñïðèÿє óòâîðåííþ õìàð і îïàäіâ.

Ó ðàçі çіòêíåííÿ äіëÿíîê õîëîäíèõ і òåï-
ëèõ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ óòâîðþþòüñÿ òàê
çâàíі ôðîíòè çàãàñàííÿ, ïіñëÿ ÷îãî ôðîí-
òàëüíà äіÿëüíіñòü ðóéíóєòüñÿ. Ó ñåðåäíüîìó

Мал. 53. Рух повітря в циклоні 
та антициклоні в Північній півкулі
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çà ðіê â Óêðàїíі ïðîõîäèòü ïî ïîíàä 30 õîëîäíèõ і òåïëèõ ôðîíòіâ òà 
70 ôðîíòіâ çãàñàííÿ.

Â Óêðàїíі àòìîñôåðíі âèõîðè íàé÷àñòіøå ïðèâ’ÿçàíі äî ðàéîíіâ äії àðê-
òè÷íîãî і ïîìіðíîãî êëіìàòè÷íèõ ôðîíòіâ і ïåðåìіùóþòüñÿ â íàïðÿìêó 
çàãàëüíîãî, õàðàêòåðíîãî äëÿ íàøîї òåðèòîðії ïåðåíåñåííÿ ïîâіòðÿ – іç 
çàõîäó íà ñõіä. Ïðè öüîìó öèêëîíè äåùî âіäõèëÿþòüñÿ íà ïіâíі÷, à àíòè-
öèêëîíè, íàâïàêè, íà ïіâäåíü. Òîìó øëÿõè öèêëîíіâ íàé÷àñòіøå ïðîõî-
äÿòü ó ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі Óêðàїíè, à àíòèöèêëîíіâ – ó ïіâäåííèõ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись  супутниковими зображеннями переміщення повітряних 
мас над територією України (сайт uhmi.org.ua Українського гідрометео-
рологічного інституту – в режимі доступу – сторінка «Супутникові зо-
браження»), з’ясуйте, які повітряні маси й атмосферні системи панують 
над територією України  в даний конкретний момент. Спрогнозуйте їх-
ній вплив на погодно-кліматичні умови в нашій країні, у своєму регіоні.ій і і ій ї і і і

Çàãàëîì çàõіäíå ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ â Óêðàїíі ïîâ’ÿçàíå ç îñî-
áëèâîñòÿìè çàãàëüíîї (ïëàíåòàðíîї) öèðêóëÿöії àòìîñôåðè. ßê âàì âіäîìî, 
ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ, ó ÿêèõ ðîçìіùåíà íàøà êðàїíà, ïåðåâàæàє ïðîòÿãîì 
ðîêó íèçüêèé àòìîñôåðíèé òèñê. Ïðè÷èíîþ öüîãî є ïîñòіéíå çіòêíåííÿ 
ðіçíèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ і ôîðìóâàííÿ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ. Äî ïîìіðíèõ 
øèðîò ç ïіâäíÿ ïåðåìіùóєòüñÿ òðîïі÷íå ïîâіòðÿ, à ç ïіâíî÷і – àðêòè÷íå, 
ôîðìóþ÷è ïîñòіéíó îáëàñòü ïіäâèùåíîãî òèñêó – Àçîðñüêèé ìàêñèìóì. 
Іç öієї îáëàñòі çàâäÿêè îáåðòàííþ Çåìëі ïîâіòðÿíі ìàñè â ñè ñòåìі àòìî-
ñôåðíèõ ôðîíòіâ, öèêëîíіâ òà àíòèöèêëîíіâ âіäõèëÿþòüñÿ â íàïðÿìêó іç 
çàõîäó íà ñõіä. Íèçüêèé òèñê ïіäñèëþєòüñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè âëіòêó ùå 
é çà ðàõóíîê íàãðіâàííÿ ïîâіòðÿ, ÿêå ïîñòóïîâî ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó.

Óçèìêó âçäîâæ ëіíії Ëóãàíñüê – Äíіïðîïåòðîâñüê – Áàëòà ôîðìóєòüñÿ 
ñìóãà äåùî ïіäâèùåíîãî òèñêó, òàê çâàíà âіñü Âîєéêîâà, ÿêà ïðîñòÿãàєòü-
ñÿ é çà ìåæі Óêðàїíè. Çàçâè÷àé ïіâíі÷íіøå âіä öієї ñìóãè ïåðåâàæàє çà-
õіäíå ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ, òåïëîãî і âîëîãîãî, à ïіâäåííіøå – ñõіäíå і 
ïіâäåííî-ñõіäíå ïåðåìіùåííÿ õîëîäíèõ і ñóõèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ.

ГОЛОВНЕ 
 На території України панують повітряні маси помірних, арктичних і тропічних широт.
 В Україні діють теплі й холодні атмосферні фронти, циклони й антициклони.
 Переміщення повітряних мас в Україні здійснюється протягом року переважно в 

напрямку із заходу на схід у системі атмосферних фронтів, циклонів й антициклонів .
 Із циркуляцією повітряних мас пов’язане утворення атмосферних опадів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які повітряні маси переважають на території України?
2. Які кліматичні фронти панують в Україні?
3. Чим відрізняються повітряні маси, які переміщуються в Україні в різні сезони?
4. Чим відрізняються циклони й антициклони?
5. Чому циркуляція повітря на території України здійснюється в напрямку із заходу на 

схід?
6. Поясніть, чому із циркуляцією атмосфери пов’язане утворення опадів.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

96

§ 23. ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ: ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ,
ÂÎËÎÃІÑÒÜ ÏÎÂІÒÐß, ÎÏÀÄÈ, ÊÎÅÔІÖІЄÍÒ
ÇÂÎËÎÆÅÍÍß

 Чому клімат Землі дуже різноманітний?
 У яких кліматичних показниках проявляється континентальність клімату?

Êëіìàòè÷íà êàðòà – öå ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé çà ðåçóëüòàòàìè
áàãàòîðі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ïîêàçàíèé òåðèòîðіàëüíèé ðîçïîäіë êëіìàòè÷-
íèõ ïîêàçíèêіâ: óìîâ ðàäіàöії, îñîáëèâîñòåé ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ
ìàñ, òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, êіëüêîñòі àòìîñôåðíèõ îïàäіâ òà іí. Îñîáëèâîþ
êëіìàòè÷íîþ êàðòîþ є êàðòà êëіìàòè÷íîãî ðàéîíóâàííÿ, íà ÿêіé çîáðàæåíî
êëіìàòè÷íі ïîÿñè і îáëàñòі êëіìàòó âіäïîâіäíî äî ïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії.

 Розподіл температури повітря по території України. Òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ – îäèí ç îñíîâíèõ êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ, âіä ÿêîãî çàëåæàòü
îñîáëèâîñòі іíøèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè і ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäåé. 
Òåìïåðàòóðíі óìîâè íà òåðèòîðії Óêðàїíè âіäðіçíÿþòüñÿ çàëåæíî âіä ðà-
äіàöіéíîãî áàëàíñó òà îñîáëèâîñòåé öèðêóëÿöії àòìîñôåðè.

Óëіòêó çàâäÿêè äîäàòíîìó ðàäіàöіéíîìó áàëàíñó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ
íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè âèùå 0. Ëèïíåâі іçîòåðìè íà ðіâíèííіé ÷àñòèíі
òåðèòîðії êðàїíè ïðîñòÿãàþòüñÿ çäåáіëüøîãî ìàéæå âçäîâæ ïàðàëåëåé
(ìàë. 54). Òàêèì ÷èíîì, ó òåïëèé ñåçîí ïіäòâåðäæóєòüñÿ ãîëîâíà êëіìà-
òè÷íà çàêîíîìіðíіñòü: çі çìåíøåííÿì ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè ïіäâèùóєòüñÿ
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Öå âêàçóє íà ïðîâіäíó ðîëü ó òåìïåðàòóðíîìó ðåæè-
ìі ðàäіàöіéíèõ óìîâ òåðèòîðії. Ëèøå ó ïðèìîðñüêèõ ðàéîíàõ ëèïíåâі іçî-
òåðìè âèãèíàþòüñÿ äåùî íà ïіâíі÷ ÷åðåç îõîëîäæóâàëüíó äіþ âîäíèõ ìàñ.

Ó ãîðàõ òåìïåðàòóðà çìåíøóєòüñÿ ç âèñîòîþ, òîìó çàãàëîì âîíà äåùî
íèæ÷à, íіæ íà ñóñіäíіõ ðіâíèíàõ.

Мал. 54. Липневі ізотерми на території України
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Óçèìêó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè âіä’єìíà, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç âіä’єìíèì ðàäіàöіéíèì áàëàíñîì ó öåé ïåðіîä ðîêó. Ïðîòå
ñі÷íåâі іçîòåðìè, íà âіäìіíó âіä ëèïíåâèõ, ïðîñòÿãàþòüñÿ çäåáіëüøîãî
ìàéæå âçäîâæ ìåðèäіàíіâ (ìàë. 55). Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âçèìêó òå-
ïëî íàäõîäèòü äî íàñ íå ñòіëüêè іç ñîíÿ÷íîþ åíåðãієþ, ñêіëüêè ç ìîðñüêè-
ìè ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè ç áîêó áіëüø òåïëîãî Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó. Іç öієї
æ ïðè÷èíè é àìïëіòóäà ðі÷íîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ çáіëüøóєòüñÿ ó ñõіä-
íîìó íàïðÿìêó. Íà çàõîäі àìïëіòóäà òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü 22 Ñ,
íà ñõіä âîíà çáіëüøóєòüñÿ äî 29 Ñ. Öå є ñâіä÷åííÿì ïîñèëåííÿ êîíòèíåí-
òàëüíîñòі êëіìàòó â öüîìó æ íàïðÿìêó.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте карти ізотерм (мал. 54, 55) і виявіть, у яких межах змі-
нюється на території України температура повітря: а) улітку; б) узимку;
в) як змінюється амплітуда коливання температури повітря впродовж 
року.

Ãîëîâíîþ ðèñîþ ðі÷íîãî ðîçïîäіëó ïåðåñі÷íîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ є
âіäíîñíî íåâåëèêі її çìіíè âіä ìіñÿöÿ äî ìіñÿöÿ âëіòêó і âçèìêó é ðіçêі
êîëèâàííÿ íàâåñíі і âîñåíè.

Ìàêñèìàëüíà і ìіíіìàëüíà òåìïåðàòóðè є åêñòðåìàëüíèìè ïîêàçíèêà-
ìè òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ áіëüøîþ ìіíëèâіñòþ â
÷àñі і ïðîñòîðі, íіæ ïåðåñі÷íі ìіñÿ÷íі òåìïåðàòóðè. Ðîçïîäіë åêñòðåìàëü-
íèõ òåìïåðàòóð çàëåæèòü âіä öèðêóëÿöіéíèõ ïðîöåñіâ, à òàêîæ âіä ðіçíî-
ìàíіòíèõ ìіñöåâèõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ, çîêðåìà âіä ðåëüєôó òà
âëàñòèâîñòåé ïіäñòèëàþ÷îї ïîâåðõíі.

Ó ìåæàõ Óêðàїíè àáñîëþòíèé ìàêñèìóì çàðåєñòðîâàíèé íà ïіâäåííî-
ìó ñõîäі і ïіâäíі, âіí ñÿãàє +40…41 Ñ. Àáñîëþòíèé ìіíіìóì òåìïåðàòóðè
–42 Ñ çàôіêñîâàíî íà ñõîäі Óêðàїíè.

Мал. 55. Січневі ізотерми на території України
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Iсторiя географiïр р ф
На розподіл мінімальної температури повітря впливає потужне вторгнення 
континентального арктичного повітря. При цьому температура повітря за 
добу суттєво знижується – аж на 17–18 С! Коли хвиля холоду охоплює всю 
Україну, найнижчі температури –37…–42 С фіксують на сході. Найбільшу 
тривалість мінімальної температури повітря (майже два тижні) було зафіксо-
вано в січні 2006 р. на сході країни.

 Розподіл опадів по території України. Îïàäè â ìåæàõ Óêðàїíè âè-
ïàäàþòü ïåðåâàæíî ç ôðîíòàëüíèõ õìàð. Òàêі õìàðè óòâîðþþòüñÿ â ðå-
çóëüòàòі çіòêíåííÿ äâîõ ðіçíèõ çà âëàñòèâîñòÿìè ïîâіòðÿíèõ ìàñ.

Îñíîâíîþ çàêîíîìіðíіñòþ ðîçïîäіëó îïàäіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè є
çìåíøåííÿ їõíüîї êіëüêîñòі ç ïіâíî÷і і ïіâíі÷íîãî çàõîäó â íàïðÿìêó íà
ïіâäåíü і ïіâäåííèé ñõіä (ìàë. 56). Òàêèé ðîçïîäіë ñïîñòåðіãàєòüñÿ íà
ðіâíèííіé òåðèòîðії êðàїíè. Ó ãîðàõ ïîâіòðÿ ïіäíіìàєòüñÿ ñõèëàìè, ó ðå-
çóëüòàòі ÷îãî êîíäåíñóєòüñÿ âîäÿíà ïàðà, ôîðìóþòüñÿ õìàðè òà îïàäè.
Òîìó íàéáіëüøà êіëüêіñòü îïàäіâ âèïàäàє â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ (700–
1200 ìì) і â Êðèìñüêèõ ãîðàõ (500–1000 ìì). Íàäìіðíó êіëüêіñòü îïàäіâ
(600–650 ìì) îòðèìóє ïіâíі÷íî-çàõіäíà ðіâíèííà ÷àñòèíà Óêðàїíè і Ïå-
ðåäêàðïàòòÿ. Ç ïðîñóâàííÿì íà ïіâäåíü і ñõіä êіëüêіñòü îïàäіâ ïîñòóïîâî
çìåíøóєòüñÿ, ùî çóìîâëåíî ïîñëàáëåííÿì öèêëî íàëüíîї äіÿëüíîñòі. 

Çà ðåæèìîì âèïàäàííÿ îïàäіâ ïðîòÿãîì ðîêó â Óêðàїíі ñïîñòåðіãàєòü-
ñÿ êîíòèíåíòàëüíèé òèï ðі÷íîãî ðîçïîäіëó îïàäіâ, êîëè êіëüêіñòü îïàäіâ 
òåïëîãî ïåðіîäó ïåðåâèùóє êіëüêіñòü îïàäіâ õîëîäíîãî ïåðіîäó. Ïðè öüîìó
ðіçíèöÿ ñòàíîâèòü 50 ìì. Òàêèé ðі÷íèé õіä îïàäіâ íàéáіëüø õàðàêòåðíèé
äëÿ âèñî÷èí і ïіâíі÷íèõ і ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ ðàéîíіâ. Ó ïіâäåííèõ ðàéîíàõ
îïàäè ðîçïîäіëÿþòüñÿ áіëüø-ìåíø ðіâíîìіðíî, îñîáëèâî íà óçáåðåææÿõ
ìîðіâ, äå ðіçíèöÿ â êіëüêîñòі îïàäіâ òåïëîãî і õîëîäíîãî ñåçîíіâ ñòàíîâèòü
óñüîãî 25 ìì.

Мал. 56. Річна кількість опадів (мм) на території України
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Âèïàäàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ â Óêðàїíі òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç âîëîãіñòþ
ïîâіòðÿ òà çâîëîæåííÿì. Îñòàííє çàçâè÷àé õàðàêòåðèçóєòüñÿ êîåôіöієí-
òîì çâîëîæåííÿ, ÿêèé ÿâëÿє ñîáîþ âіäíîøåííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі îïà-
äіâ, ùî âèïàäàþòü íà äàíіé òåðèòîðії çà ïåâíèé ïåðіîä, äî âåëè÷èíè âè-
ïàðîâóâàíîñòі çà òîé ñàìèé ïåðіîä. Äëÿ Óêðàїíè ñåðåäíіé êîåôіöієíò
çâîëîæåííÿ ñòàíîâèòü 1,0–1,1, òîáòî öå îçíà÷àє, ùî íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
îïàäіâ çà ðіê âèïàäàє ñòіëüêè, ñêіëüêè ìîæå âèïàðóâàòèñÿ çà öåé æå ïåðі-
îä. Ïðîòå íà ïіâíî÷і, ó ëіñîâіé çîíі, öåé ïîêàçíèê áіëüøå çà 1, à íà ïіâäíі,
ó ñòåïó – ìåíøå âіä 1 і êîëèâàєòüñÿ âіä 0,3 äî 0,6.

 Як розв’язувати задачі на визначення вологості повітря (ãîòóє-
ìîñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè № 5). Âîëîãіñòü áóâàє àáñî ëþòíîþ і âіäíîñíîþ.
Àáñîëþòíà âîëîãіñòü – öå ìàñà âîäÿíîї ïàðè, ùî óòðèìóєòüñÿ â îäèíèöÿõ 
îá’єìó ïîâіòðÿ â äàíèé ìîìåíò ÷àñó. Âіäíîñíà âîëîãіñòü – öå âіäíîøåííÿ 
àáñîëþòíîї âîëîãîñòі äî її ìàêñèìàëüíîãî (âîëîãîñòі íàñè÷åííÿ) çíà÷åííÿ
çà äàíîї òåìïåðàòóðè. Çà 100 % âіäíîñíîї âîëîãîñòі â ïîâіòðі ìîæå âіäáó-
òèñÿ êîíäåíñàöіÿ âîäÿíîї ïàðè é óòâîðèòèñÿ òóìàí ÷è õìàðè. Òåìïåðàòó-
ðó, çà ÿêîї öå òðàïëÿєòüñÿ, íàçèâàþòü òî÷êîþ ðîñè. Îòæå, çíàþ÷è îäèí ç
ïîêàçíèêіâ âîëîãîñòі, ìîæíà ðîçðàõóâàòè іíøі її ïîêàçíèêè. Íàïðèêëàä,
є òàêà óìîâà çàäà÷і: âіäíîñíà âîëîãіñòü ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü 60 %, à âîëî-
ãіñòü íàñè÷åííÿ çà òåìïåðàòóðè +20 °Ñ – 17,3 ìì. Âèçíà÷èòè àáñîëþòíó
âîëîãіñòü ïîâіòðÿ â äàíіé ìіñöåâîñòі і â äàíèé ÷àñ. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷і
ñëіä ñêîðèñòàòèñÿ áàçîâîþ ôîðìóëîþ: r = r q/Q, äå r – öå âіäíîñíà âîëî-r
ãіñòü, q – àáñîëþòíà âîëîãіñòü, Q – ìàêñèìàëüíà âîëîãіñòü, àáî âîëîãіñòü 
íàñè÷åííÿ.

ГОЛОВНЕ 
 Липневі ізотерми на рівнинній території країни простягаються майже вздовж пара-

лелей, що свідчить про залежність літніх температур повітря від радіаційних умов.
 Січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів, що пояснюється цир-

куляційними процесами з Атлантичного океану.
 Кількість атмосферних опадів на території України зменшується в напрямку з пів-

ночі і північного заходу на південь і південний схід.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Як відрізняються закономірності зміни температури повітря в межах нашої країни

влітку і взимку?
2. Як різняться умови зволоження на північному заході і на південному сході країни?
3. Чим зумовлене формування опадів в Україні?
4. Поясніть особливості континентальності клімату на території України.
5. Обчисліть коефіцієнт зволоження у вашій місцевості, використавши дані кліма-

тичної карти України.

Визначення вологості повітря за заданими показниками.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 5



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

100

§ 24. ÐÅÃІÎÍÀËÜÍІ ÂІÄÌІÍÍÎÑÒІ ÊËІÌÀÒÓ

 Що таке кліматичний пояс і тип клімату?
 В яких кліматичних поясах розташована Європа?

 Кліматичні пояси і типи клімату. Áіëüøà ÷àñòèíà íàøîї êðàїíè ðîç-
òàøîâàíà â ïîìіðíîìó êëіìàòè÷íîìó ïîÿñі, і ëèøå Ïіâäåííèé áåðåã Êðè-
ìó òà ïіâäåííі ñõèëè Êðèìñüêèõ ãіð äî âèñîòè 600 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ –
ó ñóáòðîïі÷íîìó (ìàë. 57). Íà òåðèòîðії Óêðàїíè â ìåæàõ ïîìіðíîãî  ïîÿñó
âèäіëÿþòü äâі êëіìàòè÷íі îáëàñòі – Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíó і Êîíòè-
íåíòàëüíó.

Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíà îáëàñòü îõîïëþє ïіâíі÷íі é öåíòðàëüíі ðà-
éîíè êðàїíè òà Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Êëіìàò öієї îáëàñòі âèçíà÷àєòüñÿ
âïëèâîì âîëîãèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ ç Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó і Ñåðåäçåìíîãî
ìîðÿ, ùî íàäõîäÿòü іç çàõіäíèìè âіòðàìè, öèêëîíàìè é àíòèöèêëîíàìè.
Óçèìêó ñþäè âòîðãàþòüñÿ àðêòè÷íі ïîâіòðÿíі ìàñè, çóìîâëþþ÷è ðіçêå
çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Óëіòêó òóò âіä÷óâàєòüñÿ âïëèâ òðîïі÷íîãî
ïîâіòðÿ, іíêîëè äóæå ñóõîãî. Â îêðåìі ðîêè òåìïåðàòóðíèé ðåæèì і ðåæèì
âèïàäàííÿ îïàäіâ ìîæå ðіçêî çìіíþâàòèñÿ çàëåæíî âіä ñïіââіäíîøåííÿ
ðіçíèõ òèïіâ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ïðîòå çàãàëîì êëіìàò îáëàñòі õàðàêòåðèçó-
єòüñÿ ïîìіðíî òåïëèì ëіòîì і ïîìіðíî õîëîäíîþ çèìîþ. Â Àòëàíòèêî-êîí-
òèíåíòàëüíіé îáëàñòі ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïåâíі êëіìàòè÷íі âіäìіííîñòі, ùî
ïîâ’ÿçàíî çі çíà÷íèì її ïðîñòÿãàííÿì іç çàõîäó íà ñõіä. Íàéïîìіòíіøі
âîíè â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ. Ñàìå íàÿâíіñòü öèõ ãіð çóìîâèëà âèäіëåííÿ

Мал. 57. Кліматичне районування України
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â ìåæàõ îáëàñòі òðüîõ êëіìàòè÷íèõ ïіäîáëàñòåé: Ðіâíèííîї, Çàêàðïàò-
ñüêîї і Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò.

Ðіâíèííà êëіìàòè÷íà ïіäîáëàñòü âіäîáðàæàє êëіìàòè÷íі ðèñè, õàðàê-
òåðíі äëÿ îáëàñòі çàãàëîì. Çàêàðïàòñüêà êëіìàòè÷íà ïіäîáëàñòü âèðіç-
íÿєòüñÿ ì’ÿêîþ çèìîþ іç ÷àñòèìè і òðèâàëèìè âіäëèãàìè, êîëè òåìïåðà-
òóðà ïîâіòðÿ ìîæå ïіäâèùóâàòèñÿ äî +10 Ñ. Òîìó ñòіéêèé ñíіãîâèé 
ïîêðèâ ôîðìóєòüñÿ íå ùîðîêó. Òåïëèé ïåðіîä òðèâàє ïîíàä 9 ìіñÿöіâ. 
Ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà ëèïíÿ ñòàíîâèòü +20 Ñ. Ñåðåäíüîðі÷íà êіëüêіñòü
îïàäіâ ñÿãàє  600–900 ìì, áіëüøіñòü ç íèõ âèïàäàє òåïëîї ïîðè ðîêó. Äëÿ 
êëіìàòè÷íîї ïіäîáëàñòі Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò õàðàêòåðíі íåðіâíîìіðíèé 
ðîçïîäіë îïàäіâ ïî òåðèòîðії òà çíà÷íі òåìïåðàòóðíі êîíòðàñòè. Çèìà òóò 
ïåðåâàæíî ïðîõîëîäíà, õî÷à â îêðåìі ðîêè é ì’ÿêà і ç òðèâàëèìè âіäëè-
ãàìè. Ëіòî òàêîæ ïðîõîëîäíå é âîëîãå, ç ÷àñòèìè äîùàìè і âіòðîì.

Êëіìàò êîíòèíåíòàëüíîї îáëàñòі ôîðìóєòüñÿ ïåðåâàæíî ïіä âïëèâîì 
êîíòèíåíòàëüíèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ ïîìіðíèõ øèðîò, à òàêîæ âèäîçìіíåíèõ 
àðêòè÷íèõ і òðîïі÷íèõ ìàñ. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè êëіìàòó öієї îáëàñòі є 
âè ñîêі òåìïåðàòóðè é íåäîñòàòíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ, à îòæå і çâîëîæåííÿ. 
Ëіòî òóò ïîñóøëèâå é òåïëå, à â îêðåìі ðîêè – æàðêå. Ïåðåñі÷íі ìіñÿ÷íі 
òåì ïåðàòóðè +20…21 Ñ і çðîñòàþòü ó ïіâäåííîìó і ïіâäåííî-ñõіäíîìó íà-
ïðÿìêàõ. Çèìà ïîìіðíî õîëîäíà, іíîäі ì’ÿêà ç ïåðåñі÷íèìè òåìïåðàòóðà-
ìè âіä –20 Ñ íà ïіâäíі і ïіâäåííîìó çàõîäі äî –7 Ñ íà ïіâíî÷і і ïіâíі÷íî-
ìó ñõîäі îáëàñòі. Îäíàê ïіä ÷àñ âòîðãíåííÿ àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ 
áóâàþòü ðіçêі çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè äî –30 Ñ і íèæ÷å. Ðі÷íà êіëüêіñòü 
îïàäіâ çìåíøóєòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü âіä 450 äî 300 ìì.

Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Êðèìñüêèõ ãіð íà ìåæі ïîìіðíîãî і ñóáòðî-
ïі÷íîãî êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ çóìîâèëî âèäіëåííÿ їõ â îêðåìó êëіìàòè÷íó 
îáëàñòü. Êëіìàòè÷íі óìîâè îáëàñòі Ãіðñüêîãî Êðèìó äóæå ñâîєðіäíі, ùî 
ïîÿñíþєòüñÿ ïåðåïàäàìè âіäíîñíèõ âèñîò ïîâåðõíі, íàÿâíіñòþ ñõèëіâ 
ðіçíîї  êðóòèçíè і îðієíòàöії, ðîçâèòêîì ìіñ-
öåâîї àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ
ìàñ. Ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà âëіòêó ñòàíî-
âèòü òóò +20 Ñ, à âçèìêó ñÿãàє –3…–5 Ñ, 
õî÷à іíîäі çíèæóєòüñÿ é äî –25 Ñ. Îáëàñòі
âëàñòèâå âèñîêå çâîëîæåííÿ і çíà÷íà ñóìà 
îïàäіâ (äî 1100 ìì) çàâäÿêè çëèâîâèì äîùàì 
óëіòêó і ñíіãîïàäàì óçèìêó, ÿêі âèïà äàþòü 
ïåðåâàæíî íà íàâіòðÿíèõ ñõèëàõ ãіð.

Â îáëàñòі Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó ïà-
íóє ñóáòðîïі÷íèé òèï êëіìàòó. Âіä âïëèâó 
õîëîäíèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ іç ïіâíî÷і îáëàñòü
çàõèùåíà Êðèìñüêèìè ãîðàìè. Ïî ì’ÿêøóє 
êëіìàò і ìîðå, ÿêå íå çàìåðçàє. Òîìó çèìà 
òóò ì’ÿêà і âîëîãà, ëіòî ïîñóøëèâå і æàðêå. 
Ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âëіòêó ñòà-
íîâèòü +23…25 Ñ, à âçèìêó – +2…4 Ñ. Ðі÷-
íà êіëüêіñòü îïàäіâ êîëèâàєòüñÿ âіä 300 äî 
600 ìì, âèïàäàþòü âîíè ïåðåâàæíî âçèìêó
(ìàë. 58).
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Мал. 58. Кліматодіаграма Ялти 
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використавши кліматичні карти (мал. 54, 55, 56), проаналізуйте особ-
ливості річного ходу температури повітря та опадів у вашому населе-
ному пункті, визначте тип клімату в ньому.

 Як визначати особливості клімату різних регіонів України за 
кліматичними діаграмами (Ãîòóєìîñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè № 6). 
Îñêіëüêè òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà ïåðåâàæíî â ïîìіðíîìó êëіìà-
òè÷íîìó ïîÿñі, áóâàє âàæêî çà äàíèìè êëіìàòîäіàãðàìè âèçíà÷èòè òèï
êëіìàòó. Òîìó ïðîïîíóєìî, àíàëіçóþ÷è êëіìàòîäіàãðàìè, äîòðèìóâàòèñÿ
ïåâíîї ïîñëіäîâíîñòі òà çâåðòàòè óâàãó íà êîíêðåòíі îñîáëèâîñòі õîäó êëі-
ìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ. Ïî÷èíàòè àíàëіç ñëіä ç òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ âïðî-
äîâæ ðîêó: ÿêі ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè ïåðåâàæàþòü óçèìêó (äóæå íèçü-
êà, íå äóæå íèçüêà), à ÿêі – âëіòêó (äî +20 Ñ, ïîíàä +20 Ñ), ÿêà àìïëі òóäà
êîëèâàííÿ ðі÷íîї òåìïåðàòóðè (íåçíà÷íà, çíà÷íà). Çðîáèòè ïðîìіæíèé
âèñíîâîê ïðî òå, êëіìàò áіëüø êîíòèíåíòàëüíèé ÷è áëèæ÷èé äî ìîðñüêî-
ãî. Àíàëіçóþ÷è êіëüêіñòü îïàäіâ і õàðàêòåð їõ âèïàäàííÿ, ñëіä çâåðòàòè
óâàãó íà òå, ñêіëüêè îïàäіâ âèïàäàє çà ðіê, âèïàäàþòü îïàäè öіëèé ðіê ÷è 
íі, ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿþòüñÿ ÷è íі, êîëè їõ áіëüøå – óëіòêó ÷è âçèìêó. 
Äàëі âàðòî ïîðіâíÿòè äàíі äіàãðàìè ç êëіìàòè÷íîþ êàðòîþ і çðîáèòè âè-
ñíîâîê ïðî êëіìàòè÷íèé ïîÿñ, îáëàñòü і òèï êëіìàòó â ïóíêòі, äàíі ïðî
êëіìàò ÿêîãî çîáðàæåíî íà êëіìàòîäіàãðàìі. ßêùî íà äіàãðàìі ïіäïèñàíî
âèñîòó ïóíêòó íàä ðіâíåì ìîðÿ, òàêîæ çâåðòàéòå íà öå óâàãó, îñêіëüêè
äëÿ âèçíà÷åííÿ êëіìàòó îñîáëèâî â ãіðñüêèõ ÷è ïåðåäãіðñüêèõ ðàéîíàõ 
Óêðàїíè, öå ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ.

Встановлення особливостей клімату різних регіонів України 
за аналізом карт і кліматичних діаграм.

ГОЛОВНЕ 
 Більша частина України розташована в помірному кліматичному поясі.
 Переважає помірно континентальний тип клімату.
 Континентальний тип клімату охоплює південні території України.
 Особливими кліматичними умовами відрізняється клімат у Закарпатті, у горах та

на Південному березі Криму.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які риси помірно континентального клімату?
2. Як різниться клімат Атлантико-континентальної і Континентальної областей?
3. Чому клімат Південного берега Криму суттєво відрізняється від клімату більшої

частини території України?
4. Позначте на контурній карті кліматичні пояси і кліматичні області України.
5. Побудуйте кліматодіаграму для одного з населених пунктів України (на власний

вибір), використавши дані кліматичних показників.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 6
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§ 25. ÑÅÇÎÍÍІ ÏÎÃÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ßÂÈÙÀ. 
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃІ×ÍÀ ÑËÓÆÁÀ. ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ
ÐÅÑÓÐÑÈ

 Чому змінюється погода за сезонами?
 Що таке метеорологічна служба?
 Як клімат впливає на життєдіяльність людини?

 Сезонні погодні умови і явища. Â Óêðàїíі çàêîíîìіðíî çìіíþ-
þòüñÿ ïîðè ðîêó, ÿêі íàçèâàþòü êëіìàòè÷íèìè ñåçîíàìè. Äëÿ íèõ 
õàðàê òåðíі ñâîї òèïè ïîãîäè, ùî çàëåæàòü âіä іíòåíñèâíîñòі ñîíÿ÷íîãî
âèïðîìіíþâàííÿ, àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії, ñòàíó çåìíîї ïîâåðõíі.

Çèìà. Ãîëîâíó ðîëü ó ôîðìóâàííі ïîãîäè âіäіãðàє àòìîñôåðíà öèð-
êóëÿöіÿ. Âïëèâ ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìåíøóєòüñÿ, ùî ïîÿñíþєòüñÿ ìàëîþ
âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì, íåâåëèêîþ òðèâàëіñòþ äíÿ, çíà÷íîþ
õìàðíіñòþ. Òðèâàëіñòü çèìè â Óêðàїíі çìіíþєòüñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ. Íà 
ïіâíі÷íîìó ñõîäі âîíà ìàéæå âäâі÷і äîâøà (120–130 äíіâ), íіæ íà ïіâ-
äåííîìó çàõîäі (55–75 äíіâ). Çèìîâіé ïîãîäі çàãàëîì ïðèòàìàííі âåëèêà 
êіëüêіñòü ïîõìóðèõ äíіâ, ÷àñòі îïàäè, òóìàíè, îæåëåäü. Êіëüêіñòü îïàäіâ 
ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ïîðàìè ðîêó íåçíà÷íà, àëå âîíè äîñèòü òðèâàëі, ïåðå-
âàæíî ó âèãëÿäі äîùó і ñíіãó. Âàæëèâîþ îçíàêîþ õîëîäíîãî ñåçîíó є ñíі-
ãîâèé ïîêðèâ, òðèâàëіñòü ÿêîãî â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ êðàїíè ðіçíà (ìàë. 59).

Âåñíà. Çðîñòàє ðîëü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії. Ðóõ ïîâіòðÿ â ãîðèçîíòàëüíîìó 
íàïðÿìêó ïîñëàáëþєòüñÿ, àäæå çìåíøóþòüñÿ òåìïåðàòóðíі êîëèâàííÿ
ìіæ ìîðåì і ñóõîäîëîì. Íàâåñíі àòìîñôåðíі ïðîöåñè ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿòü 
âіä çèìîâèõ äî ëіòíіõ. Òîìó ïîãîäíі óìîâè ïåðøîї ïîëîâèíè âåñíè íàä-
çâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíі, ðіçêî çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà, áóâàє òî ñóõî, òî 
äóæå äîùèòü. Ó äðóãіé ïîëîâèíі âåñíè òåìïåðàòóðà ïіäâèùóєòüñÿ, ðіäøå 

Мал. 59. Кількість днів із сніговим покривом у різних місцях України
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áóâàþòü òóìàíè і ñèëüíі âіò ðè. Çåìíà ïîâåðõ-
íÿ çíà÷íî ïðîãðіâàєòüñÿ, ùî ñïðèÿє ðîçâè-
òêîâі õìàðíîñòі òà ïîñèëåííþ ãðîçîâîї äіÿëü-
íîñòі. Ó öåé ÷àñ ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïіçíі
ïðèìîðîçêè.

Ëіòî. Íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàї-
íè ëіòî òåïëå, à íà ïіâäíі – æàðêå. Òåìïåðà-
òóðà ïîâіòðÿ âèçíà÷àєòüñÿ â îñíîâíîìó ñî-
íÿ÷íîþ ðàäіàöієþ. Íà ïіâäíі ëіòíÿ ïîðà
ðîçïî÷èíà єòüñÿ â ïåðøіé äåêàäі òðàâíÿ. Íàé-
ïіçíіøå – ó òðåòіé äåêàäі òðàâíÿ – ëіòî ïðè-
õîäèòü íà Ïîëіññÿ.

Óëіòêó ïåðåâàæàє àíòèöèêëîíàëüíà ïîãî-
äà ç íåâåëèêîþ õìàðíіñòþ, ñëàáêèì âіòðîì.
Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ëіòíіõ ìіñÿöіâ âèñîêà,
ñòіéêà, îäíàê ç âåëèêèìè äîáîâèìè êîëè-
âàííÿìè. Ïåðåâàæàє ïðîãðіòå êîíòèíåíòàëü-
íå ïîâіòðÿ. Îïàäè ëіòíüîї ïîðè ðîêó ìàþòü

çäåáіëüøîãî çëèâîâèé õàðàêòåð ç ãðîçàìè (ìàë. 60). Íåðіäêî ãðîçè ñóïðî-
âîäæóþòüñÿ ãðàäîì. Äíі ç îïàäàìè ðîçìåæîâàíі òðèâàëèìè ïåðіîäàìè
áåçäîùіâ’ÿ. Òàêі ïåðіîäè є îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîñóõ.

Îñіíü. Äëÿ ïåðøîї ïîëîâèíè îñåíі, ùî íàñòàє çäåáіëüøîãî íàïðèêіíöі
ïåðøîї äåêàäè âåðåñíÿ, õàðàêòåðíà ÿñíà ïîãîäà, íåâåëèêà êіëüêіñòü îïà-
äіâ, çíà÷íà ñóõіñòü ïîâіòðÿ і ґðóíòó. Ó äðóãіé ïîëîâèíі îñåíі ïіäâèøóєòüñÿ
âіäíîñíà âîëîãіñòü ïîâіòðÿ, çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü ïîõìóðèõ äíіâ і òóìà-
íіâ, à òàêîæ і êіëüêіñòü îïàäіâ. Ïåðøі ïðèìîðîçêè íà ñõîäі Óêðàїíè
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ, ó çàõіäíèõ ðàéîíàõ – ó ñåðåäèíі і íàâіòü
ó êіíöі âåðåñíÿ. Іíîäі íàñòàє êîðîòêî÷àñíå ïîâåðíåííÿ òåïëà, êîëè òåì-
ïåðàòóðà ïîâіòðÿ â æîâòíі ïіäâèùóєòüñÿ äî +20…25 Ñ. Çàãàëîì âîñåíè
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ çíèæóєòüñÿ øâèäêî – íà 5–7 çà ìіñÿöü. Íàïðèêіíöі
öієї ïîðè óòâîðþєòüñÿ íåñòіéêèé ñíіãîâèé ïîêðèâ.

 Небезпечні, або стихійні, погодні явища. Öå àòìîñôåðíі ÿâèùà,
ùî çà ñâîїìè êіëüêіñíèìè çíà÷åííÿìè é іíòåíñèâíіñòþ çàâäàþòü çíà÷íèõ
çáèòêіâ ãîñïîäàðñòâó é íàñåëåííþ. Âîíè ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì àòìî-
ñôåðíîї öèðêóëÿöії, íà íèõ çíà÷íî âïëèâàє і ðåëüєô òåðèòîðії. Íåáåçïå÷-
íèìè ïîãîäíèìè ÿâèùàìè є õóðòîâèíè, ñíіãîïàä, îæåëåäü, ãóñòèé òóìàí,
ñèëüíèé âіòåð, øêâàë, çëèâè, ãðîçè, ãðàä, ïèëîâі áóðі, ïîñóõè, ñóõîâії òà
іí. Çàçâè ÷àé òàêі ÿâèùà ïîєäíóþòüñÿ: çëèâè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ãðàäîì іç
ãðîçîþ і øêâàëüíèì âіòðîì, õóðòîâèíè – ñèëüíèì âіòðîì, à ëüîäÿíèé äîù
çàâåðøóєòüñÿ óòâîðåííÿì îæåëåäі.

Ñòèõіéíèìè ÿâèùàìè ïåðåâàæíî òåïëîãî ïåðіîäó ðîêó є çëèâè, ãðîçè
(ìàë. 60) і ãðàä, ÿêі ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñèëüíèìè ïîðèâ÷àñòèìè âіòðàìè –
øêâàëàìè. Âîíè ôîðìóþòüñÿ ïіä ÷àñ õîëîäíèõ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ àáî
òîäі, êîëè ïðèçåìíі øàðè ïîâіòðÿ çíà÷íî ïðîãðіâàþòüñÿ і ïî÷èíàþòü
ñòðіìêî ïіäíіìà òèñÿ. Öі ñòèõіéíі ÿâèùà õàðàêòåðíі äëÿ âñієї òåðèòîðії
Óêðàїíè, àëå íàé÷àñòіøå âîíè âіäâіäóþòü ïіâäåííі і ïіâäåííî-ñõіäíі ðàéî-
íè Óêðàїíè, à òàêîæ  Êàðïàòè і Êðèì. Òðèâàëі çëèâè, îñîáëèâî â ãіðñüêèõ
ðàéîíàõ, ñïðè÷èíÿþòü êàòàñòðîôі÷íі ïàâîäêè íà ðі÷êàõ, ãðàä ïîøêîäæóє

Мал. 60. Середня тривалість днів 
з грозами в різних населених 
пунктах України (години)
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ïîñіâè ñіëüñüêîãîñ ïîäàðñüêèõ êóëüòóð, à øêâàëè âçàãàëі ðóéíóþòü óñå íà
ñâîєìó øëÿõó.

Çíà÷íèõ çáèòêіâ ãîñïîäàðñòâó â òåïëèé ïåðіîä ðîêó çàâäàþòü ïîñóõè,
ñóõîâії òà ïèëîâі áóðі. Ïîñóõà íàñòàє çà óìîâ, êîëè çà ïіäâèùåíîї òåìïå-
ðàòóðè ïîâіòðÿ òðèâàëèé ÷àñ íåìàє îïàäіâ. Íàé÷àñòіøå ïîñóõè îõîïëþþòü
ïіâäåííі îáëàñòі Óêðàїíè і ïіâíі÷íó ÷àñòèíó Êðèìó.

Ñóõîâіé – öå ñóõèé і ñïåêîòíèé âіòåð. Ïîíàä 80 % ñóõîâіїâ âèíèêàþòü
çà àíòèöèêëîíàëüíèõ òèïіâ ïîãîäè. Öі âіòðè âèíèêàþòü â óñі ëіòíі ìіñÿöі,
à íàéáіëüøå – ó ñåðïíі. Íà òåðèòîðії êðàїíè є äâà îñåðåäêè ç ïіäâèùåíîþ
êіëüêіñòþ ñóõîâіїâ (âіä 15 äî 23 äíіâ). Ïåðøèé îñåðåäîê îõîïëþє Ìèêîëà-
їâñüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Õåðñîíñüêó îáëàñòі òà Ïіâíі÷íèé Êðèì, à äðó-
ãèé – îêðåìі ðàéîíè Ëóãàíñüêîї і Äîíåöüêîї îáëàñòåé.

Ïèëîâі áóðі íàñòàþòü çà ïîñóøëèâîї ïîãîäè, êîëè øâèäêіñòü âіòðó
çðîñòàє äî òàêèõ çíà÷åíü, ùî âіí âèäóâàє іç çåìíîї ïîâåðõíі äðіáíі ÷àñòêè
ïèëó é ïіñêó. Ïèëîâі áóðі ôîðìóþòüñÿ ïåðåâàæíî ç áåðåçíÿ ïî âåðåñåíü, à
â ïіâäåííèõ і ïіâäåííî-ñõіäíèõ ðàéîíàõ íàâіòü і âçèìêó, êîëè ñíіãîâèé
ïîêðèâ íåçíà÷íèé àáî éîãî âçàãàëі íåìàє. Òðèâàþòü öі íåáåçïå÷íі ÿâèùà
âіä ÷âåðòі ãîäèíè äî 10 і áіëüøå äíіâ (ìàë. 61).

Íåáåçïå÷íèì ÿâèùåì ïîãîäè, ùî ñïîñòåðіãàєòüñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè
ïðîòÿãîì ðîêó, є òóìàí. Âіí çíà÷íî ïîãіðøóє âèäèìіñòü, ùî çàâàæàє ðî-
áîòі òðàíñïîðòó. Íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії êðàїíè ìàêñèìóì óòâîðåííÿ
òóìàíó ïðèïàäàє íà çèìîâі ìіñÿöі. Â îêðåìèõ ðàéîíàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
äðóãèé ìàêñèìóì ó áåðåçíі.

 Метеорологічна служба в Україні. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäíî-
êëіìà òè÷íèìè óìîâàìè є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ íàöіîíàëüíîї ÃІÑ. Àíàëіç
ðåçóëüòàòіâ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü äàє çìîãó íàêîïè÷óâàòè äàíі
ïðî ïîãîäíі òà êëіìàòè÷íі ïîêàçíèêè, îöіíþâàòè é ïðîãíîçóâàòè íåáåç-
ïå÷íі ñèòóàöії â Óêðàїíі çàãàëîì і â îêðåìèõ ðåãіîíàõ çîêðåìà.

Мал. 61. Райони пошире
і тривалість пилових бур (дні)
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Îðãàíіçàòîðîì ìåòåîðîëîãі÷íîї ñëóæáè â Óêðàїíі ââàæàþòü àêàäåìіêà
Áîðèñà Ñðåçíåâñüêîãî, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ (1919–1934 ðð.) áóâ äèðåêòîðîì
Êèїâñüêîї ìåòåîðîëîãі÷íîї îáñåðâàòîðії, ïåðøèì íàóêîâèì êåðіâíèêîì
Ñëóæáè ïîãîäè. Ïðàöþþ÷è â îáñåðâàòîðії, âіí ñòâîðèâ øêîëó êèїâñüêèõ
ó÷åíèõ-ìåòåîðîëîãіâ.

Iсторiя географiïр р фI
Першу метеостанцію в Україні створено в Херсоні 1808 р. А вже 1810 р. за-П
сновник Харківського університету В. Каразін висунув ідею необхідності 
цент ралізованого керівництва мережею метеостанцій і наукового опрацюван-
ня даних їхніх спостережень. Отож у 1811 р. на метеостанції в с. Кручик, що 
під Хар ковом, розпочалися регулярні спостереження. Пізніше такі спостере-
ження розпочалися в Києві (1812 р.) та Херсоні (1825 р.).

Íèíі â Óêðàїíі äіє ìåðåæà ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñòàíöіé і ïîñòіâ, îñíîâíå
ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ – ïðîâåäåííÿ ñèñòåìàòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü çà ñòàíîì
àòìî ñôåðè, à òàêîæ çà іíøèìè êîìïîíåíòàìè ïðèðîäè òà çà ðіâíåì çà-
áðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ðîáîòà ìåòåîñòàíöіé і ïîñòіâ ïіäïî-
ðÿäêîâóєòüñÿ Óêðàїíñüêîìó ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íîìó öåíòðó. Öå äåðæàâíà
óñòàíîâà â ñêëàäі Äåðæàâíîї ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé Óêðàїíè.
Ñïîñòåðåæåííÿ íà ìåòåîñòàíöіÿõ і ïîñòàõ âіäáóâàþòüñÿ ðåãóëÿðíî. Äàíі 
ïðî âñі ìåòåîðîëîãі÷íі åëåìåíòè çáèðàþòü êîæíі òðè ãîäèíè. Çà öèìè 
äàíèìè ñêëàäàþòü ñèíîïòè÷íі êàðòè. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

Проаналізуйте стан погоди в Україні, використавши Інтернет-ресурс
http://www.meteoprog.ua/ru/maps/ (у режимі доступу). Які атмосферні 
явища розвиваються в момент вашої роботи? Який характер погоди 
ви виявили? Складіть прогноз погоди за виявленими даними. Які міс-
цеві ознаки погоди підтверджують ваш прогноз?

Ïåðøó â Óêðàїíі ìåòåîðîëîãі÷íó îáñåðâàòîðіþ áóëî ñòâîðåíî â Ëóãàí-
ñüêó â 1836 ð. Çãîäîì òàêі îáñåðâàòîðії ïî÷àëè äіÿòè â Îäåñі (1839 ð.) і
Äíіïðîïåòðîâñüêó (1841 ð.). Ó 1891 ð. çàñíîâàíî ìåòåîðîëîãі÷íó îáñåðâà-
òîðіþ ïðè Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Її ðîáîòîþ êåðóâàâ âèêëàäà÷ ôіçè-
êè і ìåòåîðîëîãії Ì.Ï. Êîñà÷, áðàò Ëåñі Óêðàїíêè. Âіí áðàâ ó÷àñòü òàêîæ
â îðãàíіçàöії Õàðêіâñüêîї ìåðåæі ìåòåîñòàíöіé, ÿêà ïî÷àëà ñïîñòåðåæåííÿ
â 1902 ð. Ïåðøà ñâіòîâà і, îñîáëèâî, ãðîìàäÿíñüêà âіéíè ïðàêòè÷íî çðóé-
íóâàëè ìåðåæó ìåòåîñòàíöіé â Óêðàїíі. Âіäáóäîâóâàòè її ïî÷àëè âæå â
1918 ð. Íàéíîâіøі äîñëіäæåííÿ êëіìàòó Óêðàїíè çіáðàíі â ìîíîãðàôії
«Êëіìàò Óêðàїíè», îïóáëіêîâàíіé 2003 ð.

 Кліматичні ресурси та використання їх. Êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – 
öå íåâè÷åðïíі ïðèðîäíі ðåñóðñè, çîêðåìà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, ñóìà äîäàòíèõ
òåìïåðàòóð, íåîáõіäíèõ äëÿ âåãåòàöіéíîãî ðîçâèòêó ðîñëèí, âîëîãіñòü ïî-
âіòðÿ òà åíåðãіÿ âіòðó. Çàëåæíî âіä âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü åíåðãåòè÷-
íі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі, ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè êëіìàòó.

Åíåðãåòè÷íèìè êëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè є åêîëîãі÷íî ÷èñòà, äåøåâà 
і áåçïå÷íà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ. Â Óêðàїíі її íàéäîöіëüíіøå âèêîðèñòîâóâàòè
òåïëîї ïîðè ðîêó, îñîáëèâî íà ïіâäíі òà â Êðèìó. Îäèí іç ïåðñïåêòèâíèõ
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íàïðÿìіâ âèêîðèñòàííÿ ñîíÿ÷íîї åíåðãії – öå âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії 
íà ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ. Åíåðãіþ âіòðó âèêîðèñòîâóþòü íà âіòðîâèõ
åëåêòðîñòàíöіÿõ (ÂÅÑ). Їõ íàéäîöіëüíіøå ñïîðóäæóâàòè íà ïіâäíі Óêðàї-
íè, ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ і íà óçáåðåææÿõ âîäîéì, äå øâèäêіñòü âіòðó ñòà-
íîâèòü ïîíàä 3 ì/ñ. Äî òîãî æ ó öèõ ðàéîíàõ є äîñòàòíüîþ òðèâàëіñòü 
ïåðіîäó іç ñèëüíèìè âіòðàìè.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, àáî àãðîêëіìàòè÷íі ðåñóð-
ñè, – öå çìіíè òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ і ґðóíòó і çàïàñè âîëîãè â íèõ. Âàæëè-
âèìè ïîêàçíèêàìè ïðè öüîìó є ïåðåñі÷íі ìіñÿ÷íі ñóìè òåìïåðàòóðè òà 
àòìîñôåðíèõ îïàäіâ çà âåãåòàöіéíèé ïåðіîä і ñóìè öèõ ïîêàçíèêіâ ïðîòÿãîì  
äíÿ і íî÷і. Àòìîñôåðíі îïàäè ÿê êëіìàòè÷íèé ðåñóðñ òàêîæ âïëèâàþòü íà 
ðîçâèòîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, âèçíà÷àþ÷è âîëîãіñòü ґðóíòіâ.

Âåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàє àãðîêëіìàòè÷íå ðàéîíóâàííÿ, ÿêå
ïðîâîäÿòü äëÿ ïîòðåá ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, çäіéñíþþ÷è îöіíêó çàáåç-
ïå÷åíîñòі îêðåìèõ òåðèòîðіé àãðîêëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè. Çà ñóìîþ òåì-
ïåðàòóð ó ïåðіîä àêòèâíîї âåãåòàöії ðîñëèí òà êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ â 
ìåæàõ Óêðàїíè âèäіëÿþòü àãðîêëіìàòè÷íі çîíè і ðàéîíè.

Ðåêðåàöіéíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – öå ñïðèÿòëèâі ïîãîäíі óìîâè: òðèâà-
ëå ñîíÿ÷íå ñÿÿííÿ, ÷èñòå ïîâіòðÿ, – ÿêі çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíå ñàìîïî-
÷óòòÿ ëþäèíè â ïåðіîä âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ і îçäîðîâëåííÿ. Êëіìàò ÿê 
ãîëîâ íèé ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòè÷íèé ÷èííèê є îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ 
êóðîðòіâ, îçäîðîâ÷èé âïëèâ ÿêèõ çóìîâëåíèé ïåðåäóñіì çàñòîñóâàííÿì
ñîíÿ÷íîї, ïîâіòðÿíîї і ìîðñüêîї òåðàïії.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє êëіìàòè÷íå ðàéîíóâàííÿ äëÿ ðåêðåàöіéíèõ öіëåé. 
Ïðè öüîìó áåðóòü äî óâàãè îñíîâíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè: òðèâàëіñòü ñîíÿ÷íîãî 
ñÿÿííÿ, îïàäè і ðåæèì їõ âèïàäàííÿ, òåìïåðàòóðíі óìîâè òåï ëîãî і õîëîäíî-
ãî ïåðіîäіâ ðîêó, ïîâòîðþâàíіñòü íåáåçïå÷íèõ ïîãîäíèõ ÿâèù. Íà îñíîâі öèõ 
ïîêàçíèêіâ ó ìåæàõ Óêðàїíè âèäіëÿþòü øіñòü ðåêðåàöіéíî-òóðèñòè÷íèõ ðà-
éîíіâ, à ñàìå: Êàðïàòñüêèé, Ïîëіñüêî-Ïîäіëüñüêèé, Êèїâñüêî-Äíіïðîâñüêèé, 
Äîíåöüêî-Äíіïðîâñüêèé, Ïðè÷îðíîìîðñüêèé і Êðèìñüêèé.

ГОЛОВНЕ
 В Україні чітко простежується зміна пір року, для яких характерні свої переважаючі 

типи погоди.
 На території України розвиваються такі небезпечні погодні явища: хуртовини, сніго-

пад, льодяний дощ, ожеледь, густий туман, сильний вітер, шквал, злива, гроза,
град, пилова буря, посухи, суховії.

 В Україні діє мережа метеорологічних станцій, бюро погоди, на яких ведуться сис-
тематичні спостереження за погодою та її змінами.

 Країна багата на різноманітні кліматичні ресурси – енергетичні, сільськогоспо-
дарські, рекреаційні.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які типи погоди переважають в Україні влітку та взимку?
2. Як погода впливає на роботу транспорту у вашій місцевості, на інші види діяльності ?
3. Чому в Україні існує велика мережа метеорологічних станцій?
4. У чому полягає практичне значення погоди і клімату?
5. Складіть список небезпечних метеорологічних явищ, які найчастіше трапляються у 

вашій місцевості. Дослідіть природу виникнення їх.
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ÂÎÄÈ ÑÓÕÎÄÎËÓ 
І ÂÎÄÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ

 знати реальний стан вод суходолу України;
 пояснювати особливості живлення і водного режиму наших річок та озер;
 уміти оцінювати водні ресурси своєї місцевості, наслідки їх використання;
 визначати способи раціонального використання водних ресурсів України.

§ 26.§26. ÏÎÂÅÐÕÍÅÂІ ÂÎÄÈ. ÐІ×ÊÎÂІ ÁÀÑÅÉÍÈÏÎÂÅÐÕÍÅÂІ ÂÎÄÈ. ÐІ×ÊÎÂІ ÁÀÑÅÉÍÈ
І ÑÈÑÒÅÌÈ

 Що зветься річковим басейном?
 Яка будова річкової долини? 
 Що таке меандри?

 Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини. Ïîâåðõíåâі âîäè
Óêðàїíè – öå ïîíàä 63 òèñ. ðі÷îê і ïîíàä 20 òèñ. ïðèðîäíèõ îçåð, à òàêîæ
áëèçüêî 40 òèñ. ñòàâêіâ, ÿêі ñòâîðèëà ëþäèíà. Öå âèäîâæåíі íà ñîòíі êі-
ëîìåòðіâ øòó÷íі êàíàëè і âîäî ñõîâèùà, ÿêі çà їõíі âåëèêі ðîçìіðè íàçèâà-
þòü ìîðÿìè. Äî âîäíèõ îá’єêòіâ íàëåæàòü òàêîæ ÷èñëåííі áîëîòíі ìàñèâè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 12 òèñ. êì2 і áàñåéíè ïіäçåìíèõ âîä. Óñі ðàçîì
âîäíі îá’єêòè âêðèâàþòü ïîíàä 24 òèñ. êì2, ùî ñòàíîâèòü 4 % çàãàëüíîї
ïëîùі Óêðàїíè.

Íàéãîëîâíіøèìè âîäíèìè îá’єêòàìè є ðі÷êè, ùî óòâîðþþòü äîñèòü
ãóñòó ðі÷êîâó ìåðåæó. ßê âè çíàєòå ç § 14, áóäîâà ðі÷êîâîї äîëèíè çàëå-
æèòü âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó (äèâ. ìàë. 30, ñ. 62). Çàãëèáëåííÿ â ðі÷êî-
âіé äîëèíі, ÿêèì ïîñòіéíî òå÷óòü âîäè, íàçèâàþòü ðі÷èùåì, àáî ðóñëîì.
Òó ÷àñòèíó äîëèíè, ùî çàòîïëþєòüñÿ âîäîþ ïіä ÷àñ ïîâåíåé, ïàâîäêіâ,
íàçèâàþòü çàïëàâîþ. Ç ÷àñîì ðі÷êà ïîãëèáëþє ñâîє ðóñëî, ôîðìóþ÷è íîâó
çàïëàâó, à ñòàðà çàïëàâà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà òåðàñó.

 Основні річкові басейни і системи. Áіëüøіñòü âåëèêèõ і ìàëèõ ðі-
÷îê íàëåæèòü äî áàñåéíіâ ×îðíîãî і Àçîâñüêîãî ìîðіâ, і ëèøå 4 % ç íèõ
íåñóòü ñâîї âîäè äî Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè, íà
òåðèòîðії Âîëèíñüêîї òà Ëüâіâñüêîї îáëàñòåé, ïðîõîäèòü ãîëîâíèé єâðî-
ïåéñüêèé âîäîäіë, ÿêèé âіäîêðåì ëþє áàñåéíè Áàëòіéñüêîãî òà ×îðíîãî é 
Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Ñåðåäíі é ìàëі ðі÷êè, ïåðø íіæ äîíåñòè ñâîї âîäè äî
ìîðÿ, çàçâè÷àé âïàäàþòü ó áіëüøі ðіêè. Çàãàëîì ðі÷êè Óêðàїíè íàëåæàòü
äî êіëüêîõ îñíîâíèõ ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ (ìàë. 62).
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Â Óêðàїíі íàéáіëüøèé ñåðåä ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ – áàñåéí Äíіïðà, ÿêèé 
çà ïëîùåþ (504 òèñ. êì2) ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі. ×àñòèíà áàñåéíó
ðі÷êè (20 %) ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðії Ðîñіéñüêîї Ôåäåðàöії, 25 % – ó Áі-
ëîðóñі, à íàéáіëüøà ÷àñòèíà (55 %) – â Óêðàїíі.

Äíіïðî – îäíà ç íàéáіëüøèõ ðі÷îê ñâіòó. Â Єâðîïі âіí ïîñòóïàєòüñÿ çà 
äîâæèíîþ ëèøå Âîëçі é Äóíàþ, ïðîêëàäàþ÷è ñîáі øëÿõ Ñõіäíîєâðîïåé-
ñüêîþ ðіâíèíîþ ïðîòÿãîì 2200 êì (â Óêðàїíі – 981 êì). Âèòîêè Äíіïðà 
ïåðåáóâàþòü äàëåêî çà ìåæàìè Óêðàїíè, ó áî ëîòі íà Âàëäàéñüêіé âèñî-
÷èíі. Ñâіé øëÿõ âіí ïî÷èíàє íåïðè ìіòíèì ñòðóìî÷êîì. Îäíàê іç êîæíèì
êіëîìåòðîì ðі÷êà íàáèðàє ñèëè çàâäÿêè ÷èñëåííèì ïðèòîêàì. Òàê ïîñòó-
ïîâî ôîðìóєòüñÿ ðі÷êîâà ñèñòåìà, ÿêà çàãàëîì íàëі÷óє áëèçüêî 32 òèñ. 
ïðèòîê (ìàë. 63).

Íà ïіâíі÷ âіä Êèєâà â ãîëîâíó ðіêó Óêðàїíè íåñóòü ñâîї âîäè ïîíàä
400 ðі÷îê, ñåðåä ÿêèõ – Ïðèï’ÿòü, Äåñíà, Òåòåðіâ, Іðïіíü òà іí. Âîäè ïî-
òóæíîї Ïðèï’ÿòі äîáðå âèäіëÿþòüñÿ íà òëі ÷èñòèõ äíіïðîâèõ âîä çàâäÿêè 
áóðîìó ÷åðåç ÷àñòèíêè òîðôó êîëüîðó âîäè, íåìîâ óòâîðþþòü «ðі÷êó â ðі÷-
öі». Íàéáіëüøîþ ñåðåä ëіâèõ ïðèòîê Äíіïðà є Äåñíà – îäíà ç íàéêðàñèâі-
øèõ ðі÷îê Óêðàїíè. Ñàìå âîíà ðàçîì ç Ïðèï’ÿòòþ çíà÷íîþ ìіðîþ ïå-
ðåòâîðþє Äíіïðî íà øèðîêó (äî 1200 ì) é ïîâíîâîäíó ðіêó. Òåïåð øèðèíà 
äîëèíè Äíіïðà – ïîíèæåííÿ, ó ÿêîìó òå÷å ðі÷êà, – ñÿãàє ïîäåêóäè 18 êì.
Ïðè öüîìó çàïëàâà – ÷àñòèíà äîëèíè, ùî çàòîïëþєòüñÿ âîäàìè Äíіïðà 
ïіä ÷àñ ïîâåíі, – ñòàє ìіñöÿìè äî 12 êì çàâøèðøêè. Òóò äíіïðîâñüêі âîäè 
íåðіäêî óòâîðþþòü ìåàíäðè – ïëàâíі, êîëîïîäіáíі âèãèíè, іíîäі íàâіòü íà
180. Ïðî ìàñøòàáè äîëèíè Äíіïðà ñâіä÷àòü і ðîçìіðè éîãî òåðàñ – êî-
ëèøíіõ çàïëàâ, ùî ïîäåêóäè çàâøèðøêè 10–12 êì.

Мал. 62. Басейни річок, морів в Україні
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Çàãàëîì ïіâäåííіøå Êèєâà â Äíіïðî 
íåñóòü âîäè ùå ïîíàä 600 ðі÷îê, ñåðåä
ÿêèõ íàéáіëüøі Ðîñü, Ñóëà, Òÿñüìèí, 
Ïñåë òîùî. Ïіñëÿ òîãî ÿê ðіêà äîëàє
óâåñü êàñêàä âîäîñõîâèù, âîíà çàâåðøóє
îñòàííіé âіäðіçîê äîâãîãî øëÿõó äî ×îð-
íîãî ìîðÿ. Îäíàê ùå íå äîñÿãøè Õåðñîíà , 
ðіêà ðîçãàëóæóєòüñÿ íà ðÿä ïðîòîê, êіëü-
êіñòü ÿêèõ ó íàïðÿìêó äî ãèðëà çíà÷ íî
çðîñòàє. Òîìó â Äíіïðîâñüêèé ëèìàí
(ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї – «ãàâàíü», «áóõ-
òà ») ðі÷êà âïàäàє íå єäèíèì ïîòîêîì, ÿê
öå âè ãëÿäàє íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äðіá-
íîãî ìàñøòàáó, à áàãàòüìà ðóêàâàìè.

Áàñåéí Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ îõîïëþє
ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðà-
їíè. Éîãî çàãàëüíà ïëîùà ñòàíîâèòü
ìàéæå  99 òèñ. êì2. Ñіâåðñüêèé Äîíåöü –
÷åòâåðòà çà ðîçìіðàìè ðіêà Óêðàїíè і 
íàéáіëüøà ïðàâà ïðèòîêà Äîíó. Íàçâó
ðі÷êà îòðèìàëà ÷åðåç òå, ùî òåêëà іç Ñі-
âåðñüêîãî êíÿçіâñòâà, ÿêå іñíóâàëî çà
÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі â XI–XII ñò.

Ïî÷àòîê áåðå íà ïіâ äåííèõ ñõèëàõ Ñå-
ðåäíüîðîñіéñüêîї âèñî÷èíè, çâіäêè âîíà ïðîòÿãîì 1053 êì òå÷å äî Äîíó.
Îòæå, âèòîêè é ãèðëî Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè Óêðàїíè.

Ðі÷èùå Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ ìàéæå ïî âñіé äîâæèíі çâèâèñòå, à äîëèíà
øèðîêà. Ó âåðõíіé òå÷ії äîëèíà ðі÷êè ïðîðіçàє êðåéäîâі ïîðîäè, çàâäÿêè
ÿêèì áåðåãè íàáóâàþòü ìàëüîâíè÷îãî âèãëÿäó. Ó ñåðåäíіé òå÷ії áåðåãè
ðі÷êè àñèìåòðè÷íі: ïðàâèé áåðåã âèñîêèé і ñòðіì êèé, à ëіâèé – íèçüêèé і
ïîëîãèé. Äîëàþ÷è Äîíåöüêèé êðÿæ, ðіêà çâóæóєòüñÿ, îáèäâà ñõèëè її
ñòàþòü êðóòèìè é ñêåëÿñòèìè. Ðі÷êîâà ñèñòåìà Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ íàëі÷óє
270 ðі÷îê. Îñíîâíі ç-ïîìіæ íèõ – Îñêіë, Àéäàð, Êàçåííèé Òîðåöü òîùî.

Áàñåéí Äíіñòðà ïëîùåþ 72,1 òèñ. êì2 îõîïëþє ïіâäåííî-çàõіäíó
÷àñòè íó òåðèòîðії Óêðàїíè (ìàë. 64). Ðі÷êîâà ñèñòåìà Äíіñòðà – öå êіëüêà
ñîòåíü ðі÷îê, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøîþ ïðèòîêîþ є ðі÷êà Ñòðèé. Äíіñòåð
áåðå ïî÷àòîê іç äæåðåë ó Êàðïàòàõ і ïðÿìóє øèðîêèìè ëàíàìè Ïîäіëëÿ
(÷àñòêîâî  òåðèòîðієþ Ìîëäîâè, óòâîðþ þ÷è ïîäåêóäè ïðèðîäíèé êîðäîí) і
Ïðè÷îðíîìîð’ÿ äî Äíіñòðîâñüêîãî ëèìàíó ×îðíîãî ìîðÿ. Öåé øëÿõ çà-
âäîâæêè 1362 êì, ç ÿêèõ 705 êì ïðèïàäàє íà òåðè òîðіþ Óêðàїíè.

Ó âåðõіâ’ÿõ Äíіñòåð òå÷å ãëèáîêîþ âóçüêîþ äîëèíîþ і ìàє âèãëÿä
òèïî âîї ãіðñüêîї ðі÷êè. Ëèøå â íèæíіé òå÷ії, íà Ïðè÷îðíîìîðñüêіé íè-
çîâèíі, äîëèíà Äíіñòðà ïîìіòíî ðîçøèðþ єòüñÿ, ñÿãàþ÷è 16–22 êì. Òå÷іÿ
ñòàє ïîâіëüíіøîþ, і Äíіñòåð íàáóâàє òèïîâèõ ðèñ ðіâíèííîї ðі÷êè.

Áàñåéí Ïіâäåííîãî Áóãó ïëîùåþ ìàéæå 64 òèñ. êì2 òàêîæ ïîøèðþ-
єòüñÿ íà ïіâäåííî-çàõіäíó ÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðàїíè. Ïіâäåííèé Áóã áåðå
ïî÷àòîê ó áîëîòàõ íà Ïîäіëüñüêіé âèñî÷èíі, çâіäêè, âèïðàâäîâóþ ÷è ñâîþ
íàçâó (âіä ñëîâ’ÿíñüêîãî «çіãíóòèé», «êðèâèé»), çâèâèñòî òå÷å âïðîäîâæ

Мал. 63. Річкова система Дніпра
(космічний знімок)
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806 êì äî Áóçüêîãî ëèìàíó ×îðíîãî ìîðÿ. Íà öüîìó øëÿõó õàðàêòåð 
ðі÷êè ïîìіòíî çìіíþєòüñÿ. Çàáîëî÷åíà ç ïîëîãèìè é íèçüêèìè ñõèëàìè ó
âåðõіâ’ÿõ äîëèíà ðі÷êè â ñåðåäíіé òå÷ії ðіçêî çâóæóєòüñÿ і ïåðåòâîðþєòüñÿ
íà êàíüéîí ç áåðåãàìè çàâ âèøêè äî 50 ì. Ïåðåòèíàþ÷è ìіöíі ïîðîäè Óêðà-
їíñüêîãî ùèòà, ðіêà óòâîðþє ìàëüîâíè ÷і ïîðîãè, íàãàäóþ÷è ãіðñüêі ðі÷êè. 
Ðі÷êîâà ñèñòåìà Ïіâäåííîãî Áóãó íàëі÷óє áëèçüêî 300 ðі÷îê. Íàéãîëîâíі-
øі ç íèõ – Ðіâ, Ñîá, Ñèíþõà ç Ãіð ñüêèì Òіêè÷åì і Ãíèëèì Òіêè÷åì òà іí.

Áàñåéí Äóíàþ ñôîðìîâàíèé ðі÷êîâèìè ñèñòåìàìè ïåðåäóñіì Ïðóòó é 
Òèñè, à òàêîæ іíøèìè êіëüêîìà ñîòíÿìè ðі÷îê Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі, 
ñõèëіâ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, à òàêîæ òèõ, ùî áåçïîñåðåäíüî âïà äàþòü ó 
Äóíàé áіëÿ éîãî ãèðëà.

Äóíàé є îäíієþ ç íàéáіëü øèõ ðі÷îê Єâðîïè. Éîãî âåðõіâ’ÿ ïåðåáóâàþòü 
äàëåêî çà ìåæàìè Óêðàїíè. Ïî òåðèòîðії êðàїíè Äóíàé ïðîòіêàє ëèøå 
ñâîєþ íèæíüîþ òå÷ієþ, äå ïîâíîâîäíà ðіêà ðîçïàäàєòüñÿ íà ÷èñëåííі ðó-
êàâè і ãëèáîêі ïðîòîêè. Òðüîìà òàêèìè ðóêàâàìè (ãèðëàìè) Äóíàé âïàäàє
â ×îðíå ìîðå. Äâà ç íèõ – Ñóëіíñüêå òà Ãåîð ãіїâñüêå ãèðëà – ðîçòàøîâàíі
ïîçà ìåæàìè Óêðàїíè, ëèøå îäíå Êіëіéñüêå ãèðëî є ÷àñ òèíîþ òåðèòîðії 
íàøîї êðàїíè.

Ñåðåä ðóêàâіâ і ïðîòîê ç íèçüêèìè çàáîëî÷åíèìè áåðåãàìè óòâîðè ëèñÿ 
çíàìåíèòі äóíàéñüêі ïëàâíі (ìàë. 65). Òàê íàçèâàþòü çàðîñòі î÷åðåòó, ðî-
ãîçè, îñîêè, âåðáè òà іíøèõ ðîñëèí, ÿêі ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ íà çà-
ïëàâàõ, ùî ðåãóëÿðíî çàòîïëþþòüñÿ ïіä ÷àñ ïîâåíі. Òóò, äå äóæå áàãàòî 
ðèáè і âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ, ñòâîðåíî çàïîâіäíèê.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Дунайські плавні є заповідною територією міжнародного значення.
Однак попри це 2004 р. тут розпочалося спорудження судноплавного 
каналу Дунай–Чорне море, а з початку 2007 р. по ньому розпочато 
судноплавство. До того ж у заповідній зоні нині дозволено промисло-
вий вилов риби. Більшість фахівців природоохоронної справи вважає, 
що цей канал завдасть великої шкоди заповіднику. 

Мал. 64. Дністер
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Ïîðÿä ç ðі÷êîâèìè áàñåéíàìè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ íà òåðåíàõ Óêðàїíè,
ñëіä íàçâàòè òàêîæ áàñåéí Âіñëè, ùî íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі êðàїíè. Öå
єäèíèé â Óêðàїíі áàñåéí, ðіêè ÿêîãî íåñóòü ñâîї âîäè äî Áàëòіéñüêîãî
ìîðÿ. Ðі÷êîâà ñèñòåìà Âіñëè – öå 120 ðі÷îê, íàéáіëüøèìè ñåðåä ÿêèõ є
Çàõіäíèé Áóã і Ñàí.

Îêðåìî ñëіä ðîçãëÿäàòè é ðі÷êè Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà, äå íàëі÷óþòü
ïîíàä 1500 ðі÷îê. Áіëüøіñòü іç íèõ ìàє äîâæèíó ëèøå áëèçüêî 10 êì.
Òіëüêè ð. Ñàëãèð ñÿãàє çàâäîâæêè ïîíàä 200 êì. Ñåðåä íàéáіëüøèõ ðі÷îê
Êðèìó òàêîæ Àëüìà, Êà÷à, Áåëüáåê. Ïî÷àòîê ðі÷êè Êðèìó áåðóòü çäåáіëü-
øîãî â ãіðñüêèõ ìàñèâàõ, äå ðі÷êîâà ìåðåæà íàéãóñòіøà.

Çàãàëîì ôîðìóâàííÿ ðі÷êîâèõ ñèñòåì íà òåðåíàõ Óêðàїíè, áåçóìîâíî,
çàëåæèòü âіä êëіìàòó, çîêðåìà âіä çâîëîæåííÿ òåðèòîðії. Ñàìå òîìó íàé-
ãóñòіøі ðі÷êîâі ñèñòåìè â Êàðïàòàõ, à íàéðіäøі – íà ïіâäíі Óêðàїíè.

ГОЛОВНЕ 
 Більшість річок України належить до басейнів Чорного й Азовського морів.
 Основні річкові басейни і системи України – Дніпра, Сіверського Дінця, Дністра,

Південного Бугу, Дунаю.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть басейни морів, до яких належать річки України. Які річкові басейни є най-

більшими в Україні?
2. За фізичною картою покажіть межі найбільшого річкового басейну України.
3. До якого моря несуть свої води річки, що належать до найменшого на території

України океанічного басейну?
4. Опишіть річкову систему Дніпра.
5. Визначте, до якого річкового і океанічного басейну належать річки вашої місце-

вості.

Позначення на контурній карті назв найбільших річок, 
озер, водосховищ, каналів; позначення боліт України.
Позначте на контурній карті річки: Дніпро, Сіверський Донець, 
Південний Буг, Дністер, Дунай.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 7

Мал. 65. Дунайські плавні – заповідна територія міжнародного значення
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§ 27. ÆÈÂËÅÍÍß І ÂÎÄÍÈÉ ÐÅÆÈÌ ÐІ×ÎÊ. 
ÐІ×ÊÎÂÈÉ ÑÒІÊ І ÐІ×ÊÎÂÀ ÄÎËÈÍÀ

 Як впливає на характер річки рельєф?
 Чим повінь відрізняється від паводка?

 Живлення і водний режим річок. Îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðі-
÷îê є, çîêðåìà, їõíє æèâëåííÿ і âîäíèé ðåæèì. Æèâëåííÿ ðі÷îê Óêðàїíè
є ìіøàíèì, àäæå їõíіì äæåðåëîì æèâëåííÿ є òàëі ñíіãîâі, äîùîâі і ïіä-
çåìíі âîäè. Ïðîòå áіëüøіñòü íàøèõ ðіê æèâëÿòüñÿ ïåðåâàæíî òàëèìè ñíі-
ãîâèìè âîäàìè. Ïðè öüîìó ÷àñòêà òèõ ÷è іíøèõ äæåðåë æèâëåííÿ ìîæå
çìіíþâàòèñÿ â ìåæàõ áàñåéíó. Íàïðèêëàä, ó âåðõíіé ÷àñòèíі áàñåéíó Äíі-
ïðà íà ñíіãîâå æèâëåííÿ ïðèïàäàє áëèçüêî 50 %, à íà äîùîâå і ïіäçåìíå
âіäïîâіäíî 20 і 30 %. Íèæ÷å çà òå÷ієþ ðîëü ñíіãîâîãî æèâëåííÿ çðîñòàє äî
85–90 %, ïіäçåìíîãî – çìåíøóєòüñÿ äî 10–15%, äîùîâîãî ìàéæå íåìàє.

Îñîáëèâîñòі æèâëåííÿ ðі÷îê âèçíà÷àþòü їõíіé âîäíèé ðåæèì – çìіíó 
іç ÷àñîì ðіâíіâ і îá’єìіâ âîäè. Äåÿêі çîâíіøíі ïðîÿâè òàêèõ çìіí âàì óæå
âіäîìі – öå ïîâіíü і ïàâîäîê, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéáіëüøîþ âîäíіñòþ
ðі÷êè. Êðіì òîãî, ó ðåæèìі ðі÷êè âèäіëÿþòü òàêîæ ìåæåíü – ïåðіîä íàé-
ìåíøîї її âîäíîñòі.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Державного агентства водних ресурсів України (http://
www.scwm.gov.ua/) з’ясуйте поточну ситуацію щодо водного режиму 
на ріках України; див. «Довідка про водогосподарську обстановку в 
Україні».

Æèâëåííÿ і âîäíèé ðåæèì ðіâíèííèõ і ãіðñüêèõ ðі÷îê Óêðàїíè ïî-
ìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íà ðі÷êàõ ðіâíèí ïîâіíü ñïîñòåðіãàєòüñÿ íàâåñíі
(ìàë. 66), êîëè ïî÷èíàє òàíóòè ñíіã і ðіâåíü âîäè øâèäêî ïіäâèùóєòüñÿ:
çà äîáó âîäà ïіäіéìàєòüñÿ íà 20–40 ñì, іíêîëè – íà 100–200 ñì, à íà
îêðåìèõ ïіâäåííèõ ðі÷êàõ ïåðåâèùóє 300 ñì. Ïіä ÷àñ ïîâåíі øâèäêіñòü
òå÷ії ó ðіâíèííèõ ðі÷îê, ÿêà çàçâè÷àé ñòàíîâèòü 0,2–0,3 ì/ñ, çðîñòàє äî
1,0 ì/ñ і áіëüøå. Âåñíÿíà ïîâіíü ó ñåðåäíüîìó òðèâàє íå áіëüøå 1,5 ìіñÿ-
öÿ. Ïîòіì ðіâåíü âîäè çíèæóєòüñÿ і âëіòêó äîñÿãàє ñâîãî ìіíіìàëüíîãî
çíà÷åííÿ. Íåçíà÷íå ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ âîäè âíàñëіäîê òðèâàëèõ äîùіâ âіä-
áóâàєòüñÿ âîñåíè. Óçèìêó, êîëè âîäà â ðі÷êàõ îõîëîäæóєòüñÿ і ïîñòóïîâî
çàìåðçàє, íàñòóïàє äðóãèé ïåðіîä íèçüêîãî ðіâíÿ âîäè â ðіâíèííèõ ðі÷êàõ.

Iсторiя географiïр р ф
«Хто живе біля води, для того повінь не новина» – засвідчує народна му-
дрість. І справді, щорічна повінь не дивує більшість мешканців України. Вони 
звикли до неї, а поети навіть оспівують цей стан річки. Наприклад, М. Риль-
ський писав : «Розлилися води на чотири броди, веснонько, весна! Ніби збез-
уміле, птаство дзвінкориле небо протина». Ці віршовані рядки нагадують 
нам про те, що більшість українських річок живиться талими сніговими во-
дами і саме тому вони розливаються навесні.
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Æèâëåííÿ і âîäíèé ðåæèì ãіðñüêèõ ðі÷îê, ÿêі æèâëÿòüñÿ ïåðåâàæíî
äîùîâèìè âîäàìè, äåùî âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ â Êàðïàòàõ і Êðèìó.
Ðі÷êè Êàðïàò (ïðèòîêè Òèñè, âåðõіâ’ÿ Äíіñòðà, Ïðóòó і Ñåðåòó òà äåÿêі
їõíі ïðèòîêè) ìàþòü ïîñòіéíó òå÷іþ, ïåðåñèõàþòü äóæå ðіäêî і íà êîðîò-
êèé ïåðіîä, à ìàëі ðі÷êè іíîäі ïðîìåðçàþòü.

Êðèìñüêі ðі÷êè (Àëüìà, Áåëüáåê, Êà÷à, Ñàëãèð, ×îðíà) øâèäêî ïåðå-
ñèõàþòü óëіòêó, àëå ïіä ÷àñ äîùіâ і ïіñëÿ òàíåííÿ ñíіãó çà êіëüêà ãîäèí
íàïîâíþþòüñÿ âîäîþ. Ïåðåñèõàííÿ ðі÷îê Êðèìó çóìîâëåíî íàñàìïåðåä
íàÿâíіñòþ òðіùèíóâàòèõ âàïíÿêіâ, ó ïîðîæíèíàõ ÿêèõ çíèêàþòü âîäîòîêè .

Ïàâîäêè і ïîâåíі, ÿêі ùîðі÷íî òðàïëÿþòüñÿ íà áàãàòüîõ ðі÷êàõ Óêðàї-
íè, íåðіäêî ñòàþòü êàòàñòðîôі÷íèìè. Ïðàêòè÷íî íå іñíóє æîäíîї òåðèòî-
ðії, äå á íå âіä÷óâàâñÿ їõíіé íåãàòèâíèé âïëèâ. ×àñòî ïîòåðïàþòü âіä ïî-
âåíåé ðàéîíè Ïîëіññÿ, ïðèäóíàéñüêі çåìëі, Äîíáàñ і Êðèì. Àëå íàéáіëüøîї
øêîäè âіä íèõ çàçíàþòü ãіðñüêі òà ïåðåäãіðñüêі ðàéîíè Êàðïàò, ÿê-îò ó 
1998 òà 2001 ð. À â 2008 ð. íà çàõîäі Óêðàїíè ñòàâñÿ íàé áіëüøèé çà îñòàí-
íі 60 ðîêіâ ïàâîäîê. Ñåðåä ïðèðîäíèõ ïðè÷èí öèõ ÿâèù – íå ëèøå äîùі é
òàíåííÿ ñíіãó âèñîêî â ãîðàõ, à é òàêîæ áåççàñòåðåæíå âèðóáóâàííÿ ëіñó
íà ñõèëàõ ãіð. 

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇÄ

За останні десятиліття в Українських Карпатах повені частішають. Де-
які дослідники вважають, що це пов’язано з глобальними змінами клі-
мату. Проте є й інша думка, за якою в цьому винна людина. Лише за 
останні приблизно десять років у Карпатах було вирубано лісу ледь не 
в чотири рази більше, ніж посаджено. І оголені гірські схили тепер не 
можуть перешкоджати стрімким водним потокам, через це вода не за-
тримується на високих місцях, а одразу ж бурхливими потоками руха-
ється в долини і там переповнює річки.

 Річковий стік і річкова долина. Ðі÷êîâèì ñòîêîì íàçèâàþòü êіëü-
êіñòü âîäè, ùî ïðîòіêàє ó âèçíà÷åíîìó ìіñöі її ðі÷èùà çà ïåâíèé ïðîìі-
æîê ÷àñó. Êіëüêіñòü âîäè, ùî ïðîòіêàє ó âèçíà÷åíîìó ìіñöі ðі÷èùà ðі÷êè

Мал. 66. Весняна повінь
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çà ñåêóíäó, íàçèâàєòüñÿ âèòðàòîþ âîäè. Àëå îñíîâíèì ïîêàçíèêîì і 
äæå ðåëîì âîäíèõ ðåñóðñіâ є ñåðåäíÿ áàãàòîðі÷íà âåëè÷èíà ðі÷êîâîãî ñòî-
êó. Íà ðіâíèííіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàїíè âіí çìåíøóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî 
íàðîñòàííÿ êîíòèíåíòàëüíîñòі êëіìàòó – ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, à òàêîæ іç
çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä. Ó ãîðàõ ó ðîçïîäіëі ðі÷êîâîãî ñòîêó ñïîñòåðіãà-
єòüñÿ âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü.

Ó ðåçóëüòàòі ðóéíіâíîї ðîáîòè ðі÷êà ìàє íå òіëüêè ðіäêèé (âîäíèé), àëå
é òâåðäèé ñòіê. Íèì íàçèâàþòü óâåñü òâåðäèé ìàòåðіàë, ÿêèé ïåðåíî-
ñèòüñÿ ðі÷êîþ ó çàâèñëîìó і ðîç÷èíåíîìó âèãëÿäі çà ïåâíèé ïðîìіæîê 
÷àñó (ÿê ïðàâèëî, çà ðіê). Íàéâèùі ïîêàçíèêè òâåðäîãî ñòîêó ìàþòü 
ãіðñüêі  ðі÷êè Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìó, à òàêîæ òі, ùî ïåðåòèíàþòü 
âèñî÷èíè ëіñîñòåïó і ñòåïó. Íàéìåíøèé òâåðäèé ñòіê ó ðі÷îê ëіñîâîї çîíè.

Âàæëèâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðі÷îê є òàêîæ ïàäіííÿ òà ïîõèë, ÿêі 
çàëåæàòü âіä ñêëàäó ãіðñüêèõ ïîðіä òà ðåëüєôó. Ïàäіííÿ ðі÷êè âèìіðþєòüñÿ 
â ìåòðàõ і âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ðіçíèöÿ âèñîò ïîâåðõíі âîäè ìіæ її âèòîêîì і 
ãèðëîì. À ïîõèë ðі÷êè, ùî âèìіðþєòüñÿ ó ì/êì àáî ñì/êì, ðîçðàõîâóєòüñÿ  
ÿê âіäíîøåííÿ ïàäіííÿ ðі÷êè äî її äîâæèíè íà ïåâíіé äіëÿíöі.

Ðіêè ðіâíèí Óêðàїíè ìàþòü øèðîêі äîëèíè ç ïîëîãèìè ñõèëàìè і íàé-
ìåíøå ïàäіííÿ. Ïîõèë ðіâíèííèõ ðі÷îê íå ïåðåâèùóє 10 ì/êì і çìåí-
øóєòüñÿ âíèç çà òå÷ієþ. Òàê, íàïðèêëàä, ó âåðõіâ’ÿõ Äíіïðà, äå ïîõèë 
ñÿãàє íàéáіëüøèõ çíà÷åíü, âіí ñòàíîâèòü áëèçüêî 50 ñì/êì. Íà òåðèòîðії
Óêðàїíè , äî ÿêîї Äíіïðî âñòóïàє áіëÿ ãèðëà ð. Ñîæ, ïîõèë ó ñåðåäíüîìó 
ñòàíîâèòü óæå áëèçüêî 10 ñì/êì. À â îáëàñòі âïàäіííÿ ó Äíіïðîâñüêèé 
ëèìàí ïîõèë ãîëîâíîї ðіêè Óêðàїíè çíèæóєòüñÿ äî 0,1 ñì/êì.

Äëÿ ðіê ãіðñüêîãî òèïó õàðàêòåðíèìè є íåøèðîêі, ç êðóòèìè ñõèëàìè 
äîëèíè. Ðі÷èùà íåãëèáîêі, øèðèíà їõ ó âåðõíіé òå÷ії ñòàíîâèòü òіëüêè
10–20 ì і íàâіòü ó ïîíèççі íå ïåðåâèùóє çàçâè÷àé 100 ì. Ïîõèë ãіðñüêèõ
ðі÷îê çíà÷íî ïåðåâèùóє ïîõèë ðі÷îê ðіâíèí, äîñÿãàþ÷è ó âåðõіâ’ÿõ 60–
70 ì/êì і áіëüøå. Òàê, íàïðèêëàä, ñåðåäíіé ïîõèë ðі÷êè Ïðóò áіëÿ âèòîêó 
(â ìåæàõ Êàðïàò) ñÿãàє 100 ì/êì. Ùî áіëüøèé ïîõèë ðі÷êè, òî áіëüøà 
øâèäêіñòü її òå÷ії. Ó ñåðåäíüîìó âîíà ïåðåâèùóє 1 ì/ñ, à ïіä ÷àñ ïîâå-
íåé – 3–5 ì/ñ. Íàéáіëüøà øâèäêіñòü òå÷іé ðіêè â Óêðàїíі áóëà çàðåєñòðî-
âàíà â ãðóäíі 1993 ð. і ñòàíîâèëà 7,14 ì/ñ (25,7 êì/ãîä) – ð. Ìîêðÿíêà ó 
ñ. Ðóñüêà Ìîêðà, ùî â áàñåéíі ð. Òèñà, ó Çàêàð-
ïàòñüêіé îáëàñòі.

Íà ãіðñüêèõ ðі÷êàõ ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ïîðîãè
é âîäîñïàäè. Ñåðåä òàêèõ íàéâіäîìіøèì є Ó÷àí-
ñó – íàéâèùèé â Óêðàїíі. Âîäà Ó÷àíñó ñïàäàє 
ìàéæå ïðÿìîâèñíî ç âàïíÿêîâîãî óñòóïó Ãîëîâ-
íîãî ïàñìà Êðèìñüêèõ ãіð (Àé-Ïåòðèíñüêîї ÿéëè)
ç âèñîòè 98,5 ì. Çâіäñè é íàçâà âîäîñïàäó, ùî 
îçíà÷àє «ëåòþ÷à âîäà». Íàâåñíі àáî âîñåíè çàâäÿ-
êè òàíåííþ ñíіãіâ ó ãîðàõ àáî æ ïіñëÿ òðèâàëèõ
äîùіâ Ó÷àíñó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà áóðõëèâèé ñðі-
áëÿñòèé ïîòіê. І òîäі ñòðàøåííèé ãóðêіò âîäîñïàäó
÷óòè ëåäü íå çà êіëîìåòð. Â Óêðàїíñüêèõ Êàðïà-
òàõ äîáðå âіäîìèé âîäîñïàä Øèïіò (ìàë. 67), ùî 
ñïàäàє ÷èñëåííèìè ìàëüîâíè÷èìè êàñêàäàìè. Мал. 67. Водоспад Шипіт
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ГОЛОВНЕ 
 Живлення річок України є мішаним, однак більшість їх живляться переважно та-

лими сніговими водами річок.
 Водний режим рівнинних річок України характеризується весняною повінню, підви-

щенням рівня води восени та літньою і зимовою меженню.
 Водний режим гірських річок України характеризується весняною повінню і павод-

ками впродовж року, кримські річки влітку пересихають.
 Гірські річки порівняно з рівнинними мають вужчі й мілководніші долини та більше

падіння і ухил.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Чим живляться річки України?
2. Чим відрізняється водний режим рівнинних і гірських річок України?
3. Поясніть особливості водного режиму на прикладі найближчої річки у вашій місце-

вості.
4. Що таке річковий стік і яке його значення?
5. Як твердий стік, падіння та ухил ріки впливають на її роботу?

§ 28. ÎÇÅÐÀ І ËÈÌÀÍÈ. ÁÎËÎÒÀ

 Як виникають озера?
 Чим низинні болота відрізняються від верхових?

 Озера. ßê âàì óæå âіäîìî, îçåðíі óëîãîâèíè óòâîðþþòüñÿ çà ðіçíèõ
óìîâ. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè, äå íàëі÷óþòü ïîíàä 20 òèñ. îçåð, áіëüøіñòü
îçåðíèõ óëî ãîâèí âèíèêëè â çàïëàâàõ ðі÷îê. Çàïëàâíі îçåðà âèíèêàþòü
íà çàïëàâі ðі÷êè âíàñëіäîê âіäîêðåìëåííÿ ðóêàâà àáî çàòîêè âіä îñíîâíîãî
ðóñëà ðі÷êîâèìè íàíîñàìè. Îñîáëèâî áàãàòî çàïëàâíèõ îçåð ó çà ïëàâàõ
Äíіïðà, Äåñíè, Ïðèï’ÿòі, Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ òà ìàëèõ ðі÷îê Ïîëіññÿ. Öі
îçåðà çäåáіëüøîãî íåâåëèêі.

Âèíÿòêîì є çàïëàâíі îçåðà, ùî â ïîíèççі Äóíàþ. Ñåðåä òàêèõ і íàé-
áіëüøå â Óêðàїíі ïðіñíå îçåðî ßëïóã (ßëïóõ), ùî ìàє ïëîùó 149 êì2.
Òîìó, õòî çàõî÷å íå ïðîñòî âіäâіäàòè öå îçåðî, à îáіéòè éîãî íàâêîëî,
äîâå äåòüñÿ íàáðàòèñÿ ñèë і ïðèãîòóâàòèñÿ äî òðèâàëîї ïîäîðîæі. Àäæå
äîâæèíà ßëïóãó 39 êì, à øèðèíà ñÿãàє 6 êì. Âîäíå æèâëåííÿ îçåðà çäіéñ-
íþєòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê âîäîîáìіíó ç îçåðîì Êóãóðëóé, ç 
ÿêèì âîíî ñïîëó÷åíå ïðîòîêîþ ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі. Öі îçåðà ïîðіâíÿíî
íåãëèáîêі, ãëèáèíà çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóє 5,5 ì, і òîìó âçèìêó çàìåð-
çàþòü. Óëіòêó æ îçåðíà âîäà ïîäåêóäè íàãðіâàєòüñÿ äî +27…30 Ñ.

Ïðèäóíàéñüêі âîäîéìè ðàíіøå ñïîëó÷àëèñÿ ç Äóíàєì ïðîòîêàìè. Íèíі
æ âіä éîãî çàïëàâè îçåðà âіäîêðåìëåíі øòó÷íèìè äàìáàìè, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ðåãóëþþòü îáìіí âîäè ìіæ ðіêîþ òà îçåðàìè.

Ïî-ñïðàâæíüîìó ñîëîíèìè є ëèìàííі îçåðà Êðèìó, ÿê-îò íàéáіëüøå
îçåðî Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà – Ñàñèê. Âîíî íàëåæèòü äî ãðóïè òàê çâàíèõ
єâïàòîðіéñüêèõ îçåð – ÷îòèðíàäöÿòè ñîëîíèõ âîäîéì ïîáëèçó ì. Єâïàòîðіÿ .
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Ùå îäíå âåëèêå ñîëîíå îçåðî íà çàõіäíîìó
óçáåðåææі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà – Äîíóç-
ëàâ, ùî є íàéãëèáøèì ó Êðèìó (äî 27 ì).

Íà ñõіäíîìó óçáåðåææі ïіâîñòðîâà òà-
êîæ є âåëèêі ñîëîíі âîäîéìè, ùî íàëåæàòü
äî ãðóïè êåð÷åíñüêèõ îçåð. Âîíè ðîçòàøî-
âàíі íà óçáåðåææі ×îðíîãî і Àçîâñüêîãî 
ìîðіâ. Íàéáіëüøі ñåðåä òàêèõ Àêòàñüêå,
Òîáå÷èöüêå, Óçóíëàðñüêå . Öіêàâèì є òàêîæ
×îêðàöüêå îçåðî, ùî âèíèêëî íà ìіñöі ãðÿ-
çüîâîãî âóëêàíà.

Óñі ñîëîíі îçåðà Êðèìó óòâîðèëèñÿ âíà-
ñëіäîê âіäîêðåìëåííÿ âіä ìîðÿ ïіùàíèìè і 
ïіùàíî-÷åðåïàøêîâèìè ïåðåñèïàìè âóçü-
êèõ ìîðñüêèõ çàòîê àáî çàòîïëåííÿ áàëîê
óíàñëіäîê ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ìîðÿ. Äîùі òóò áóâàþòü ðіäêî, òîìó îçåðà
æèâëÿòüñÿ ìîðñüêèìè âîäàìè і ïіäçåìíèìè ìіíåðàëіçîâàíèìè âîäàìè.
Ïіä ïàëþ÷èì êðèìñüêèì ñîíöåì ìіëêîâîäíі îçåðà øâèäêî ïåðåòâîðþþòü-
ñÿ íà ðîïó – ñîëîíèé ðîç÷èí. Ïîäåêóäè âіí ìàє ôіîëåòîâå çàáàðâëåííÿ,
ÿêèì îçåðî çîáîâ’ÿçàíå âîäîðîñòÿì. Òіëüêè âîíè é çäàòíі âèæèòè â öüîìó
ñîëÿíîìó öàðñòâі. Óëіòêó æ, êîëè çîâñіì ñóõî, ÷èìàëî îçåð ÷àñòî ïåðåñè-
õàþòü і òîäі íà їõíüîìó äíі çàëèøàєòüñÿ òіëüêè ñîëîíà êіðêà.

Ñåðåä іíøèõ ñîëîíèõ âîäîéì Êðèìó óíіêàëüíèì є Ñèâàø (ìàë. 68). Öå
îçåðî-çàòîêà, ÿêå óòâîðèëîñÿ ìіæ Àçîâñüêèì ìîðå і Àðàáàòñüêîþ Ñòðіë-
êîþ. Ïîäіáíî äî іíøèõ ñîëîíèõ âîäîéì Óêðàїíè, ïëîùà Ñèâàøà êîëèâà-
єòüñÿ âіä 2,4 äî 2,7 òèñ. êì2. Òàê ñàìî íå çàëèøàєòüñÿ ïîñòіéíîþ і éîãî
ãëèáèíà, ÿêà çìіíþєòüñÿ âïðîäîâæ ðîêó âіä 0,5 äî 1,5 ì.

Нацiональне надбанняц д
Сиваш – українська «сільниця». З кожного 1 см2 поверхні озера щорічно
випаровується близько 1000 мм води. Це більш ніж утричі перевищує річну 
кількість атмосферних опадів, які тут випадають. Замість води, яка випа-
ровується, залишаються солі. Солоність у Сиваші подекуди становить понад 
200 ‰. Особливо багато солей у південній, найвіддаленішій від моря, части-
ні. Тут за 800–850 років існування Сиваша його вода перетворилася власне 
на соляний розчин – ропу. З неї одержували чимало корисних ре човин, які 
використовували передусім у хімічній промисловості. Крім того, Сиваш здав-
на забезпечував сіллю. Звідси її розвозили на волах чумаки.

Öіêàâі çà ïîõîäæåííÿì ïðîâàëüíі (êàðñòîâі) îçåðà, ùî âèíèêëè â ðå-
çóëüòàòі äії ïіäçåìíèõ âîä. Òàêå ïîõîäæåííÿ ìàє Ñâіòÿçü – îäíå ç íàé-
áіëüøèõ îçåð Óêðàїíè, ùî â ãðóïі Øàöüêèõ îçåð. Ñàìå іñíóâàííÿ öüîãî
îçåðà є ñâîєðіäíèì ïîðóøåííÿì ãåîãðàôі÷íèõ çàêîíіâ. Àäæå éîãî ëîæå
ñêëàäåíå êðåéäîâèìè ïîðîäàìè, ÿêі ïîðіâíÿíî ëåãêî ðîç÷èíþþòüñÿ ïðè-
ðîäíèìè âîäàìè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, îçåðî çàëèøàєòüñÿ ïîâíîâîäíèì çà-
âäÿêè æèâëåííþ íå òіëüêè àòìîñôåðíèìè, à é íàïіðíèìè ïіäçåìíèìè
(àðòåçіàíñüêèìè) âîäàìè. Îòæå, íå âèïàäêîâî öå îçåðî âêëþ÷åíî äî ñïèñ-
êó 7 ÷óäåñ Óêðàїíè.

Мал. 68. Сиваш



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

118

Îçåðà ëüîäîâèêîâîãî ïîõîäæåííÿ, ùî óòâîðè ëèñÿ ïіä äієþ äàâíіõ
ëüîäîâè êіâ, є â Êàðïàòàõ. Ñåðåä íèõ íàéâèñîêîãіðíіøå â Óêðàїíі îçåðî
Áðåáåíåñêóë (1801 ì), à òàêîæ Íåñàìîâèòå, Ìàðè÷åéêà òà іí. Ó Êàð ïàòàõ
є é çàãàòíі îçåðà, ùî âèíèêëè â ðі÷êîâèõ äîëèíàõ óíàñëіäîê îáâàëó ñêåëü,
ÿêі ïåðåêðèëè äîðîãó ãіðñüêîìó ïîòîêó. Íàéáіëüøå ç íèõ îçåðî Ñèíåâèð
(ìàë. 69).

Ó ãіðñüêèõ ìàñèâàõ Çàõіäíîї Óêðàїíè є òàêîæ îçåðà âóëêàíі÷íîãî ïî-
õîäæåííÿ, ÿêі óòâîðèëèñÿ ó êðàòåðàõ çãàñëèõ âóëêàíіâ. Öå ãëèáîêîâîäíі
îçåðà Ëèïîâåöüêå, Ñèíє îçåðî òîùî.

 Лимани. Âîíè óòâîðèëèñÿ íà óçáåðåææі ÿê ×îðíîãî, òàê і Àçîâñüêîãî
ìîðіâ. Íà âіäìіíó âіä ëèìàííèõ îçåð, ëèìàíè ñïîëó÷åíі ç ìîðåì і ìàþòü ç
íèì ïîñòіéíèé çâ’ÿçîê. Òàê, íàéáіëüøèé â Óêðàїíі Äíіñòðîâñüêèé ëèìàí,
õî÷à é âіäîêðåìëåíèé âіä ìîðÿ ïіùàíèì ïåðåñèïîì, ñïîëó÷àєòüñÿ іç ×îð-
íèì ìîðåì Öàðåãðàäñüêèì ãèðëîì òà ñóäíîïëàâíèì êàíàëîì. Äíіïðîâ-
ñüêî-Áóçüêèé ëèìàí ìàє іç ×îðíèì ìîðåì áåçïîñåðåäíіé çâ’ÿçîê ÷åðåç
ïðîòîêó çàâøèðøêè 3 êì. Òàê ñàìî âіëüíèé îáìіí ç ìîðñüêèìè âîäàìè
âіäáóâàєòüñÿ і â іíøèõ âåëèêèõ ëèìàíàõ Óêðàїíè, ñåðåä ÿêèõ Ìîëî÷íèé,
Òèëіãóëüñüêèé, Õàäæèáåéñüêèé, Êóÿëüíèöüêèé.

 Болота. Â Óêðàїíі áîëîòà óòâîðþþòüñÿ ïåðåâàæíî âíàñëіäîê çàðîñ-
òàííÿ âîäîéì і çàéìàþòü 9,4 òèñ. êì2. Öå áіëüøå, íіæ çàéìàє ×åðíіâåöüêà 
îáëàñòü, àáî ìàéæå ïîëîâèíà òåðèòîðії Âîëèíñüêîї ÷è Ðіâíåíñüêîї îá-
ëàñòåé.

Çàãàëüíà çàêîíîìіðíіñòü ïîøèðåííÿ áîëіò ïî òåðèòîðії Óê ðàїíè ïî-
ëÿãàє â çìåíøåííі їõíüîї êіëüêîñòі ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Íàéñïðèÿòëèâіøі
óìîâè äëÿ óòâîðåííÿ áîëіò íà ïіâíî÷і, ó Ïîëіññі. Òóò íàðàõîâóєòüñÿ
áëèçüêî  1,5 òèñ. áîëіò çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 6 òèñ. êì2. Íàéáіëüøó
ïëîùó áîëіò ìàþòü Âîëèíñüêà (1,17 òèñ. êì2), ×åðíіãіâñüêà (1,15 êì2) òà
Ðіâíåíñüêà (1,07 êì2) îáëàñòі.

Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Ïîëіññÿ áîëîòíі ìàñèâè ñÿãàþòü îñîáëèâî âåëè-
êèõ ðîçìіðіâ. Öüîìó ñïðèÿþòü êіëüêà ôàêòîðіâ. Öå íåçëі÷åííі ðі÷êè і 
ñòðóìêè, ÿêі ïîâіëüíî íåñóòü äî âåëè÷åçíîї íèçèííîї òåðèòîðії ñâîї âîäè ç
íàâêîëèøíіõ âèñî ÷èí. Öå é ïîðіâíÿíî ðÿñíі äîùі, ùî íå ÷àñòî ìîæóòü
ïðîíèêíóòè äàëåêî âãëèá ÷åðåç âîäîíåïðîíèêíі ïîðîäè. Äî òîãî æ äàє ïðî
ñåáå çíàòè é ñïàäùèíà äàâíüîãî ëüîäîâèêà – íåçëі÷åííі âîäîéìè, ÿêі òå-
ïåð ÷åðãóþòüñÿ ç áîëîòàìè.

Мал. 69. Озеро Синевир
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Áіëüøіñòü áîëіò íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè íàëåæèòü äî íèçèííèõ. Âàì 
óæå âіäîìî, ùî òàêі áîëîòà óòâîðþþòüñÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê і âíàñëіäîê çà-
ðîñòàííÿ âîäîéì. Íèçèííі áîëîòà áàãàòі íà ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè, ìàþòü 
âіäíîñíî áàãàòó ðîñëèííіñòü і çàçâè÷àé ïðèõîâóþòü çíà÷íі ïîêëàäè òîðôó. 
Òîìó íèçèííі áî ëîòà â Óêðàїíі ìàþòü ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ, і íåðіäêî 
âåëèêі їõíі ìàñèâè îõîðîíÿþòüñÿ äåðæàâîþ.

Ïåðåõіäíі òà âåðõîâі áîëîòà íà òåðèòîðії Óêðàїíè çàéìàþòü íåâåëèêі 
ïëîùі. Ìàñèâè òàêèõ áîëіò òðàïëÿþòüñÿ íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Ïîëіññÿ,
ó Ëіñîñòåïó òà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ.

Çíà÷íà ÷àñòèíà áîëіò îñóøåíà і âèêîðèñòî âóєòüñÿ â ñіëüñüêîìó òà ëіñî-
âîìó ãîñïîäàðñòâі. Ùîá çáåðåãòè öі ñâîєðіäíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè, ïіä 
îõîðîíó âçÿòî áëèçüêî 15 % çàãàëüíîї ïëîùі áîëіò Óêðàїíè. Îñîáëèâî 
öіííі áî ëîòà âіäíåñåíі äî âîäíî-áîëîòíèõ óãіäü ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇÄ

Чимало вчених вважають, що осушення боліт завдає шкоди як людині,
так і природі. Адже болота відіграють важливу роль природного регу-
лятора водно-повітряного режиму ґрунтів, від якого залежить нор-
мальний ріст рослин. Крім того, унаслідок осушення боліт різко падає 
рівень ґрунтових вод, втрачаються цінні пасовища і луки, знижується
продуктивність земель навіть на сусідніх прилеглих територіях. А на 
пересушених торф’яниках улітку нерідко виникають пожежі.

ГОЛОВНЕ 
 В Україні понад 20 тис. озер, більшість з яких виникла в заплавах річок.
 Найбільший серед українських лиманів – Дністровський, що на узбережжі Чорного 

моря.
 Кількість боліт на території України зменшується з півночі на південь.
 Більшість боліт на території нашої країни належить до низинних.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Покажіть на карті найбільші озера і лимани України.
2. Поясніть, який тип озер і чому найпоширеніший в Україні.
3. За картою України знайдіть водосховища, що на Дніпрі, і визначте їхні назви.
4. Які географічні чинники зумовили поширення в південній частині України озер з 

назвами, які перекладаються з тюркської як «сіль», «гірке»?
5. Поясніть, де і чому в Україні поширені болота.

Позначення на контурній карті назв найбільших річок,
озер, водосховищ, каналів; позначення боліт України.
Позначити на контурній карті озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі,
Сине вир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністров-
ський.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 7 (продовження)
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§ 29. ÂÎÄÎÑÕÎÂÈÙÀ ÒÀ ÊÀÍÀËÈ.
ÏІÄÇÅÌÍІ ÂÎÄÈ

 Яке призначення великих штучних водойм?
 Як накопичуються під землею води і як вони залягають?

 Водосховища. Öі øòó÷íі âîäîéìè ñïîðóäæóþòü, ÿê âè ïàì’ÿòàєòå,
äëÿ çáåðіãàííÿ âîäè, çâіäêè âîíà çàáèðàєòüñÿ â ïîòðіáíіé êіëüêîñòі і â ïî-
òðіáíèé ÷àñ íà íàéðіçíîìàíіòíіøі ïîòðåáè. Óñüîãî â Óêðàїíі ñïîðóäæåíî
ïîíàä 1100 âîäîñõîâèù.

Ïîëîâèíà çàãàëüíîї êіëüêîñòі âîäîñõîâèù çíàõîäèòüñÿ â áàñåéíі Äíіï-
ðà. Ñàìå íà Äíіïðі ðîçòàøîâàíà íàéáіëüøà â êðàїíі ãðóïà âîäîñõîâèù, ùî
íàëåæèòü äî îäíієї ðі÷êè. Öå âåëè÷åçíі ñõîâèùà âîäè, ùî çà ðîçìіðàìè
íàãàäóþòü ìîðÿ. Äîâæèíà їõ ïîíàä ñîòíі êіëîìåòðіâ, à øèðèíà íàéáіëü-
øèõ ñÿãàє 25–28 êì. Íèíі âіä êîðäîíó ç Áіëîðóññþ ìàéæå äî ãèðëà Äíіïðà
òàêèõ ìîðіâ-âîäîñõîâèù àæ øіñòü.

Êîæíå ç âîäîñõîâèù, íà÷å âîäíà ñõîäèíêà âíèç, ÿêèìè Äíіïðî «êðî-
êóє» äî ×îðíîãî ìîðÿ. Çàâäÿêè їì òåïåð âîäîþ äíіïðîâñüêèõ âîäîñõîâèù
ó áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ áіëüø ÿê ïîëîâèíà íàñåëåííÿ
íàøîї êðàїíè. Äíіïðîâñüêà âîäà íàïóâàє òàêîæ ïîíàä ïîëîâèíó çðîøó-
âàíèõ ó íàñ çåìåëü, à öå ìàéæå 15 òèñ. êì2. Çàâäÿêè âåëèêèì êà íàëàì
äíіïðîâñüêі âîäîñõîâèùà «ïðîñòÿãàþòü ðóêè äîïîìîãè» â äàëåêі ðåãіîíè
êðàїíè, äå òàêîæ ïîòðіáíà âîäà, íàïðèêëàä íà Äîíáàñ, ó Êðèì òîùî.

Çàâäÿêè ìîðÿì íà Äíіïðі éîãî âîäà âèðîáëÿє ùå é åëåêòðîåíåðãіþ.
À ñàì Ñëàâóòè÷ òåïåð ñóäíîïëàâíèé íà âñüîìó ïðîòÿçі. Çðåøòîþ, äíіïðîâ-
ñüêі âîäîñõîâèùà – öå âåëè÷åçíі «ðèáíі êâàðòèðè», äå áåçëі÷ ñìà÷íèõ
ìåøêàíöіâ. Íå âèïàäêîâî æ òóò òàê ïîëþáëÿþòü âіäïî÷èâàòè æèòåëі і
ãîñòі Óêðàїíè.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇÄ

Існують думки щодо необхідності ліквідувати дніпровські водо схо-
вища. Адже спорудження гігантської дніпровської «драбини» спри-
чинило серйозні небажані зміни в природі. Було затоплено близько 
300 населених пунктів і чимало родючих земель та луків. Помітно 
змінився клімат прилеглих до водосховищ територій, виявилися під-
топленими ґрунти, подекуди почали зникати звичні тварини і росли-
ни. Вода водосховищ через бурхливе розмноження водоростей 
«цвіте», зменшуються рибні запаси. До того ж неабиякі хвилі, які 
здій маються на рукотворних морях, продовжують руйнувати круто-
схилі береги, і у водосховища щорічно змиваються тонни родючого 
ґрунту.

 Канали. Öі «øòó÷íі ðі÷êè» òàêîæ ñòâîðþþòü äëÿ ðіâíîìіðíîãî ðîçïî-
äіëó âíóòðіøíіõ âîä ïî òåðèòîðії êðàїíè. Ïðèçíà÷åííÿ êàíàëіâ âіäðіçíÿ-
єòüñÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè. Òàê, ÿêùî â ïåðåçâîëîæåíîìó Ïîëіññі òà
ïåðåäãіð’ÿõ Êàðïàò âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ øòó÷íîãî âîäîâіäâåäåííÿ,
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òî íà ïіâäíі âîíè, íàâïàêè, ïîñòà÷àþòü âîäó – ÿê äëÿ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ,
òàê і äëÿ çðîøóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü.

Íàéäàëі ïåðåäàє âîäó Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé êàíàë, çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü
ÿêîãî ñòàíîâèòü ïîíàä 400 êì. Çà éîãî äîïîìîãîþ äíіïðîâñüêó âîäó ïî-
äàþòü ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà â ïîñóøëèâі ñòåïè Õåðñîíùèíè òà Ïіâ-
íі÷íîãî Êðèìó і àæ äî ñàìîї Êåð÷і.

Ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ðîçïî÷èíàєòüñÿ і Êàõîâñüêèé êàíàë. Óï-
ðîäîâæ 130 êì âіí íåñå âîäó ÷åðåç ïîñóøëèâі çåìëі Õåðñîíñüêîї і Çà ïîðіçüêîї
îáëàñòåé íà ïіâäåííèé ñõіä Óêðàїíè. Ùå îäèí âåëåòåíñüêèé êàíàë  – Äíіïðî–
Äîíáàñ ïðîñòÿãíóâñÿ áіëüø ÿê íà 260 êì âіä Äíіïðîäçåðæèíñüêîãî âîäîñõî-
âèùà äî Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ. Éîãî âîäó ñïîæèâàþòü ó Õàðêîâі і íà Äîíáàñі.

Ó çàõіäíîìó íàïðÿìêó ãîëîâíà ðіêà Óêðàїíè íàäñèëàє ñâîї âîäè, íà-
ïðèêëàä, ó Êіðîâîãðàäñüêó îáëàñòü, ÷åðåç êàíàë Äíіïðî–Іíãóëåöü, ùî
ç’єäíóє äâà âîäîñõîâèùà – Êðåìåí÷óöüêå íà Äíіïðі і Îëåêñàíäðіéñüêå íà
Іíãóëüöі. Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü îäåðæóє âîäó ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõî-
âèùà êàíàëîì Äíіïðî–Êðèâèé Ðіã.

Êðіì äíіïðîâñüêîї âîäè, êàíàëè íà ïіâäíі Óêðàїíè ïåðåíîñÿòü âîäè é
іíøèõ ðі÷îê. Òàêèì є çîêðåìà êàíàë Ñіâåðñüêèé Äîíåöü–Äîíáàñ òà Іíãó-
ëåöüêèé êàíàë – ìіæ ð. Іíãóëåöü і Áóçüêèì ëèìàíîì.

 Підземні води. Âîíè ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії Óêðàїíè äóæå íåðіâíî-
ìіðíî, óòâîðþþ÷è êіëüêà ïіäçåìíèõ áàñåéíіâ (ìàë. 70). Îñîáëèâó öіííіñòü
ìàþòü àðòåçіàíñüêі âîäè. Ç ïîïåðåäíіõ êóðñіâ ãåîãðàôії âè ïàì’ÿòàєòå, ùî
òàê íàçèâàþòü âîäè, ÿêі âíàñëіäîê ðÿäó ïðè÷èí ñàìîñòіéíî ïіäíіìàþòüñÿ
íà ïîâåðõíþ.

Áëèçüêî 65 % ðåñóðñіâ ïіäçåìíèõ âîä çîñåðåäæåíî â Äíіïðîâñüêî-Äî-
íåöüêîìó òà Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîìó àðòåçіàíñüêèõ áàñåéíàõ. Äíіïðîâñüêî-
Äîíåöüêèé àðòåçіàíñüêèé áàñåéí, ùî ðîçòàøîâàíèé ïåðåâàæíî â ìåæàõ

Мал. 70. Підземні води
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Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, є íàéáіëüøèì â Óêðàїíі. Íà íüîãî ïðè-
ïàäàє ëåäü íå ïîëîâèíà (49 %) óñіõ ðåñóðñіâ ïіäçåìíèõ âîä êðàїíè. Âіí ìàє
ïðіñíі âîäè, ÿêі ñàìîñòіéíî ïіäіéìàþòüñÿ íà ïîâåðõíþ ç ãëè áèíè ïîäåêóäè
500–600 ì. Âîäè öüîãî áàñåéíó âèêîðèñòîâóþòüñÿ, çîêðåìà, äëÿ âîäîïîñ-
òà÷àííÿ Êèєâà, ×åðíіãîâà, Ñóì, Õàðêîâà, Ïîëòàâè, Ëóãàíñüêà òà ïðè-
ëåãëèõ òåðèòîðіé.

Âîëèíî-Ïîäіëüñüêèé àðòåçіàíñüêèé áàñåéí ðîçòàøîâàíèé íà ïіâíі÷ íîìó
çàõîäі Óêðàїíè. Âîäè öüîãî áàñåéíó, ùî ïіäíіìàþòüñÿ ç ãëèáèí 600 і áіëüøå
ìåòðіâ, íàäõîäÿòü äî Ëüâîâà і Ëóöüêà, Õìåëüíèöüêîãî і Ðіâíîãî, Òåðíîïîëÿ.

Ïðè÷îðíîìîðñü êèé àðòåçіàíñüêèé áàñåéí ïîâ’ÿçàíèé ç Ïðè÷îðíî-
ìîðñüêîþ çàïàäèíîþ. Ïðіñíі âîäè öüîãî áàñåéíó, ùî ìіñòÿòüñÿ íà ãëèáèíі
äî 200 ì, âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ ïіâäåííèõ îáëàñòåé êðà-
їíè – Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, Çàïîðіçüêîї, à òàêîæ Êðèìó.

Çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä çáåðіãàþòüñÿ òàêîæ і â іíøèõ ïðèðîäíèõ áàñåé-
íàõ – â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àòîñòі Êàðïàò, Êðèìñüêèõ ãіð òîùî (ìàë. 70).
Îäíàê âîíè ìàþòü ìåíø ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïіäçåìíèõ âîä.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

За даними сайта Державного агентства водних ресурсів України (http://
www.scwm.gov.ua/) з’ясуйте поточну ситуацію щодо запасів підземних 
вод в Україні; див. «Підземні води».

ГОЛОВНЕ 
 В Україні понад 1100 водосховищ, більшість з яких у басейні Дніпра.
 Канали на Поліссі та в передгір’ях Карпат призначені для штучного водовідве-

дення, а на півдні – для постачання води.
 Підземні води розподілені по території України нерівномірно і утворюють підземні

басейни.
 Найбільшим в Україні є Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть найбільші артезіанські басейни України.
2. Схарактеризуйте значення для населення України штучних каналів.
3. З’ясуйте, чи використовуються у вашому населеному пункті підземні води. До якого

басейну вони належать і яке мають застосування?
4. Які географічні чинники зумовили будівництво штучних каналів в Україні?
5. Підготуйте коротку доповідь на тему «Дніпровські водосховища: користь і шкода».

Позначення на контурній карті назв найбільших річок, 
озер, водосховищ, каналів; позначення боліт України.
Позначити на контурній карті артезіанські басейни: Дніпров-
сько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський; 
водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кахов ське, 
Дніпровське, Дніпродзержинське; канали: Північнокримський, 
Дніпро–Донбас, Каховський; найбільші масиви боліт.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 7 (закінчення)
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§ 30. ÂÎÄÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що є природними ресурсами?
 Які проблеми виникають при використанні вод суходолу?

 Водні ресурси. Òàê íàçèâàþòü ïîâåðõíåâі é ïіäçåìíі âîäè ïåâíîї òå-
ðèòîðії, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ ïîòðåá
ëþäèíè. Âîäíі ðåñóðñè îöіíþþòüñÿ îáñÿãîì ñåðåäíüîðі÷íîãî ñòîêó ðі÷îê, 
ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç ìіñöåâîãî і òðàíçèòíîãî ñòîêó. Ìіñöåâèì ñòîêîì ââà-
æàєòüñÿ òîé, ùî ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ êðàїíè. Òðàíçèòíèì є òîé ñòіê, 
ÿêèé íàäõîäèòü іç ñóìіæíèõ êðàїí.

Çàëåæíî âіä âîäíîñòі ðі÷îê ìіñöåâèé ñòіê â Óêðàїíі êîëèâàєòüñÿ â ìå-
æàõ âіä 48 äî 59 êì3. À ç óðàõóâàííÿì òðàíçèòíèõ âîä âåëè÷èíà âîäíèõ 
ðåñóðñіâ êðàїíè ñòàíîâèòèìå ìàéæå 210 êì3. Îòæå, ëèøå 25 % ðі÷êîâîãî 
ñòîêó ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ Óêðàїíè і є âëàñíèì ôîíäîì äåðæàâè, ðåøòà 
íàäõîäèòü ç Ðîñії, Áіëîðóñі òà Ðóìóíії. Ñóìàðíà âåëè÷èíà ñòîêó ðі÷îê 
Óêðàїíè áåç Äóíàþ â ñåðåäíіé çà âîäíіñòþ ðіê ñòàíîâèòü áëèçüêî 88 êì3, 
à â ìàëîâîäíèé ðіê – ìàéæå 56 êì3. Äî öèõ âîä ìîæíà ùå äîäàòè ðåñóðñè 
ïіäçåìíèõ âîä, îá’єì ÿêèõ ñòàíîâèòü â Óêðàїíі ïîíàä 22 êì3.

Áàãàòî öå ÷è ìàëî? Çà âèçíà÷åííÿì ÎÎÍ, äåðæàâà, âîäíі ðåñóðñè ÿêîї
íå ïåðåâèùóþòü 1,5 òèñ. ì3 íà îäíó ëþäèíó, ââàæàєòüñÿ íåçàáåçïå÷åíîþ 
âîäîþ. Â Óêðàїíі íà îäíîãî ìåøêàíöÿ ïðèïàäàє ìåíøå 2 òèñ. ì3 íà ðіê, 
ùî є îäíèì ç íàéìåíøèõ ïîêàçíèêіâ ó Єâðîïі. Äëÿ ïðèêëàäó, ó Íîðâåãії
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü ìàéæå 97 òèñ. ì3 íà ðіê, ó Øâåöії – ïîíàä 24,
ó Ôðàíöії – ïîíàä 4,5 òèñ. ì3 íà ðіê. Îòæå, Óêðàїíà íàëåæèòü äî íåäî-
ñòàòíüî çàáåçïå÷åíèõ âîäîþ êðàїí. Êðіì òîãî, її âîäíі ðåñóðñè ðîçïîäіëåíі
äóæå íåðіâíîìіðíî ïî òåðèòîðії (ìàë. 71), à òàêîæ ó ÷àñі. Òàê, áіëüøà 
÷àñòèíà ðі÷êîâîãî ñòîêó ïðîõîäèòü ïіä ÷àñ âåñíÿíîї ïîâåíі – âіä 60–70 % 
íà ïіâíî÷і і ïіâíі÷íîìó ñõîäі äî 80–90 % íà ïіâäíі Óêðàїíè.

Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì ïðèðîäíîãî çàáåçïå÷åííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè є 
âåëè÷èíà ðі÷êîâîãî ñòîêó ìіñöåâîãî ôîðìóâàííÿ íà 1 êì2 ïëîùі. Äëÿ îá-
ëàñòåé, íàéáіëüø çàáåçïå÷åíèõ âîäíèìè ðåñóðñàìè, öåé ïîêàçíèê ñòàíî-
âèòü 618–225 òèñ. ì3 íà ðіê (Çàêàðïàòñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, Ëüâіâñüêà), 
à äëÿ íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ âîäîþ âіí ñòàíîâèòü âіä 23 äî 5 òèñ. ì3 íà ðіê 
(Ìèêîëàїâñüêà, Çàïîðіçüêà, Îäåñüêà, Õåðñîíñüêà). Âîäîçàáåç ïå÷åíіñòü
13 îáëàñòåé, ÿêі çàéìàþòü 60 % òåðèòîðії êðàїíè, є íèæ÷îþ çà ñåðåäíіé її
ðіâåíü (86,8 òèñ. ì3 íà 1 êì2 ïëîùі). Ðåãіîíàëüíі âіäìіí íîñòі çàáåçïå÷åíîñ-
òі íàñåëåííÿ ìіñöåâèìè ðåñóðñàìè ðі÷êîâîãî ñòîêó â ðîçðàõóíêó íà æè-
òåëÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ òèì, ùî ëèøå Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü íàëåæèòü äî 
ñåðåäíüîçàáåçïå÷åíèõ; íèçüêà âîíà â Іâàíî-Ôðàíêіâ ñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé,
Æèòîìèðñüêіé, Âîëèíñüêіé, Ñóìñüêіé òà Ðіâíåíñüêіé îáëàñ òÿõ; â іíøèõ 
îáëàñòÿõ – äóæå íèçüêà і íàäçâè÷àéíî íèçüêà (ìàë. 71).

 Сучасний стан водних ресурсів та їхнє використання. Çà ðіâíåì
ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ і ÿêîñòі âîäè Óêðàїíà, çà 
äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, ñåðåä 122 êðàїí ñâіòó ïîñіäàє 95-òå ìіñöå.
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Нацiональне надбанняц д
В Україні річки є основними постачальниками питної води. Але адміністра-
тивно-територіальний принцип управління водними ресурсами, який доне-
давна панував, не відповідає сучасним вимогам щодо безпечного
водокористування. Наразі здійснено перехід до басейнового принципу 
управління водними ресурсами. За ініціативи Державного агентства водних 
ресурсів України створені Басейнові управління водних ресурсів, які вже
функціонують у басейнах основних річок – Дніпра, Дунаю, Дністра, Пруту,
Південного Бугу, Західного Бугу, Десни, Сіверського Дінця, Росі і Тиси. Ре-
зультати роботи цих управлінь свідчать про позитивні зрушення у вирішенні 
водно-екологічних проблем басейнів, а отже, й країни загалом.

Íàéáіëüøå ñïîæèâàє âîäè ïðîìèñëîâіñòü, ïåðåäóñіì åíåðãåòèêà, ÷îðíà
ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü òà іí. Ïðè öüîìó âèòðàòè ñâіæîї âîäè
â Óêðàїíі íà îäèíèöþ âèðîáëåíîї ïðîäóêöії çíà÷íî ïåðåâèùóþòü òàêі ñàìі
ïîêàçíèêè â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ Єâðîïè. Òàê, íàïðèêëàä, ó Íіìå÷÷èíі öі
âèòðàòè â ÷îòèðè ðàçè ìåíøі, ó Ôðàíöії – â 2,5 ðàçó ìåíøі.

Íå ìåíø âàæëèâà ïðîáëåìà – çàáðóäíåííÿ âîä. Ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ
Óêðàїíè ìàéæå íà 80 % çàáåçïå÷óєòüñÿ âèêîðèñòàííÿì ïîâåðõíåâèõ âîä.
Âîäíî÷àñ áіëüøіñòü âîäíèõ îá’єêòіâ çà ñòóïåíåì çàáðóäíåííÿ âіäíåñåíі äî
çàáðóäíåíèõ і äóæå çàáðóäíåíèõ. Îñíîâíі çàáðóäíþâà÷і – öå õіìі÷íі é áіî-
ëîãі÷íі ðå÷îâèíè. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä є
ñêèä ïðîìèñëîâèõ ñòі÷íèõ âîä, ïåðåäóñіì ïіäïðèєìñòâàìè ÷îðíîї ìåòàëóðãії
òà âóãіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Іíøå îñíîâíå äæåðåëî çàáðóäíåííÿ – êîìóíàëü-
íî-ïîáóòîâі ñòі÷íі âîäè, ùî íàäõîäÿòü áåçïîñåðåäíüî ó âîäíі îá’єêòè òà ÷åðåç
ñèñòåìó ìіñüêîї êàíàëіçàöії. Ñåðåä âіäîìèõ çàáðóäíþâà÷іâ íàøèõ âîäîéì òà-

Мал. 71. Забезпеченість водними ресурсами
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êîæ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿêå âèêîðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíі õіìі÷íі ñïîëóêè
äëÿ «ãîäóâàííÿ» êóëüòóðíèõ ðîñëèí. Òîìó îñîáëèâå çàíåïîêîєííÿ âèêëèêàє
ñòàí âîäîïîñòà÷àííÿ ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ, îñêіëüêè öåíòðàëіçîâàíèì âîäî-
ïîñòà÷àííÿì çàáåçïå÷åíî ëèøå 25 % ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè.

Ïðîáëåìà çàáðóäíåííÿ âîäíèõ îá’єêòіâ є îñîáëèâî íàãàëüíîþ äëÿ áà-
ñåéíó Äíіïðà. Àäæå éîãî âîäíі ðåñóðñè ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 80 % çàãàëü-
íîóêðàїíñüêèõ. Ãîëîâíà ðіêà Óêðàїíè çàáåçïå÷óє âîäîþ 2/3 òåðèòîðії êðà-
їíè, äå ìåøêàє áëèçüêî 32 ìëí ëþäåé, ðîçòàøîâàíî 50 âåëèêèõ ìіñò і
ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ, òèñÿ÷і ïіäïðèєìñòâ, ñіëüñüêèõ і êîìóíàëüíèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ, 50 âåëèêèõ çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì, 4 àòîìíі åëåêòðîñòàíöії.

Òèì ÷àñîì äåÿêі ðі÷êè äíіïðîâñüêîãî áàñåéíó ïåðåáóâàþòü ó êàòàñòðî-
ôі÷íîìó ñòàíі. Íà íàêîïè÷óâà÷іâ çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí ïåðåòâîðè-
ëèñü і âîäîñõîâèùà íà Äíіïðі, îñîáëèâî Êèїâñüêå òà Êàíіâñüêå. Çâàæàþ÷è
íà öå, ó 2012 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè çàòâåðäèëà Çàãàëüíîäåðæàâíó
öіëüîâó ïðîãðàìó ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà åêîëîãі÷íîãî îçäîðîâ-
ëåííÿ áàñåéíó ðі÷êè Äíіïðî íà ïåðіîä äî 2021 ðîêó.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними офіційного порталу Верховної Ради України підготуйте корот-
ку доповідь про зміст Загальнодержавної цільової програми розвитку 
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніп-
ро на період до 2021 року (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4836-17).

Ç îãëÿäó íà çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä, ïèòíі ïîòðåáè â áіëüøîñòі
îáëàñòåé Óêðàїíè íèíі ìîæóòü áóòè çàäîâîëåíі çà ðàõóíîê ïіäçåìíèõ âîä.
Äëÿ їõíüîãî äîáóâàííÿ ñïîðóäæåíî ïîíàä 110 òèñ. ñâåðäëîâèí. Êðіì òîãî,
ïåðåâàæíî â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі, іñíóє áëèçüêî 2 ìëí øàõòíèõ êîëîäÿ-
çіâ. Äî òîãî æ åêñïëóàòóєòüñÿ ïîíàä 2 òèñ. äæåðåë, ÿêі ìàþòü âåëèêå
çíà÷åííÿ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îêðåìèõ ðàéîíіâ, ÿê-îò ó Ãіðñüêîìó Êðèìó.

Â Óêðàїíі âèÿâëåíî äàëåêî íå âñі ðåñóðñè ïіäçåìíèõ âîä, і âî÷åâèäü є
ïîêè ùî ðåçåðâè, ÿêі â ìàéáóòíüîìó ìîæíà çàëó÷èòè äëÿ ïîëіïøåííÿ
ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïðîòå çàáðóäíåííÿ òîðêíóëîñÿ é ïіäçåìíèõ âîä.
Íàéáіëüø íåçàäîâіëüíèé ÿêіñíèé ñòàí ïіäçåìíèõ âîä ó Äîíáàñі òà Êðèâáà-
ñі. ×èìàëî íàêîïè÷óâà÷іâ íåáåçïå÷íèõ ïіäçåìíèõ âîä âèÿâëåíî â Êðèìó,
à òàêîæ ó Êèїâñüêіé, Ìèêîëàїâñüêіé, Îäåñüêіé òà ×åðêàñüêіé îáëàñòÿõ.

ГОЛОВНЕ 
 Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн.
 Водні ресурси України розподіляються дуже нерівномірно по території і в часі.
 Природні води України в багатьох регіонах забруднені і мають незадовільний якіс-

ний стан. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Із чого складаються водні ресурси України?
2. Як саме визначають рівень забезпеченості водними ресурсами?
3. Чим пояснити нерівномірність розподілу водних ресурсів по території України?
4. Які зміни мають відбутися в Україні, щоб зросли її водні ресурси?
5. За літературними джерелами і власними спостереженнями підготуйте коротку до-

повідь про водні ресурси своєї місцевості.
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ҐÐÓÍÒÈ ÒÀ ҐÐÓÍÒÎÂІ 
ÐÅÑÓÐÑÈ

 зрозуміти, як формуються ґрунти;
 знати типи ґрунтів на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення ґрунтів на території України;
 навчитися аналізувати карту ґрунтів;
 уміти оцінювати роль ґрунтових ресурсів у господарській діяльності.

§ 31. ÓÌÎÂÈ ҐÐÓÍÒÎÓÒÂÎÐÅÍÍß, ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ,
ҐÐÓÍÒÎÂІ ÃÎÐÈÇÎÍÒÈ, ÐÎÄÞ×ІÑÒÜ

 Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?
 Які ґрунти у вашій місцевості найбільш родючі?

 Умови утворення ґрунтів та їхня структура. Ґðóíò – öå ïðèðîäíå
òіëî, ÿêå âèíèêëî âíàñëіäîê äії æèâèõ îðãàíіçìіâ і ïðèðîäíèõ âîä íà
ïîâåð õíåâèé øàð ãіðñüêèõ ïîðіä ïіä âïëèâîì êëіìàòó òà ðåëüєôó. Íèíі
íà ôîðìóâàííÿ ґðóíòіâ çíà÷íî âïëèâàє é ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþ-
äèíè.

Îñíîâíèìè ґðóíòîóòâîðþâàëüíèìè ïîðîäàìè, ÿêі íàçèâàþòü ìàòå-
ðèíñüêèìè, â Óêðàїíі є ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ òàêèõ ãіðñüêèõ ïîðіä, ÿê
ëåñè і ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè, ëüîäîâèêîâі âіäêëàäè (ìîðåíà), ùî çàëÿãàþòü
íåâå ëèêèìè îñòðіâöÿìè íà ïіäâèùåíèõ äіëÿíêàõ ðåëüєôó Óêðàїíñüêîãî
Ïîëіññÿ, âîäíî-ëüîäîâèêîâі âіäêëàäè, ïіùàíі і ñóïіùàíі, ïîøèðåíі ïåðå-
âàæíî â çàïëàâàõ ðі÷îê, ãëèíè ðіçíîãî ïîõîäæåííÿ. Äî ìàòåðèíñüêèõ ïî-
ðіä íàëåæàòü òàêîæ ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ òâåðäèõ êàðáîíàòíèõ ïîðіä
(Ïіâäåííèé áåðåã Êðèìó), ïóõêі ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ ìàãìàòè÷íèõ ïî-
ðіä (Ïðèàçîâñüêà і Ïðèäíіïðîâñüêà âèñî÷èíè), ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ
ïіñêîâèêіâ і ãëèíèñòèõ ñëàíöіâ (Äîíáàñ, Êðèì, Êàðïàòè).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись геологічною карою України в атласі або в Інтернеті: сайт
https://www.google.com.ua/search?q=геологічна+карта+україни&rlz=
1C1, з’ясуйте, які материнські породи переважають у вашому регіоні.

Íà óòâîðåííÿ ґðóíòіâ âïëèâàє êëіìàò. Âіä êëіìàòè÷íèõ óìîâ çàëåæàòü
òåïëîâі âëàñòèâîñòі ґðóíòó, éîãî òåìïåðàòóðà âïðîäîâæ ðîêó, ñòóïіíü çâî-
ëîæåííÿ. Êëіìàòè÷íі óìîâè âèçíà÷àþòü çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ ґðóí-
òіâ. Íà ґðóíòîóòâîðåííÿ âïëèâàє òàêîæ âіòåð, ÿêèé çäåáіëüøîãî є øêіäëè-
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âèì, áî çäіéñ íþє äåôëÿöіþ – âèäóâàє äðіáíі ÷àñòêè ç ґðóíòó, çíèæóþ÷è
éîãî ðîäþ÷іñòü. 

Ðåëüєô çäàòíèé ïåðåðîçïîäіëÿòè òåïëî òà îïàäè і òàêèì ÷èíîì âïëè-
âàє íà âîäíèé, òåïëîâèé, ïîæèâíèé, ñîëüîâèé ðåæèìè ґðóíòó, âèçíà÷àє
ñòðóêòóðó ґðóíòîâîãî ïîêðèâó.

×àñòî ґðóíò ïîðіâíþþòü ç äіþ÷îþ ôàáðèêîþ, äå ïðàöþþòü æèâі îðãà-
íіçìè: áàêòåðії, ðîñëèíè, òâàðèíè. Îðãàíіçìè çäіéñíþþòü íàéâàæëèâіøі
ïðîöåñè ґðóíòîóòâîðåííÿ: íàêîïè÷åííÿ і ðîçêëàäàííÿ îðãàíі÷íîї ðå÷îâè-
íè, ÿêà çà ó÷àñòі ìіêðîîðãàíіçìіâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãóìóñ.

Äіÿëüíіñòü ëþäèíè òàêîæ âïëèâàє íà ïðîöåñè ґðóíòîóòâîðåííÿ.
Îáðîáëÿþ ÷è ґðóíò, ëþäèíà çäіéñíþє ìåëіîðàöіþ – ñèñòåìó çàõîäіâ, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ïîëіïøåííÿ çåìåëü, ïіäâèùåííÿ їõíüîї ðîäþ÷îñòі. Òàê, çà
äîïîìîãîþ îñóøåííÿ, çðîøåííÿ, ñíіãîçàòðèìàííÿ òà ëіñîíàñàäæåííÿ
ðåãó ëþþòü âîäíèé ðåæèì ґðóíòó. Ùîá ïіäâèùèòè ðîäþ÷іñòü ґðóíòó, âíî-
ñÿòü ðіçíîìàíіòíі äîáðèâà. Îòæå, ç ïî÷àòêîì îáðîáêè ґðóíòó âіí ïåðåõî-
äèòü âіä ïðèðîäíîãî äî êóëüòóðíîãî åòàïó ñâîãî ðîçâèòêó.

Ґðóíòîóòâîðåííÿ, ÿê і áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé ïðîöåñ, ìàє ñâіé ïî÷àòîê,
åòàïè ðîçâèòêó, ïåâíó øâèäêіñòü і ÷àñ çàâåðøåííÿ. Òîìó ÷àñ òàêîæ є
âàæëèâèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ ґðóíòó.

Iсторiя географiïр р ф
Сучасні ґрунти різновікові. За спостереженнями багатьох учених 1 см гумусу 
в умовах помірного клімату формується за 100–200 р., а повний профіль су-
часного ґрунту – від кількох сотень до кількох тисяч років. Помічено, що на
стінах Кам’янець-Подільської фортеці сформувався ґрунт потужністю 30 см
усього за 230 р. – з 1700 до 1930 р. Під час видобування вугілля в Донбасі 
виявлено ґрунти, вік яких понад 300 млн років, але вони мають ознаки і влас-
тивості сучасних ґрунтів.

Îêðåìі ÷àñòî÷êè â ґðóíòàõ, ñêëåєíі ãóìóñîì 
і ãëèíîþ â ãðóäî÷êè, ôîðìóþòü éîãî ñòðóêòó-
ðó ґðóíòó. Çàëåæíî âіä ôîðìè ãðóäî÷îê ñòðóê-
òóðó ґðóíòó íàçèâàþòü çåðíèñòîþ, ãðóäêóâàòîþ,
ãîðіõóâàòîþ, ïëèò÷àñòîþ, ñòîâï÷àñòîþ, ïðèçìà-
òè÷íîþ, ëóñêóâàòîþ. Íàéêðàùèìè ñòðóêòóðàìè 
є çåðíèñòà òà äðіáíîãðóäêóâàòà, ùî õàðàêòåðíі 
äëÿ ÷îðíîçåìіâ.

 Ґрунтові горизонти та родючість ґрунтів. 
Óíàñëіäîê ñóêóïíîї äії âñіõ ґðóíòîóòâîðþâàëü-
íèõ ÷èííèêіâ ôîðìóþòüñÿ ґðóíòîâі ãîðèçîíòè.
Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âìіñòîì ãóìóñó, êîëüîðîì,
ñòðóêòóðîþ. Ïîòóæíіñòü і íàáіð ãîðèçîíòіâ ó ðіç-
íèõ ґðóíòіâ íåîäíàêîâі. Ïðîòå ó âåðòèêàëüíîìó 
ðîçðіçі ґðóíòó – ґðóíòîâîìó ïðîôіëі – çàâæäè 
âèäіëÿþòüñÿ ãóìóñîâèé ãîðèçîíò, ïåðåõіäíèé 
ãîðèçîíò і ìàòåðèíñüêà ïîðîäà (ìàë. 72).

Âіä ìåõàíі÷íîãî ñêëàäó ґðóíòîóòâîðþâàëüíîї
ïîðîäè çàëåæèòü і ìåõàíі÷íèé ñêëàä ґðóíòó, Мал. 72. Ґрунтовий профіль
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і éîãî ðîäþ÷іñòü – îñíîâíà éîãî âëàñòèâіñòü. Òàê, ґðóíòè, ñôîðìîâàíі íà
ãëèíèñòèõ ïîðîäàõ, áàãàòі íà ãóìóñ і åëåìåíòè æèâëåííÿ. Ïіùàíі і ñóïі-
ùàíі ґðóíòè âіäðіçíÿþòüñÿ íèçüêèì âìіñòîì ãóìóñó, îñêіëüêè ëåãêî ïðî-
ïóñêàþòü âîäó і òîìó ïîæèâíі ðå÷îâèíè âèìèâàþòüñÿ.

ГОЛОВНЕ 
 Основними умовами ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат, ре-

льєф, час і людина.
 Структура ґрунту буває зерниста, грудкувата, горіхувата, лускувата, стовпчаста,

призматична, плитчаста.
 Родючість ґрунту залежить від його механічного складу; найродючіші глинисті

ґрунти . 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які властивості ґрунтів?
2. Які ґрунти поширені у вашій місцевості?
3. Що впливає на структуру ґрунту?
4. Чому ґрунти мають різну родючість?
5. Поясніть, як людина впливає на ґрунт і, навпаки, як ґрунт впливає на людину.
6. Доберіть українські приказки і прислів’я, які стосуються властивостей ґрунтів.

§ 32. ÎÑÍÎÂÍІ ÒÈÏÈ ҐÐÓÍÒІÂ,
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ЇÕÍÜÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß.
ҐÐÓÍÒÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ

 Які основні закономірності поширення ґрунтів на Землі?
 Які ґрунти переважають у вашій місцевості?

 Основні типи ґрунтів. Ñóêóïíіñòü ґðóíòіâ íà ïåâíіé òåðèòîðії íàçèâà-
þòü ґðóíòîâèì ïîêðèâîì. Ó ïîøèðåííі ґðóíòіâ Óêðàїíè ÷іòêî ïðîñòåæó-
єòüñÿ øèðîòíà çîíàëüíіñòü íà ðіâíèíàõ і âèñîòíà ïîÿñíіñòü ó ãîðàõ. Öþ
çàêîíîìіðíіñòü ìîæíà ïîáà÷èòè і ïðîàíàëіçóâàòè, êîðèñòóþ÷èñü êàðòî-
ñõåìîþ ґðóíòіâ (ìàë. 73).

Êîìïëåêñíî ґðóíòè Óêðàїíè äîñëіäæóâàâ Âàñèëü Äîêó÷àєâ íàïðèêіíöі
ÕІÕ ñò. Çà éîãî іíіöіàòèâè áóëî ñêëàäåíî êàðòè ґðóíòіâ ïіâäåííèõ ðåãіîíіâ
êðàїíè, çîêðåìà Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії. Ó ñâîїõ ïðàöÿõ ó÷åíèé ïîÿñíèâ ðî-
äþ÷іñòü óêðàїíñüêèõ ÷îðíîçåìіâ, çàêîíîìіðíîñòі їõíüîãî ïîøèðåííÿ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

За картосхемою (мал. 73) або картою атласа визначте: а) які типи 
ґрунтів є на території України; б) які з них за ймають найбільшу площу; 
в) які ґрунти поділяються на підтипи.

Ó ïіâíі÷íèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü äåðíîâî-ïіäçîëèñòі ґðóíòè
(ìàë. 74), âîíè áіäíі íà ãóìóñ òà іíøі ïîæèâíі ðå÷îâèíè, îñêіëüêè ôîðìó-
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þòüñÿ â óìîâàõ ïåðåçâîëîæåííÿ. Çàâäÿêè іíòåíñèâíîìó ïðîìèâàííþ, öі 
ґðóíòè ìàþòü íèçüêèé âìіñò ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ïîãàíі ôіçè÷íі і âîäíі 
âëàñòè âîñòі. Âèìèòèé ãîðèçîíò âіäðіçíÿєòüñÿ õàðàêòåðíèì áіëÿñòèì êî-
ëüîðîì, ñõîæèì íà çîëó. Çâіäñè і íàçâà ґðóíòó – ïіäçîëèñòèé.

Íèçèííі äіëÿíêè Ïîëіñüêîї íèçîâèíè îõîïëåíі ëó÷íèìè òà ëó÷íî-áî-
ëîòíèìè ґðóíòàìè. Ëó÷íі ґðóíòè ôîðìóþòüñÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê íà ïіùà-
íèõ òà âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ âіäêëàäàõ ïіä òðàâ’ÿíîþ ðîñëèííіñòþ. Öі 
ґðóíòè ìàþòü ïîðіâíÿíî âèñîêèé âìіñò ãóìóñó (3–5 %). À ëó÷íî-áîëîòíі 
ґðóíòè âіäðіçíÿþòüñÿ ïîòóæíèì òîðôîâèì øàðîì (іíêîëè ïîíàä 50 ñì), 
ìіñòÿòü áàãàòî àçîòó, ôîñôîðó òà іíøèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ.

Ïіâäåííіøå Ïîëіñüêîї íèçîâèíè ïîøèðåíі ñіðі ëіñîâі ґðóíòè, ñôîðìî-
âàíі ïåðåâàæíî íà ëåñàõ і ëåñîâèäíèõ ñóãëèíêàõ. Çà ñòóïåíåì îïіäçî-
ëåíîñòі їõ ïîäіëÿþòü íà ñâіòëî-ñіðі, ñіðі òà òåìíî-ñіðі ґðóíòè. Íàéïîøè-
ðåíіøèìè є ñіðі ëіñîâі ґðóíòè, ÿêі íå ìàþòü ñóöіëüíîãî ïіäçîëèñòîãî øàðó. 
Òóò âіí çàìàñêîâàíèé ãóìóñîì і ìàє áóðóâàòî-ñіðå çàáàðâëåííÿ. Óìіñò 
ãóìó ñó çáіëüøóєòüñÿ і ñòàíîâèòü 6–8 %. Öі ґðóíòè íàëåæàòü äî âèñîêî-
ðîäþ÷èõ.

Íàéáіëüøі ïëîùі íà òåðèòîðії Óêðàїíè îõîïëþþòü ÷îðíîçåìè (ìàë. 74) 
ÿêі íàçâàíі òàê çà ñâіé êîëіð. Їõ íàñåëÿє çíà÷íà êіëüêіñòü áàêòåðіé (äî 
3,5 ìëðä îñîáèí íà 1 ã ґðóíòó), ÿêі ðîçêëàäàþòü âåëèêó êіëüêіñòü îðãà-
íі÷íèõ ðå÷îâèí і ôîðìóþòü ïîòóæíèé ãóìóñíèé ãîðèçîíò. Çà óìîâàìè 
ôîðìóâàííÿ, âìіñòîì ãóìóñó òà іíøèìè âëàñòèâîñòÿìè óêðàїíñüêі ÷îðíî-
çåìè ïîäіëÿþòü íà äåêіëüêà ïіäòèïіâ: ÷îðíîçåìè òèïîâі, ÷îðíîçåìè îïіä-
çîëåíі, ÷îðíîçåìè âèëóãóâàíі, ÷îðíîçåìè çâè÷àéíі òà ïіâäåííі.

Мал. 73. Поширення ґрунтів України
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Ñóöіëüíі ìàñèâè ÷îðíîçåìіâ çàëÿãàþòü ó ñòåïàõ, çîêðåìà íà Ïðè÷îðíî-
ìîðñüêіé, Ïðèàçîâñüêіé íèçîâèíàõ, Ïðèàçîâñüêіé âèñî÷èíі òà íà Äîíå-
öüêîìó êðÿæі. Öі ґðóíòè ìàþòü äîáðå ðîçâèíåíèé ãóìóñíèé ãîðèçîíò,
ïîòóæíіñòü ÿêîãî êîëèâàєòüñÿ âіä 45 äî 120 ñì. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âèñî-
êîþ ðîäþ÷іñòþ, àëå íåäîñòàòíÿ êіëüêіñòü âîëîãè îáìåæóє ïîâíå âèêîðèñ-
òàííÿ їõ.

Ïіâäåííі ÷îðíîçåìè âіäðіçíÿþòüñÿ íàÿâíіñòþ ñîëі і ãіïñó, ÿêі çàëÿãà-
þòü íà ãëèáèíі 2–4 ì. Öå ïðèçâîäèòü äî ÷àñòêîâîãî çàñîëåííÿ ґðóíòіâ,
êîëè ïіäâèùóєòüñÿ ðіâåíü ґðóíòîâèõ âîä.

Òåìíî-êàøòàíîâі, êàøòàíîâі і ëó÷íî-êàøòàíîâі ґðóíòè õàðàêòåðíі
äëÿ ïðèìîðñüêèõ ïіâäåííèõ ðàéîíіâ òà ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè Êðèìó. Âîíè
òàêîæ íàëåæàòü äî âèñîêîðîäþ÷èõ ґðóíòіâ, îñêіëüêè ìіñòÿòü äîñòàòíþ
êіëüêіñòü ãóìóñó (4–5 %). Éîãî ïîòóæíіñòü êîëèâàєòüñÿ âіä 25 äî 55 ñì.
Äî íåãàòèâíèõ âëàñòèâîñòåé öèõ ґðóíòіâ íàëåæèòü íàÿâíіñòü ó íèõ ëåãêî-
ðîç÷èííèõ ñîëåé і ãіïñó.

Õàðàêòåð ґðóíòîâîãî ïîêðèâó â Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ çàëåæèòü
âіä âèñîòè ìіñöåâîñòі. Ó Ïðèêàðïàòòі ïîøèðåíі ïіäçîëèñòî-áóðîçåìíі і
áóðî -ïіäçîëèñòі îãëåєíі ґðóíòè, ó ãіðñüêîìó ëіñîâîìó ïîÿñі – áóðі ëіñîâі,
íà ïîëîíèíàõ – áóðîçåìíі ãіðñüêî-ëó÷íі. Ïіâäåííі ñõèëè Êðèìñüêèõ ãіð
óêðèòі ñіðèìè ãіðñüêî-ëіñîâèìè ґðóíòàìè і áóðîçåìàìè, à âåðøèííі äі-
ëÿíêè – ãіðñüêî-ëó÷íèìè ÷îðíîçåìîïîäіáíèìè ґðóíòàìè.

 Ґрунтові ресурси. Äî ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ íàëåæàòü óñі êîìïîíåíòè,
âëàñòèâîñòі і ôóíêöії ґðóíòіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè
âèêî ðèñòàíі â ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âіä ґðóíòіâ çàëåæèòü
îòðèìàííÿ íàñåëåííÿì ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ і äåÿêèõ âèäіâ ïðîìèñëîâîї
ñèðîâèíè. ×åðåç ґðóíòè ïðîõîäÿòü åêîëîãі÷íі çâ’ÿçêè æèâèõ îðãàíіçìіâ і 
ëþäèíè ç ëіòîñôåðîþ, àòìîñôåðîþ і ãіäðîñôåðîþ, ôіëüòðóþ÷è çàáðóäíþ-
âàëüíі ðå÷îâèíè, çäіéñíþþ÷è âàæëèâó ðîëü ó êîëîîáіãó âîäè òà àçîòó.

Мал. 74. Типи ґрунтів:
1 – чорноземні; 2 – світло-сірі лісові; 3 – дерново-підзолисті; 

4 – буроземні; 5 – каштанові

1 2 3 4 5
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Äóæå öіííèìè ґðóíòîâі ðåñóðñè є äëÿ ñіëüñüêîãî òà ëіñîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Óêðàїíè. Ñòàí ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ âèçíà÷àєòüñÿ íàñàìïåðåä õà-
ðàêòåðîì їõíüîї åêñïëóàòàöії – çàñòîñóâàííÿì àãðîòåõíіêè, ìåëіîðàöієþ,
ñіâîçìіíîþ òà іí. Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñèòóàöії ç ґðóíòîâèìè ðåñóðñàìè â
Óêðàїíі ïîòðіáíî íå äîïóñêàòè їõ çàáðóäíåííÿ, äáàòè ïðî ïіäâèùåííÿ ðî-
äþ÷îñòі, çàñòîñîâóâàòè åêîëîãі÷íî ÷èñòі òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà ñіëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.

Â Óêðàїíі âòіëþєòüñÿ ïîëіòèêà äáàéëèâîãî і ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ. Îäíàê òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè çíà÷íі ïëî-
ùі їõ âòðà÷àþòüñÿ íàçàâæäè. Ïðè÷èíîþ öüîãî є íàñàìïåðåä çàáðóäíåííÿ
ґðóíòіâ ðіçíèìè øêіäëèâèìè âèêèäàìè ÷èñëåííèõ ïіäïðèєìñòâ. Çàâäàþòü
øêîäè і íàäìіðíå їõ ðîçîðþâàííÿ, íåïðîäóìàíі ìåëіîðàòèâíі ðîáîòè, êîëè
â ґðóíòè âíîñÿòü íàäëèøêîâó êіëüêіñòü õіìі÷íèõ ðå÷îâèí, ïåðåçâîëî-
æóþòü ÷è, íàâïàêè, ïåðåñóøóþòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі çåìëі.

Ґðóíòîâі ðåñóðñè âïëèâàþòü і íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. ßê ñåðåäîâèùå
æèòòÿ áàãàòüîõ õâîðîáëèâèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ і âіðóñіâ, âîíè є çáóäíèêàìè
ðіçíèõ òÿæêèõ çàõâîðþâàíü: õîëåðè, ñêàçó, äèçåíòåðії òîùî. Íà çäîðîâ’ÿ
ëþäåé çíà÷íî âïëèâàє é õіìі÷íèé ñêëàä ґðóíòó. Äóæå íåáåçïå÷íèìè
äëÿ ëþäèíè є ñîëі âàæêèõ ìåòàëіâ, ÿêі ÷àñòî ïîòðàïëÿþòü ó ґðóíòîâèé
ïîêðèâ іç äîáðèâàìè. Óñå öå ñâіä÷èòü ïðî íåîáõіäíіñòü ñàíіòàðíîї îõîðîíè
ґðóíòіâ.

ГОЛОВНЕ 
 Основними умовами ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат,

рельєф , час і людина.
 У поширенні ґрунтів України простежується широтна зональність на рівнинах і ви-

сотна поясність у горах.
 Основні типи ґрунтів в Україні – це дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи та

каштанові ґрунти.
 Ґрунтові ресурси найбільше використовуються в сільському та лісовому госпо-

дарствах.
 Ґрунтові ресурси потребують дбайливого використання і санітарної охорони.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що таке ґрунтовий покрив?
2. Які ґрунти поширені у вашій місцевості?
3. Чим відрізняються дерново-підзолисті ґрунти і чорноземи?
4.. Поясніть закономірності поширення ґрунтового покриву на території України.
5. Позначте на контурній карті райони поширення найродючіших ґрунтів України.
6. Доберіть інформацію про охорону ґрунтів України, використовуючи додаткові дже-

рела географічної інформації.

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 8
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ÐÎÑËÈÍÍІÑÒÜ

 знати видовий склад і основні типи рослинності на території України;
 розуміти закономірності поширення рослинності на території нашої країни;
 навчитися аналізувати карту рослинності України;
 уміти оцінювати роль рослинних ресурсів у господарській діяльності людини.

§33§ 33. ÐÎÑËÈÍÍÈÉ ÏÎÊÐÈÂ ÓÊÐÀЇÍÈ,ÐÎÑËÈÍÍÈÉ ÏÎÊÐÈÂ ÓÊÐÀЇÍÈ,
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ÉÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß

 Яка роль рослин у природі?
 Рослинний світ яких країн схожий з рослинним світом України?

 Різноманітність рослинності України. Íåîäíàêîâі ïðèðîäíі óìîâè 
â ðіçíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè, ñêëàäíèé ðîçâèòîê îðãàíі÷íîãî ñâіòó âïðîäîâæ
òðèâàëîãî ãåîëîãі÷íîãî ÷àñó çóìîâèëè ðіçíîìàíіòíіñòü ðîñëèííîñòі â ìå-
æàõ Óêðàїíè (ìàë. 75). Ïіä ðîñëèííіñòþ ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü ðîñëèííèõ
óãðóïîâàíü íà ïåâíіé òåðèòîðії. Ó ìåæàõ Óêðàїíè ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü
çáåðåãëàñÿ íà 1/3 ïëîùі (áëèçüêî 20 ìëí ãà). ×àñòî ðîñëèííіñòü îòîòîæ-
íþєòüñÿ ç ïîíÿòòÿì «ðîñëèííèé ïîêðèâ», ÿêèé äіéñíî âêðèâàє çåìíó ïî-
âåðõíþ øàðîì âіä êіëüêîõ ñàíòèìåòðіâ äî êіëüêîõ ñîòåíü ìåòðіâ. Çà âèäî-
âèì ñêëàäîì і ÷èñåëüíіñòþ îñîáèí ðîñëèííіñòü ïîäіëÿþòü íà ïåâíі òèïè.
Íàïðèêëàä, òèïàìè ðîñëèííîñòі є ëіñè, ÷àãàðíèêè, ïóñòèùà, ñîëîí÷àêè.
Íà òåðèòîðії, íàâіòü íåâåëèêіé çà ïëîùåþ, ìîæå ïîєäíóâàòèñÿ êіëüêà òè-
ïіâ ðîñëèííîñòі.

Íà ðіâíèíàõ ðîñëèííіñòü çìіíþєòüñÿ çà ïðàâèëàìè ãîðèçîíòàëüíîї çî-
íàëüíîñòі, à â ãîðàõ – âåðòèêàëüíîї ïîÿñíîñòі, òàê ñàìî ÿê é іíøі ïðè-
ðîäíі êîìïîíåíòè. Òàêі çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó
çóìîâëåíі íàñàìïåðåä êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè, çîêðåìà ñïіââіäíîøåííÿì
òåïëà і âîëîãè. Îñíîâíèìè òèïàìè ðîñëèííîñòі â íàøіé êðàїíі є ëіñîâà,
ëó÷íà, ñòåïîâà, áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü (ìàë. 76).

Ëіñè. Ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі Óêðàїíè – ðåëüєô, êëіìàò, ґðóíòè – çóìî-
âèëè ðіçíîìàíіòíèé ñêëàä ïîðіä äåðåâ ó ëіñàõ. Â óêðàїíñüêèõ ëіñàõ íà
ïëîùі 10 ìëí ãà çðîñòàє ïîíàä 25 ëèñòÿíèõ і õâîéíèõ ïîðіä, íàéïîøèðå-
íіøèìè ç ÿêèõ є ñîñíà, äóá, ÿëèíà, áóê, áåðåçà, âіëüõà і ãðàá. Ðіçíîìàíіò-
íèìè є é ëіñîâі óãðóïîâàííÿ. Íàéáіëüøó ÷àñòêó ðіâíèííèõ ëіñіâ îõîïëþòü
ñîñíîâі, ñîñíîâî-äóáîâі, äóáîâі, äóáîâî-ãðàáîâі òà âіëüõîâі óãðóïîâàííÿ.
Ó ïіâäåííèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè äî äóáà é ñîñíè äîäàєòüñÿ áіëà àêàöіÿ òà
ðіçíі ÷àãàðíèêè. À â ñêëàäі ëіñіâ, ùî ðîñòóòü íà ñõèëàõ ÿðіâ і áàëîê, òàê
çâàíèõ áàéðàêіâ, ïîðÿä ç äóáîì ïîìіòíі êëåí, ÿñåí, áåðåñò. Â Óêðàїíñüêèõ
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Мал. 75. Рослинність України
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Êàðïàòàõ âåëèêі ïëîùі çàéíÿòі ëіñàìè ç ÿëèíè, áóêà òà ÿëèöі. Ó ëіñàõ
Êðèìñüêèõ ãіð ïîøèðåíі äóá ïóõíàñòèé і ñêåëüíèé, áóê ñõіäíèé і ëіñîâèé,
ãðàá і ñîñíà.

Ëóêè – öå òèï ðîñëèííîñòі ç ïåðåâàæàííÿì áàãàòîðі÷íèõ òðàâ, ùî
çðîñòàþòü â óìîâàõ áіëüø-ìåíø âîëîãîãî êëіìàòó. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê
ïðèðîäíі ïàñîâèùà і ñіíîæàòі. Â Óêðàїíі ëó÷íà ðîñëèííіñòü çàéìàє ïëîùó
áëèçüêî 7 ìëí ãà ïåðåâàæíî íà çàõîäі Ïîëіñüêîї íèçîâèíè òà â Óêðàїí-
ñüêèõ Êàðïàòàõ. Ó ëó÷íèõ óãðóïîâàííÿõ ïàíóþòü çëàêîâі ðîñëèíè: âі-
âñÿíèöÿ, òîíêîíіã, ñòîêîëîñ, ïèðіé і îñîêè. Öіííèìè ëó÷íèìè ðîñëèíàìè
є áîáîâі, çîêðåìà êîíþøèíà, â’ÿçіëü, ãîðîøîê ìèøà÷èé òà іí.

Ñòåï – öå òèï ðîñëèííîñòі, ó ÿêîìó òàêîæ ïåðåâàæàþòü áàãàòîðі÷íі
òðàâè, àëå ëèøå òі, ùî ïðèñòîñóâàëèñÿ äî óìîâ êîíòèíåíòàëüíîãî êëіìàòó
ç òðèâàëèìè ïîñóõàìè. Ñòåï ôîðìóєòüñÿ íà ÷îðíîçåìíèõ і êàøòàíîâèõ
ґðóíòàõ â óìîâàõ ðіâíèííîãî ðåëüєôó íà ïіâäíі Óêðàїíè. Ñåðåä òðàâ òóò
ïàíóþòü çëàêè, ÿê-îò: êîâèëà, êîñòðèöÿ, æèòíÿê, òèï÷àê і îñîêè. Çà ïà-
íіâíèìè ðîñëèíàìè ðîçðіçíÿþòü ñòåïè òèïîâі àáî ñïðàâæíі, ëó÷íі, ÷àãàð-
íèêîâі òà ïóñòåëüíі. Âîíè çìіíþþòüñÿ ïîñëіäîâíî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü.
Íåäîòîðêàíі äіëÿíêè ñòåïîâîї ðîñëèííîñòі çáåðåãëèñÿ ëèøå â çàïîâіäíè-
êàõ òà íà äåÿêèõ ñõèëàõ ðі÷êîâèõ äîëèí, ÿðіâ òà áàëîê.

Áîëîòà. Áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü є ïåðåâàæíî âîëîãîëþáíîþ. Ó ðîñëèí-
íîìó ïîêðèâі íèçèííèõ áîëіò, ðîçòàøîâàíèõ çäåáіëüøîãî â äîëèíàõ ðі÷îê, 
ïî áåðåãàõ îçåð, ïåðåâàæàþòü âіëüõà ÷îðíà, î÷åðåò, ðîãіç, îñîêè, çåëåíі
ìîõè (ìàë. 76). Íà âåðõîâèõ áîëîòàõ, ùî ðîçìіùóþòüñÿ íà âîäîäіëàõ, ðîñ-

Мал. 76. Типи рослинності

Передгірська лука Лука

Степ

Болото СолончакЛіс
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ëèííèé ñâіò áіäíèé. Òóò çðîñòàþòü ñîñíà, ÷àãàðíèêè – áàãíî áîëîòíå, æó-
ðàâëèíà, àíäðîìåäà, òðàïëÿþòüñÿ ïóõіâêà, ðîñè÷êà, à òàêîæ îêðåìі âèäè 
ñôàãíîâèõ ìîõіâ. Íà ïåðåõіäíèõ áîëîòàõ ðîñëèííèé ïîêðèâ є ïåðåõіäíèì
âіä íèçèííèõ äî âåðõîâèõ, òîìó íà íèõ ïîøèðåíі ÿê îäíі, òàê é іíøі âèäè 
ðîñëèí. Íàéáіëüøі ïëîùі â Óêðàїíі áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü îõîïëþє íà Ïî-
ëіññі, òðàïëÿєòüñÿ â äîëèíàõ ñòåïîâèõ ðі÷îê òà â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись офіційним сайтом Державного агентства лісових ресур-
сів України – загальна характеристика лісів України - http://dklg.kmu.
gov.ua/forest/control/uk/publish/category?cat_id=32867 – в режимі до-
ступу,  з’ясуйте, яка лісистість в різних  областях України і які види 
деревних порід переважають в українських лісах. 

 Рослинні ресурси. Öå ÷àñòèíà áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї òåðèòîðії,
ïðåäñòàâëåíà âèùèìè ðîñëèíàìè, ãðèáàìè, ìîõàìè, ëèøàéíèêàìè і âîäî-
ðîñòÿìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè âñі òèïè 
ðîñëèííîñòі – ëіñè, ëóêè, ñòåïè, áîëîòà – ìàþòü âåëèêå ãîñïîäàðñüêå çíà-
÷åííÿ ÿê òåõíі÷íà, õàð÷îâà, êîðìîâà é ëіêàðñüêà ñèðîâèííà áàçà. Êðіì 
òîãî, ðîñëèííі ðåñóðñè áåðóòü ó÷àñòü ó âàæëèâèõ ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ 
(êóëüòóðíèõ) ïðîöåñàõ: âîäîîõîðîííèõ, çàõèñíèõ, ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ,
îçäîðîâ÷èõ òà іí.

Íèíі ïðàêòè÷íó öіííіñòü ìàþòü 65 % âèäіâ ðîñëèí Óêðàїíè. Ç íèõ 
ïîíàä 800 âèäіâ âèêîðèñòîâóє òðàäèöіéíà òà íàðîäíà ìåäèöèíà; ïîíàä
200 âèäіâ є âіòàìіííèìè ðîñëèíàìè; 150 – öå äèêîðîñëі ïëîäîâі, ÿãіäíі, 
ãîðіõîâі, ñàëàòíі õàð÷îâі ðîñëèíè; áëèçüêî 400 – îëіéíі ðîñëèíè; ïðèáëèç-
íî 100 – äóáèëüíі, 150 – ôàðáóâàëüíі і 50 – âîëîêíèñòі ðîñëèíè; ïîíàä 
1000 – êîðìîâі, à ïîíàä 500 – ìåäîíîñíі ðîñëèíè, áëèçüêî 80 âèäіâ öіííі 
ñâîєþ äåðåâèíîþ.

Îñîáëèâî âàæëèâó ðîëü ñåðåä áіîëîãі÷íèõ ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíè 
âіäіãðàþòü ëіñè, ÿêі íå ëèøå є âàæëèâîþ ñèðîâèíîþ, à é áåðóòü ó÷àñòü ó
çáåðåæåííі äîâêіëëÿ. Óêðàїíà íàëåæèòü äî êðàїí ç íåâèñîêîþ çàáåçïå÷å-
íіñòþ ëіñîâèìè ðåñóðñàìè. Ñòóïіíü çàëіñíåííÿ òåðèòîðії, àáî ëіñèñòіñòü 
ñòàíîâèòü ëèøå 15,5 % (îïòèìàëüíèì є ïîêàçíèê 21–22 %). Äî òîãî æ 
ïîêàçíèê çàëіñíåííÿ â ìåæàõ êðàїíè êîëèâàєòüñÿ âіä ïîíàä 40 % â Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòі äî 1,8 % ó Çàïîðіçüêіé. Áëèçüêî 60 % óñіõ ëіñіâ 
âіäíåñåíî äî òàê çâàíèõ åêîëîãі÷íèõ – çàõèñíèõ, âîäîîõîðîííèõ, îçäî-
ðîâ÷èõ òà іíøèõ åêîëîãі÷íî öіííèõ ëіñіâ. Іíøі 40 % ââàæàþòü òàêèìè, 
ÿêі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ãîñïîäàðñòâі, – åêñïëóàòàöіéíèìè. 

Ðîñëèííі ðåñóðñè ìàþòü õàð÷îâó і ëіêàðñüêó öіííіñòü. Óêðàїíà áàãàòà 
íà òàêі ëіêàðñüêі ðîñëèíè, ÿê âàëåðіàíà, øèïøèíà, ôіàëêà, øàâëіÿ, ðî-
ìàøêà, áàðâіíîê, äóðìàí, êóëüáàáà, ÷èñòîòіë, çâіðîáіé, ïîäîðîæíèê, ñïî-
ðèø, ìåëіñà, ñóíèöÿ ëіñîâà, æèâîêіñò òà іíøі. Óñüîãî їõ íàëі÷óþòü ìàéæå
250 âèäіâ, 150 ç ÿêèõ âèçíàíî íàóêîâîþ ìåäèöèíîþ (іíøі çàñòîñîâóþòüñÿ 
â íàðîäíіé ìåäèöèíі).

Ãîëîâíèìè çà çàãîòіâëåþ ëіêàðñüêèõ ðîñëèí є ïіâíі÷íі і öåíòðàëüíі 
ðàéîíè Óêðàїíè, à òàêîæ Êàðïàòè і Êðèì. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü äèêî-
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ðîñëі ïëîäè і ÿãîäè, áàãàòі íà ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі äëÿ ëþäñüêîãî îðãàíіç-
ìó åëåìåíòè. Ñôåðà âèêîðèñòàííÿ öèõ ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ äåäàëі ðîçøè-
ðþєòüñÿ çàâäÿêè ñïåöіàëüíî ñòâîðåíèì ðåñóðñíèì çàêàçíèêàì, ÿêі ñòàþòü
íå òіëüêè äæåðåëîì çàãîòіâåëü, à é áàçîþ äëÿ âèâ÷åííÿ їõ. Òàê, äëÿ çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ áîëîòÿíèõ ìàñèâіâ і ïðèëåãëèõ äî íèõ òåðèòîðіé,
áàãàòèõ íà ÿãіäíèêè òà öіííі ëіêàðñüêі ðîñëèíè, â Óêðàїíі âèäіëåíî і âçÿ-
òî ïіä îõîðîíó äіëÿíêè ïëîùåþ áëèçüêî 90 òèñ. ãà. Òàê, ó Òåðíîïіëüñüêіé 
îáëàñòі ñòâîðåíî Ïî÷àїâñüêèé і Ãàëèöüêèé áîòàíі÷íі ñàäè ëіêàðñüêèõ ðîñ-
ëèí.

 Книга рідкісних і зникаючих видів рослин. Íèíі áëèçüêî 400 âè-
äіâ ðіäêіñíèõ і çíèêàþ÷èõ ðîñëèí âçÿòî íà îáëіê і çàíåñåíî äî ×åðâîíîї
êíèãè Óêðàїíè (ìàë. 77). Çàíåñåííÿ ïåâíîãî âèäó äî Êíèãè – öå ïîïåðåä-
æåííÿ ïðî òå, ùî öüîìó âèäó çàãðîæóє íåáåçïåêà, à òîìó âіí ïîòðåáóє 
ïåâíèõ çàõîäіâ ùîäî éîãî çáåðåæåííÿ. Ç ðіäêіñíèõ ðîñëèí îõîðîíÿþòü
ðåëіêòîâі âèäè, ÿêі çáåðåãëèñÿ íà íàøіé òåðèòîðії ç ìèíóëèõ ãåîëîãі÷íèõ
åïîõ. Öå òèñ ÿãіäíèé, ñîñíà êåäðîâà, ÿêі çðіäêà òðàïëÿþòüñÿ â Êàðïàòàõ;
ôіñòàøêà òóïîëèñòà, ïіâîíіÿ òðè÷іòðіé÷àñòà, ïîøèðåíі â äå ÿêèõ ìіñöÿõ

Мал. 77. Рослини Червоної книги:
1 – шафран; 2 – латаття біле; 3 – півники болотяні;

4 – зозулинець; 5 – тюльпан двоквітковий

1

3

2

54
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Êðèìó. Àáñîëþòíîї îõîðîíè ïîòðåáóþòü
åíäåìі÷íі äëÿ Óêðàїíè âèäè, ÿêі çà її
ìåæàìè íå òðàïëÿþòüñÿ. Öå çàíåñåíі íà 
ñòîðіíêè ×åðâîíîї êíèãè êðèìñüêі åíäå-
ìіêè – ñîñíà Ñòàíêåâè÷à, òþëüïàí Êà-
ëüє, âîâ÷і ÿãîäè êðèìñüêі, à òàêîæ êàð-
ïàòñüêі åíäåìіêè – äçâîíèêè êàðïàòñüêі, 
ìåäóíêà Ôіëÿðñüêîãî (ìàë. 78).

Ç åñòåòè÷íèõ ìіðêóâàíü îõîðîíÿþòü-
ñÿ і çàíåñåíі äî ×åðâîíîї êíèãè áàãàòî 
âèäіâ ðîñëèí, ÿêèì ïðèòàìàííà êðàñà
öâіòіííÿ і êіëüêіñòü ÿêèõ çíà÷íî ñêîðî-
òèëàñÿ. Ñåðåä íèõ çîçóëèíі ÷åðåâè÷êè
çâè÷àéíі, ëàòàòòÿ áіëå òà ãëå÷èêè æîâ-
òі, íàðöèñ âóçüêîëèñòèé, ïіäñíіæíèê
çâè÷àéíèé, êîíâàëіÿ, ëіëіÿ ëіñîâà òà іí.

Нацiональне надбанняц д
Зелена книга України. За ініціативи українських фахівців уперше у світі було 
розроблено Зелену книгу . На відміну від Червоної книги, Зелена книга звер-
тає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній 
представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань для певної міс-
цевості, які потребують особливого режиму використання та охорони. Серед 
них лісові, чагарникові, степові, лучні, болотні та інші угруповання. Так, до 
Зеленої книги потрапили кілька рослинних угруповань, що мають значення 
для фармацевтичної промисловості, наприклад угруповання пізньоцвіту
осіннього, беладони лікарської, горицвіту весняного, тирличу жовтого та ін.

ГОЛОВНЕ 
 Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лугова, степова, болотна

рослинність.
 Рослинні ресурси – це частина біологічних ресурсів, представлена різними типами

рослинності.
 Лісові ресурси беруть участь у господарстві і виконують екологічні функції, інші

рослинні ресурси – трави, дикорослі плоди і ягоди – мають харчову і лікарську цін-
ність.

 Рослинність України потребує охорони і відновлення, рідкісні і зникаючі види за-
несено до Червоної та Зеленої книг.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які типи рослинності переважають у вашій місцевості?
2. Як називаються ліси на схилах ярів і балок?
3. Чим відрізняється лісова рослинність у різних регіонах України?
4. Чим відрізняється рослинність низинних і верхових боліт?
5. Поясніть закономірності поширення рослинності на території України.
6. Поясніть необхідність раціонального використання рослинних ресурсів в Україні.
7. Складіть список лікарських рослин, які є у вашій домашній аптеці.
8. Знайдіть на карті України назви місць, що пов’язані з рослинністю. 

Мал. 78. Медунка Філярського
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 знати видовий склад тваринного світу на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення основних типів тваринного світу Ук-

раїни;
 характеризувати тваринний світ українських лісів, луків, степів, боліт, во-

дойм;
 навчитися аналізувати карту тваринного світу України;навчитися аналізувати карту тваринного світу України;
 уміти оцінювати роль тваринних ресурсів у господарській діяльності, на-

слідки їх використання в різних регіонах України.

§ 34. ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ ÒÂÀÐÈÍÍÎÃÎ ÑÂІÒÓ
ÓÊÐÀЇÍÈ, ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ÉÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß

 Яка роль тварин у природі?
 Які види тварин ви знаєте?
 Які тварини мешкають у вашій місцевості?

 Різноманітність тваринного світу. Òâàðèííèé ñâіò – öå ñóêóïíіñòü
îñîáèí óñіõ òâàðèí ðіçíèõ âèäіâ ó ìåæàõ áóäü-ÿêîї òåðèòîðії àáî àêâàòîðії.
Òâàðèííèé ñâіò Óêðàїíè ñôîðìóâàâñÿ â ðåçóëüòàòі äії ðіçíîìàíіòíèõ ïðè-
ðîäíèõ óìîâ і òîìó âіäðіçíÿєòüñÿ áàãàòñòâîì âèäіâ (ïîíàä 44 òèñ.) (ìàë. 00).
Íà òåðèòîðії êðàїíè ïîøèðåíі ññàâöі, ïòàõè, ðіçíîìàíіòíі ðèáè, çíà÷íà
êіëüêіñòü êîìàõ òà іíøèõ áåçõðåáåòíèõ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картою атласу або Інтернет-ресурсу https://www.google.com.ua/sear
ch?q=карта+тваринного+світу+україни&rlz (у режимі доступу) визнач-
те райони поширення основних класів тварин на території України. 
Поясніть особливості їхнього поширення.

Òâàðèííèé ñâіò çìіíþєòüñÿ çàëåæíî âіä õàðàêòåðó íàâêîëèøíüîãî
ñåðå äîâèùà. Îñêіëüêè òâàðèíè çäàòíі ìіãðóâàòè, òî çîíàëüíіñòü òâàðèí-
íîãî ñâіòó ïðîÿâëÿєòüñÿ ìåíøå, íіæ ó ðîñëèííîñòі. Òàê, íà ïіâíî÷і êðàїíè
ïîøèðåíі òâàðèíè, æèòòÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ëіñàìè, ëóêàìè і áîëîòàìè
(ìàë. 79, 80, 81). Òóò ìåøêàþòü ëîñü, êàáàí, ëіñîâà êóíèöÿ, áîðñóê, òðà-
ïëÿþòüñÿ é áóðèé âåäìіäü òà ðèñü, à â çàïëàâàõ ðі÷îê – áîáåð. Äîñèòü
áàãàòî є õèæàêіâ – ëèñèöü і âîâêіâ. Ñåðåä ïòàõіâ, íà ÿêі òàê áàãàòі ïіâ-
íі÷íі ëіñè Óêðàїíè, – òåòåðóê, ðÿá÷èê, ãëóõàð, øïàêè, ñèíèöÿ, äðіçä,

ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ ÑÂІÒ 
ÓÊÐÀЇÍÈ
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Мал. 79. Тваринний світ України



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

140

÷îðíèé äÿòåë, êóëèêè, æóðàâåëü ñіðèé òà іí. Ç ïëàçóíіâ ìîæíà íàòðàïèòè
íà ãàäþêó çâè÷àéíó, âóæà çâè÷àéíîãî, ÿùіðêó, áîëîòÿíó ÷åðåïàõó. Є çåì-
íîâîäíі, çîêðåìà òðèòîíè і æàáè. Íà çàáîëî÷åíèõ ìіñöÿõ áàãàòî êîìàõ.

Ïіâäåííіøå, ó öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ êðàїíè, ïîðÿä îñåëÿþòüñÿ ðіç-
íîìàíіòíі ëіñîâі é ñòåïîâі âèäè. Ó ëіñàõ æèâóòü áіëêà, áîðñóê, êîçóëÿ,
êàáàí, à íà âіäêðèòèõ ïðîñòîðàõ – õîâðàõè, õîì’ÿêè, ïîëіâêè.

Ó òâàðèííîìó ñâіòі ïіâäåííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü ñòåïîâі
âèäè: ñіðèé õîâðàõ, ñòåïîâèé òõіð, êàì’ÿíà êóíèöÿ. Íà ïіâäåííîìó ñõîäі
ïîäåêóäè òðàïëÿþòüñÿ áàáàêè, їæàê âóõàòèé. Òèïîâèìè ñòåïîâèìè ïëà-
çóíàìè є æîâòî÷åðåâèé ïîëîç і ñòåïîâà ãàäþêà. Íà óçáåðåææÿõ ìîðіâ,
äå áåçëі÷ ïіùàíèõ êîñ, ëèìàíіâ, çàïëàâíèõ ëіñіâ, ëóê і áîëіò, îñîáëèâî
áàãàòèé ñâіò ïòàõіâ. Ñåðåä íèõ ïåðåïіëêà, æàéâîðîíîê, ñіðà êóðіïêà, î÷å-
ðåòÿíà âіâñÿíêà, ïåëіêàíè, êà÷êè, ÷àïëі, ÷àéêè, áàêëàíè òà іí.

Ñâîєðіäíіñòþ òâàðèííîãî ñâіòó âèäіëÿþòüñÿ é 
ãіðñüêі òåðèòîðії Óêðàїíè. Ó Êàðïàòàõ ìåøêà-
þòü êîçóëÿ, ëîñü, îëåíü áëàãîðîäíèé, âåäìіäü,
ðèñü, äèêèé êіò, áîðñóê, ñíіãîâà ïîëіâêà. Ç ïòà-
õіâ òóò ãíіçäÿòüñÿ ãëóõàð, òåòåðóê, ðÿá÷èê, äÿ-
òåë, áåðêóò, ñîâà ñіðà, ñàïñàí, ïëèñêà ãіðñüêà 
òîùî. Õàðàêòåðíèìè ïëàçóíàìè є ïîëîç ëіñîâèé,
ãàäþêà çâè÷àéíà, ìіäÿíêà, âóæ çâè÷àéíèé. Іç
çåìíîâîäíèõ çâè÷íèìè äëÿ Êàðïàò є òðèòîí êàð-
ïàòñüêèé, ñàëàìàíäðà ïëÿìèñòà (ìàë. 80), æåðå-
ëÿíêà ãіðñüêà.

Ó ëіñàõ Êðèìó æèâóòü îëåíü áëàãîðîäíèé, êî-
çóëÿ, êóíèöÿ êàì’ÿíà, áîðñóê , êàæàíè, ëіñîâà
ìèøà, êàáàí єâðîïåéñüêèé. Ç ïòàõіâ õàðàêòåðíі
÷îðíèé ãðèô і ñèï áіëîãîëîâèé, ìóõîëîâêè, ñèíè-
öі, à ç ïëàçóíіâ – êðèìñüêèé ãåêîí, ëåîïàðäîâèé
ïîëîç, ÿùіðêè. Çåìíîâîäíі â Êðèìó ïðåäñòàâëåíі
êâàêøåþ çâè÷àéíîþ òà ãðåáіí÷àñòèì òðèòîíîì.

Iсторiя географiïр р ф
Тварини на карті України. Придивіться до назв річок, озер, сіл, селищ, міст і 
містечок і ви побачите безліч географічних назв, які належать різним твари-
нам. Наприклад, у Харківській області є місто Вовчанськ, яке як слободу в 
1674 р. заснували українські козаки на річці Вовчі Води (нині річка Вовча).
Пізніше слобода перетворилася на місто Вовчий, яке з 1780 р. стало повіто-
вим центром Харківського намісництва і дістало назву Вовчанськ. Чимало й 
інших населених пунктів та природних об’єктів України мають назву Вовки, 
Вовчик, Вовчий Яр, Вовча Балка, Вовча Гора, яка прямо вказує на райони 
поширення тварини-хижака вовка.

Òâàðèííèé ñâіò Óêðàїíè çíà÷íî çìіíåíèé ÷åðåç àíòðîïîãåííèé âïëèâ,
ñïðè÷èíåíèé ÿê ïðÿìèìè äіÿìè ëþäèíè (ïîëþâàííÿ, ðèáîëîâëÿ, áðàêî-
íüєðñòâî), òàê і çìіíàìè ïðèðîäíèõ óìîâ і íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ âèäîâîãî ñêëàäó òâàðèí íà ïåâíіé òåðèòîðії çäіéñ-
íþþòü їõ àêëіìàòèçàöіþ. Àêëіìàòèçàöіÿ – ïðîöåñ ïðèñòîñóâàííÿ îðãà-

Мал. 80. Саламандра
плямиста
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íіçìó òâàðèí äî íîâèõ óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, íàñàìïåðåä êëі-
ìàòè÷íèõ. Â Óêðàїíі, íàïðèêëàä, áóëè àêëіìàòèçîâàíі îëåíü ïëÿìèñòèé, 
ìóôëîí, îíäàòðà, à ñåðåä ðèá – áіëèé àìóð, ïіëåíãàñ. Ïðîòå ïðîöåñ àêëі-
ìàòèçàöії є äóæå ñêëàäíèì äëÿ òâàðèí. Âàæëèâî, ùîá òâàðèíè íå òіëüêè 
ïðèñòîñóâàëèñÿ äî íîâèõ óìîâ іñíóâàííÿ, à é ïî÷àëè â öèõ óìîâàõ ðîç-
ìíîæóâàòèñÿ. Òîìó â Óêðàїíі Çàêîí «Ïðî òâàðèííèé ñâіò» (2001 ð.) çà-
áîðîíÿє ñàìîâіëüíå ïåðåñåëåííÿ òâàðèí íà íåçâè÷íі ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ òà 
àêëіìàòèçàöіþ íîâèõ âèäіâ.

 Тваринні ресурси. Öå ÷àñòèíà áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї òåðèòîðії,
ïðåäñòàâëåíà ðіçíèìè âèäàìè äèêèõ òâàðèí, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî 
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ çàäîâîëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïîòðåá ëþäèíè.
Òâàðèííі ðåñóðñè äîáóâàþòü íà òåðèòîðії ìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, äå 
ìåøêàþòü òàê çâàíі ìèñëèâñüêî-ïðîìèñëîâі òâàðèíè, ÿêі є ïðàêòè÷íî â 
óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè, ó âíóòðіøíіõ і ïðèáåðåæíèõ âîäàõ. Òâàðèííі ðå-
ñóðñè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàäîâîëåííÿ ïіçíàâàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá 
ó çîîïàðêàõ, àêâàðіóìàõ, îêåàíàðіóìàõ òà ïіä ÷àñ âіäâіäóâàííÿ іíøèõ
ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé.

Çðîñòàííÿ â íàøіé êðàїíі ïîïóëÿðíîñòі ìèñëèâñòâà òà ðèáàëüñòâà ÿê
âèäіâ âіäïî÷èíêó ñïðèÿє ðîçøèðåííþ çàïîâіäíî-ìèñëèâñüêèõ óãіäü. Íèíі 
âîíè ÿê íàëåæàòü Äåðæàâíîìó ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâó, òàê і ïåðåáóâàþòü 
ó âіäàííі Óêðàїíñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâöіâ òà ðèáàëîê, іíøèõ ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàíіçàöіé.

Íàéáіëüøîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ òâàðèííèõ ðåñóðñіâ õàðàêòåðèçóþòüñÿ
Çàêàðïàòñüêà, ×åðíіâåöüêà, ×åðêàñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, Õàðêіâñüêà
îáëàñòі. 

Мал. 81. Тварини, життя яких пов’язане з водоймами

Жаба

Жовта чапля

Бобер
Лелека білий
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Îäíèìè ç íàéáіëüøèõ äåðæàâíèõ ëіñîìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâ є Äíі-
ïðîâñüêî-Òåòåðіâñüêå òà Çàëіñüêå, ùî â Êèїâñüêіé òà ×åðíіãіâñüêіé îáëàñ-
òÿõ, «Ìàéäàí» ó Ëüâіâñüêіé îáëàñòі, «Îñìîëîäà» і «Êàðïàòè» ó Çàêàð-
ïàòñüêіé îáëàñòі, «Áóêîâèíñüêå» â ×åðíіâåöüêіé îáëàñòі òà іí. Îñíîâíèìè
ìèñëèâñüêèìè âèäàìè òâàðèí є äèêèé êàáàí, ëîñü, ëèñèöÿ, çàєöü-ðóñàê,
áîáåð, áіëêà çâè÷àéíà, êîçóëÿ òà іí. Çíà÷íà êіëüêіñòü (ïîíàä 50) ìèñëèâ-
ñüêèõ âèäіâ ïðèïàäàє íà ïòàõіâ. Ñåðåä íèõ – ãóñêà, êóëèê, êóðî÷êà âîäÿ-
íà, áåêàñ, êóðіïêà ñіðà, øèëîõâіñò òà іí.

Íåêîíòðîëüîâàíèé âіäñòðіë îñíîâíèõ âèäіâ òâàðèí ìèñëèâñüêîãî ïðî-
ìèñëó ñòàâ ïðè÷èíîþ çìåíøåííÿ àðåàëіâ ïîøèðåííÿ їõ. Ñóòòєâî çìåíøè-
ëàñÿ êіëüêіñòü òàêèõ òâàðèí, ÿê îëåíü áëàãîðîäíèé, êîçóëÿ, ëîñü, âåäìіäü,
ðіçíі âèäè êóíèöі. Íà äåÿêі âèäè íèíі ïîëþâàííÿ çàáîðîíåíî ç ìåòîþ 
їõ âіäòâîðåííÿ, à îêðåìі âèäè çàíåñåíі äî íàöіîíàëüíîї ×åðâîíîї êíèãè.
Ñåðåä íèõ: çóáð, áóðèé âåäìіäü, ðèñü, òõіð ñòåïîâèé, ãîðíîñòàé, ãëóõàð,
òåòåðóê, ðÿá÷èê, äðîõâà, îãàð, âèäðà ðі÷êîâà, ãàäþêà ñòåïîâà òà іí.

Ç ìåòîþ âіäíîâëåííÿ âèäіâ òâàðèí íà ïåâíіé òåðèòîðії âіäáóâàєòüñÿ їõ
ðåàêëіìàòèçàöіÿ. Âіäíîâëåíèìè, íàïðèêëàä, ó Êàðïàòàõ є çóáðè, à íà Âі-
ííè÷÷èíі – áàáàêè. Ñåðåä ðåàêëіìàòèçîâàíèõ òâàðèí â Óêðàїíі öå ùå é
òàêі ÿê ëîñü, äèêèé êàáàí, áîáåð.

Ó ðі÷êàõ, îçåðàõ, ñòàâêàõ і ìîðÿõ íàëі÷óєòüñÿ áëèçüêî 270 ïðîìèñëî-
âèõ âèäіâ ðèáè. Íàéïîïóëÿðíіøі ç íèõ òàêі ïðіñíîâîäíі âèäè, ÿê êîðîï,
ñàçàí, ëÿù, êàðàñü, ñóäàê, ùóêà, òîâñòîëîáèê, ÿêі âèëîâëþþòü ïî âñіé
òåðèòîðії Óêðàїíè; ôîðåëü, õàðіóñ – ïåðåâàæíî â Êàðïàòàõ, êàðëèêîâèé
ñîìèê – ó Øàöüêèõ îçåðàõ, äóíàéñüêèé îñåëåäåöü і ëîñîñü. Ó ïðèáåðåæ-
íіé ñìóçі ìîðіâ âèëîâëþþòü áіëóãó, ñêóìáðіþ, êåôàëü, êàìáàëó, áè÷êè
òîùî. Îñòàííіìè ðîêàìè øâèäêî ñêîðî÷óєòüñÿ ïðîäóêòèâíіñòü âîäîéì: çà
îñòàííі 20 ðîêіâ âèëîâ ðèáè ñêîðîòèâñÿ â Óêðàїíі ó 2,5 ðàçó.

Çîîïàðêè є âàæëèâèìè öåíòðàìè îçíàéîìëåííÿ íàñåëåííÿ ç òâàðèí-
íèì ñâіòîì. Âîíè íå òіëüêè âèêîíóþòü âàæëèâó ðîëü çáåðåæåííÿ ãåíîôîí-
äó ðіäêіñíèõ і çíèêàþ÷èõ âèäіâ òâàðèí, à é çàäîâîëüíÿþòü ïіçíàâàëüíі
ïîòðåáè ëþäèíè.

ГОЛОВНЕ 
 Тваринний світ України надзвичайно багатий, що пов’язано з різноманітними при-

родними умовами.
 Тваринні ресурси використовують з різною метою на території мисливських госпо-

дарств, у внутрішніх і прибережних водах, у зоопарках і під час відвідування інших
природоохоронних територій.

 Тваринний світ України значно змінений унаслідок антропогенного впливу; окремі
види тварин занесені до Червоної книги.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Які заходи слід використовувати для збереження тваринного світу України? 
2. Чому тваринний світ лісів і степів України відрізняється суттєво?
3. Чи відрізняється тваринний світ Карпат і Кримських гір?
4. Поясніть закономірності поширення тваринного світу на території України.
5. Складіть список видів тварин, які охороняються у вашій місцевості, використавши

додаток підручника та карту тваринного світу. Чи є серед них акліматизовані і ре-
акліматизовані види?
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 дізнатися, які існують природно-територіальні комплекси і за якими ознака-
ми їх виокремлюють;

 знати, що таке ландшафт і які його характерні риси; 
 навчитися виокремлювати різні типи ландшафтів на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення ландшафтів на території України;
 навчитися аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та ан-

тропогенних ландшафтів у своїй місцевості, ландшафтні профілі;
 уміти оцінювати природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки

впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.

§ 35. ËÀÍÄØÀÔÒ
ßÊ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎ-ÖІËІÑÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

 Що таке природно-територіальний комплекс?
Які природно-територіальні комплекси ви знаєте?

 Ландшафти. Ç êóðñó «Çàãàëüíà ãåîãðàôіÿ» âè âæå çíàєòå, ùî ðіçíі 
ïðèðîäíі êîìïîíåíòè, ÿê-îò: ãåîëîãі÷íà áóäîâà, ðåëüєô, êëіìàò, âîäè, 
ґðóíòè, ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò – ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ і òіñíèõ
âçàєìîçâ’ÿçêàõ, óòâîðþþ÷è єäèíó íåðîçðèâíó ñèñòåìó. Öå ñïðèÿє âèíèê-
íåííþ íà îêðåìèõ òåðèòîðіÿõ àáî àêâàòîðіÿõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ. Çà-
ëåæíî âіä òîãî, äå âîíè óòâîðèëèñÿ – íà ñóõîäîëі ÷è ó âîäíîìó ñåðåäîâè-
ùі, âèäіëÿþòü ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі òà ïðèðîäíî-àêâàëüíі êîìïëåêñè.
Ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè (ÏÒÊ) – öå âіäíîñíî îäíîðіäíі 
÷àñòèíè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, ÿêі ôîðìóþòüñÿ â ðåçóëüòàòі òðèâàëîї 
âçàєìîäії ðіçíèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ÏÒÊ є öі-
ëіñíіñòü, ïîäіáíіñòü âíóòðіøíüîї áóäîâè і çîâíіøíüîãî âèãëÿäó, à òàêîæ
ñïіëüíіñòü іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.

Ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèé êîìïëåêñ є çàãàëüíèì ïîíÿòòÿì, ÿêå âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ âñіõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ òåðèòîðіàëüíèõ îäè-
íèöü, íåçàëåæíî âіä їõíіõ ðîçìіðіâ і ìіñöåïîëîæåííÿ. Çåìíà ïîâåðõíÿ
ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ ÏÒÊ – âіä íàéáіëüøèõ
(ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà, îêðåìі ìàòåðèêè òà îêåàíè) äî íàéìåíøèõ (ÿð,
áàëêà, äîëèíà ìàëîї ðі÷êè). Óñі âîíè ðîçðіçíÿþòüñÿ çà ïîõîäæåííÿì,
áóäî âîþ і âëàñòèâîñòÿìè îêðåìèõ êîìïîíåíòіâ.

ËÀÍÄØÀÔÒÈ 
ÓÊÐÀЇÍÈ
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Ùîá êðàùå âèâ÷àòè ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè, áóëà ðîçðî-
áëåíà їõíÿ òàêñîíîìі÷íà ñèñòåìà, àáî êëàñèôіêàöіÿ, ÿêà âðàõîâóâàëà 
ïîëîæåííÿ îêðåìîãî ÏÒÊ âіäíîñíî êîìïëåêñіâ íèæ÷îãî і âèùîãî ðàíãó,
ñòóïіíü îäíîðіäíîñòі, ñêëàäíîñòі їõíüîї ñòðóêòóðè, õàðàêòåð ïðîöåñіâ, ùî
âіäáóâàþòüñÿ â íèõ òîùî.

Îñíîâíîþ îäèíèöåþ òàêñîíîìі÷íîãî ïîäіëó òà íàéìåíøèì çà ðîçìіðà-
ìè ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèì êîìïëåêñîì áіëüøіñòü ó÷åíèõ ââàæàє ëàíä-
øàôò (ç íіìåöüêîї – êðàєâèä). Öå îäíîðіäíà çà ïîõîäæåííÿì òåðèòîðіÿ,
ÿêà ìàє єäèíèé ãåîëîãі÷íèé ôóíäàìåíò, îäíîòèïíèé ðåëüєô, ïîäіáíі êëі-
ìàòè÷íі òà âîäíі óìîâè і íà ÿêіé çàêîíîìіðíî ïîєäíóþòüñÿ ґðóíòîâî-ðîñ-
ëèííèé ïîêðèâ і òâàðèííèé ñâіò.

Iсторiя географiï р р ф
Науку, яка вивчає природні комплекси, називають ландшафтознавство. Тер-
мін «ландшафтознавство» (Landschaftkunde) запропонували О. Опель у 
1884 р. й І. Віммер у 1885 р. Проте як наука ландшафтознавство зароджу-
ється лише на початку XX ст. завдяки дослідженням З. Пассарге і Л. Берга.
З. Пассарге у своїх роботах розглядав ландшафт як область, що складається
з окремих частин, «будівельних каменів» – клімату, рослинного покриву, форм
земної поверхні, вод, геологічної будови і ґрунтів, які перебувають у дуже тіс-
ному взаємозв’язку.

Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó ëàíäøàôòіâ є ñîíÿ÷íà
ðàäіàöіÿ, âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ Çåìëі é åíåðãіÿ її îáåðòàííÿ, à òàêîæ ïðî-
öåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â àòìîñôåðі, ãіäðîñôåðі é áіîñôåðі. Åíåðãåòè÷íі
÷èííèêè âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ ÷åðåç îñíîâíі ôі-
çèêî-ãåîãðàôі÷íі ïðîöåñè, òàêі ÿê òåïëîîáìіí, âîëîãîîáìіí, îáìіí ìіíå-
ðàëüíèõ òà îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ëàíäøàôòó є öіëіñíіñòü, ùî çóìîâëåíà ïîєäíàí-
íÿì âçàєìîçàëåæíèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè íà ïåâíіé òåðèòîðії ñóõîäîëó
÷è âîäíîї ïîâåðõíі.

Ëàíäøàôò є ñêëàäíèì ïðèðîäíèì êîìïëåêñîì, ÿêèé ïîäіëÿєòüñÿ íà 
òèïîâі äëÿ íüîãî, àëå ìåíøі çà ðîçìіðàìè ÏÒÊ. Ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè
ëàíäøàôòó є ìіñöåâîñòі, óðî÷èùà і ôàöії. Öі íåâåëèêі ïðèðîäíі êîìïëåêñè ,

ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ëàíäøàôòіâ,
íàçèâàþòü ìîðôîëîãі÷íèìè ÷àñòè-
íàìè ëàíäøàôòó (ìàë. 82). Ôàöіÿ – 
öå íàéïðîñòіøèé ÏÒÊ, ùî âèäіëÿєòü-
ñÿ â ìåæàõ îäíîãî åëåìåíòà ðåëüєôó,
íàïðèêëàä íà âåðøèíі ïàãîðáà, äíі
ÿðó, ñõèëі áàëêè, óçäîâæ ðóñëà íà çà-
ïëàâі ðі÷êè. Äëÿ ôàöії õàðàêòåðíі
íàéáіëüø îäíîðіäíі ïðèðîäíі óìîâè.

Äåêіëüêà âçàєìîçâ’ÿçàíèõ ôàöіé
óòâîðþþòü óðî÷èùå – ïðèðîäíî-
òåðè òîðіàëüíèé êîìïëåêñ, ùî ôîðìó-
єòüñÿ â ìåæàõ îäíієї âіäíîñíî íåâåëè-
êîї ôîðìè ðåëüєôó: îêðåìîãî ïàãîðáà,

Мал. 82. Схема
супідрядності морфологічних 

частин ландшафту
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ÿðó, áàëêè, ðі÷êîâîї äîëèíè. Ïîєäíàííÿ ó ïðîñòîðі îäíàêîâèõ çà ïîõî-
äæåííÿì óðî÷èù, ÿêі ñôîðìóâàëèñÿ íà äîñèòü âåëèêіé ôîðìі ðåëüєôó
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, óòâîðþє ìіñöåâіñòü. Ìіñöåâîñòÿìè, íàïðèêëàä, 
ìîæóòü áóòè çàïëàâà âåëèêîї ðі÷êè, âîäîäіë, îêðåìå ãіðñüêå ïàñìî, óëîãî-
âèíà, ñêåëÿñòå âèñîêîãіð’ÿ.

Ëàíäøàôò і ðåãіîíàëüíі ÏÒÊ âèùîãî ðàíãó, ÿê-îò: ðàéîí, îáëàñòü, ïðî-
âіíöіÿ, çîíà, êðàїíà – íàçèâàþòü òàêñîíîìі÷íèìè îäèíèöÿìè ôіçèêî-ãåî-
ãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ (ðåãіîíàëüíі êëàñèôіêàöіéíі îäèíèöі). Âіäïîâіäíî
äî îá’єäíàííÿ îçíàê ëàíäøàôòіâ çà ïîäіáíіñòþ, âèäіëÿþòü òèïîëîãі÷íі 
êëàñèôіêàöіéíі îäèíèöі – âèäè, ðîäè, òèïè, êëàñè ëàíäøàôòіâ.

Ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíі і àíòðîïîãåííі 
ëàíäøàôòè. Ïðèðîäíèé ëàíäøàôò ñêëàäàєòüñÿ іç âçàєìîäіþ÷èõ òà âçàєìî-
çàëåæíèõ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ, ùî ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì ïðèðîä-
íèõ ïðîöåñіâ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Îñíîâíèìè ïðèðîäíèìè êîìïîíåí-
òàìè ëàíäøàôòіâ є ãіðñüêі ïîðîäè, ïîâіòðÿ, âîäà, ґðóíòè, ðîñëèííіñòü,
òâàðèííèé ñâіò.

 Карта «Ландшафти». Ëàíäøàôòíà êàðòà – öå òåìàòè÷íà ãåîãðàôі÷-
íà êàðòà, ÿêà äåìîíñòðóє ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ
êîìïëåêñіâ ðіçíèõ êàòåãîðіé òà їõíє ïðîñòîðîâå ïîøèðåííÿ, à òàêîæ âіäîá-
ðàæàє їõíє ðàéîíóâàííÿ. Âèäіëÿþòü çàãàëüíîíàóêîâі, îöіííі òà ïðîãíîçíі
ëàíäøàôòíі êàðòè.

Íà çàãàëüíîíàóêîâèõ êàðòàõ âіäîáðàæàþòü ðіçíîìàíіòíіñòü і ñòàí 
ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ ðіçíîãî ðàíãó: âіä ôàöіé òà óðî÷èù
äî êëàñіâ і òèïіâ. Îöіííі êàðòè іëþñòðóþòü êëà ñèôіêàöіþ òà îöіíêó ëàíä-
øàôòіâ ñòîñîâíî óìîâ æèòòÿ ëþäåé òà їõíüîї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі 
(ìåëіîðàöії, áóäіâíèöòâà òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóä
òîùî). Ïðîãíîçíі ëàíäøàôòíі êàðòè âіäîáðà æàþòü ìîæëèâі ìàéáóòíі 
çìіíè ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ ó ðåçóëüòàòі äії ïðèðîäíèõ і òåõíîãåííèõ
÷èííèêіâ. Іñíóþòü òàêîæ ïàëåîëàíäøàôòíі êàðòè, íà ÿêèõ âіäîáðàæà-
þòü ðåêîíñòðóéîâàíі ëàíäøàôòè ìèíóëîãî.

Çà ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíèõ äîñëіäæåíü ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîðії
íàøîї äåðæàâè, ñèñòåìàòèçàöії ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ ñêëà-
äåíî çàãàëüíó ëàíäøàôòíó êàðòó Óêðàїíè (äèâ. àòëàñ àáî ôîðçàö ïіäðó÷-
íèêà).

Îá’єêòàìè çîáðàæåííÿ íà âåëèêî- òà ñåðåäíüîìàñøòàáíèõ ëàíäøàô-
òíèõ êàðòàõ є òèïîëîãі÷íі ïðèðîäíі êîìïëåêñè – ôàöії, óðî÷èùà, ìіñöå-
âîñòі àáî їõíі êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ. Íà íèõ ïîêàçóþòü íå òіëüêè 
ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ êëàñèôіêàöіéíèõ îá’єäíàíü ÏÒÊ, à і їõíþ âíóò-
ðіøíþ ñòðóêòóðó. Íà äðіáíîìàñøòàáíèõ ëàíäøàôòíèõ êàðòàõ çîáðàæó-
þòü âåëèêі êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ ëàíäøàôòіâ – âèäè, òèïè і êëàñè.

Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ òàêîþ êàðòîþ òà õàðàòåðèñòèêè ëàíäøàôò-
íîї ñòðóêòóðè òåðèòîðії Óêðàїíè íà ëàíäøàôòíіé êàðòі є äåòàëüíà ëåãåíäà, 
ó ÿêіé çàçíà÷åíî êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ ïðèðîäíèõ êîìï ëåêñіâ.

Íàóêîâå і ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ëàíäøàôòíèõ êàðò ïîëÿãàє ó òîìó, ùî 
âîíè âіäîáðàæàþòü ëàíäøàôòíó ñòðóêòóðó òåðèòîðії êðàїíè і çàãàëüíі 
âëàñòèâîñòі ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ ó ñèñòåìàòèçîâàíîìó âèãëÿäі, à òàêîæ
є îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ îáґðóíòîâàíîї ñõåìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéî-
íóâàííÿ òåðèòîðії.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись ландшафтною картою, назвіть типові ландшафти ва-
шого регіону і складіть класифікаційну схему ландшафтів вашої міс-
цевості: клас, тип, вид.

ГОЛОВНЕ 
 Характерними рисами природно-територіальних комплексів є цілісність, подібність

внутрішньої будови, зовнішнього вигляду і спільність історичного розвитку.
 Основною одиницею таксономічного поділу та найменшим за розмірами природно-

територіальним комплексом більшість учених вважає ландшафт.
 Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища і фації; відповідно до

об’єднання ознак ландшафтів за подібністю, виділяють види, роди, типи і класи
ландшафтів.

 Своєрідним узагальненням комплексного дослідження природних ландшафтів є
створення загальної ландшафтної карти.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть основні компоненти природно-територіального комплексу. Складіть схему

їхніх взаємозв’язків.
2. Що таке ландшафт? Наведіть приклади.
3. У чому полягає відмінність між різними типами ландшафтів?
4. Що таке ландшафтна карта і з якою метою її складають?

§ 36. ÐÀÉÎÍÓÂÀÍÍß ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒІÂ

 Що таке класифікація ландшафтів і з якою метою її здійснюють?
 Приклади ландшафтів вашої місцевості. 

 Дослідження ландшафтів К. Геренчука. Íàóêîâå âèâ÷åííÿ ëàíä-
øàôòіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçïî÷àëîñÿ ùå â êіíöі ÕІÕ ñò., і öå áóëî 
ïîâ’ÿçàíî ç åêñïåäèöіÿìè âіäîìîãî â÷åíîãî Â. Äîêó÷àєâà â Ïîëòàâñüêó
ãóáåðíіþ. Çàâäÿêè öèì åêñïåäèöіÿì óïåðøå áóëî ñêëàäåíî êîìïëåêñíèé
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèé îïèñ ïðèðîäè ñòåïіâ íàøîї äåðæàâè, à òàêîæ çàïðî-
ïîíîâàíî іäåþ ïðî єäíіñòü і âçàєìîçâ’ÿçîê ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ і ÷èí-
íèêіâ, ùî є îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ. Іäåї Äîêó÷àєâà
áóëè ðîçâèíåíі ó ïðàöÿõ éîãî ó÷íіâ, çîêðåìà, òàêèõ âіäîìèõ óêðàїíñüêèõ
ó÷åíèõ, ÿê Ã. Âèñîöüêèé, Ï. Òóòêîâñüêèé, Ñ. Ðóäíèöüêèé òà іí.

Ñòàíîâëåííÿ ëàíäøàôòîçíàâñòâà â Óêðàїíі ÿê ñàìîñòіéíîãî íàóêîâîãî
íàïðÿìêó âіäáóëîñÿ ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. Òàê, ó 1950–1960-õ ðð. ðîç-
ïî÷àëèñÿ êîìïëåêñíі íàóêîâі ëàíäøàôòîçíàâ÷і äîñëіäæåííÿ óêðàїíñüêèõ
ó÷åíèõ, ïîâ’ÿçàíі ç âèâ÷åííÿì ëàíäøàôòіâ, ñêëàäàííÿì ëàíäøàôòíèõ
êàðò, íàïèñàííÿì ïåðøèõ ïîñіáíèêіâ ç òåîðії ëàíäøàôòîçíàâñòâà, ó òîìó
÷èñëі é çà àâòîðñòâà Êàëåíèêà Ãåðåí÷óêà. Îñíîâíó óâàãó â öèõ ïðàöÿõ
ïðèäіëåíî âèâ÷åííþ ïîõîäæåííÿ, іñòîðії ðîçâèòêó і ñòðóêòóðè ëàíäøàôòіâ,
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ïèòàííÿì їõíüîї êëàñèôіêàöії òà ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ãîñïîäàð-
ñüêîї äіÿëüíîñòі.

Îòîæ, ôóíäàòîðîì óêðàїíñüêîãî ëàíäøàôòîçíàâñòâà ââàæàþòü âіäîìîãî 
óê ðàїíñüêîãî ãåîãðàôà, ïðîôåñîðà Êàëåíèêà Ãåðåí÷óêà. Ïðàöþþ÷è çàâіäó-
âà÷åì êàôåäðè ôіçè÷íîї ãåîãðàôії ó ×åðíіâåöüêîìó òà Ëüâіâñüêîìó óíіâåð-
ñèòåòàõ, âіí çíà÷íó óâàãó ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó òåîðії ëàíäøàôòîçíàâñòâà.

Ó øіñòäåñÿòèõ ðîêàõ ÕÕ ñò. Ê. Ãåðåí÷óê ðàçîì ç êîëåãàìè ïî÷àâ äî-
ñëіäæóâàòè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ òåðèòîðії çàõіäíèõ îáëàñòåé 
Óêðàїíè. Öÿ ðîáîòà çàâåðøèëàñÿ ïóáëіêàöієþ ó 1964 ðîöі êíèãè «Ïðèðîä-
íî-ãåîãðàôі÷íèé ïîäіë Ëüâіâñüêîãî òà Ïîäіëüñüêîãî åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ », 
ó ÿêіé óïåðøå äåòàëüíî îõàðàêòåðèçîâàíî ëàíäøàôòíі ñèñòåìè çàõîäó 
Óêðàїíè. Óñüîãî æ ç ïðîáëåìàòèêè ïðèðîäíîãî ðàéîíóâàííÿ òåðèòîðії
Óêðàїíè Ê. Ãåðåí÷óê íàïèñàâ 28 íàóêîâèõ ïðàöü.

Ìàéæå ç 200 íàóêîâèõ і íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïðàöü, îïóáëіêîâàíèõ і 
ðóêîïèñíèõ, ùî çàëèøèâ íàì ó÷åíèé, 109 ñòîñóþòüñÿ â÷åííÿ ïðî ëàíä-
øàôòè òà ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ.

 Фізико-географічне районування території України. Öå íàóêîâî
îáґðóíòîâàíèé ïîäіë çåìíîї ïîâåðõíі íà ïðèðîäíі êîìïëåêñè ðіçíîãî ðàíãó.
Âîíî çäіéñíþєòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ïîðіâíÿíî îäíîðіäíèõ çà ïðèðîäíèìè
óìîâàìè ðåãіîíіâ, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ ñâîєþ ëàíäøàôòíîþ ñòðóêòóðîþ. Ôі-
çèêî-ãåîãðàôі÷íå, àáî ëàíäøàôòíå, ðàéîíóâàííÿ òàêîæ ïåðåäáà÷àє ñòâî-
ðåííÿ âіäïîâіäíîї êàðòè, êëàñèôіêàöіþ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, âèâ÷åííÿ 
їõíіõ îêðåìèõ êîìïîíåíòіâ.

Ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ òåðèòîðії Óêðàї-
íè â÷åíі âèäіëÿëè ïðèðîäíі êîìïëåêñè, âðàõîâóþ÷è çîíàëüíі é àçîíàëüíі 
÷èííèêè. Ãîëîâíі ðèñè ïðèðîäíèõ óìîâ íàøîї êðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ òèì, 
ùî ìàéæå âñÿ її òåðèòîðіÿ ëåæèòü ó ïîìіðíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîÿñі, ÿêèé 
є çîíàëüíèì êîìïëåêñîì.

Âèäіëÿþòü òàêі îäèíèöі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî (ëàíäøàôòíîãî) ðàéî-
íóâàííÿ: êðàїíà, çîíà, ïіäçîíà, ïðîâіíöіÿ, îáëàñòü (äèâ. ôîðçàö).

Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà êðàїíà – öå äіëÿíêà ñóõîäîëó, óòâîðåííÿ і ðîçâè-
òîê ÿêîї ïîâ’ÿçàíі ç âåëèêèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè (ïëàòôîðìàìè 
òà îáëàñòÿìè ñêëàä÷àñòîñòі). Âèäіëÿþòü ðіâíèííі é ãіðñüêі ôіçèêî-ãåî-
ãðàôі÷íі êðàїíè, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ âëàñòèâèìè їì ëàíäøàôòàìè.
Òåðè òîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ òðüîõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ 
êðàїí : Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèííà (ïіâäåííî-çàõіäíà ÷àñòèíà), Êàðïàò-
ñüêà ãіðñüêà і Êðèìñüêà ãіðñüêà. 

Êîæíà êðàїíà ìàє ñâіé íàáіð ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, ÿêі ìåíøі çà ðîç-
ìіðàìè òà ïðîñòіøі çà áóäîâîþ. Ó ðіâíèííіé êðàїíі öå ïðèðîäíі çîíè, 
ó ãіðñüêèõ – âåðòèêàëüíі ïîÿñè.

Ðіâíèííà òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äàâíüîї äîêåìáðіé-
ñüêîї ïëàòôîðìè, à ïðèðîäíі çîíè íà íіé çìіíþþòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü.
Öå çóìîâëþє çàëåæíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ êîæíîї çîíè âіä ãåîãðàôі÷íîї
øèðîòè, ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà і âîëîãè òà õàðàêòåðó öèðêóëÿöії àòìîñôå-
ðè. Óíàñëіäîê öüîãî â ìåæàõ îêðåìîї çîíè ôîðìóþòüñÿ âіäïîâіäíі òèïè 
ґðóíòіâ, ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò. Îñíîâíîþ îçíàêîþ ïðèðîäíîї çîíè є
ïåðåâàæàííÿ â її ìåæàõ ïåâíîãî çîíàëüíîãî òèïó ëàíäøàôòіâ. Ó ìåæàõ 
ðіâíèííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè âèäіëÿþòü çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ 
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ëіñіâ, ëіñîñòåïіâ і ñòåïіâ. Ó ñâîþ ÷åðãó â ïðèðîäíèõ çîíàõ âèäіëÿþòü ïіä-
çîíè. Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà ïіäçîíà – öå ÷àñòèíà ïðèðîäíîї çîíè, ùî âèäі-
ëÿєòüñÿ â її ìåæàõ çà ðіçíèöåþ ó çâîëîæåííі òà ãіäðîëîãі÷íèìè óìîâàìè.
Íà ðіâíèííіé òåðèòîðії Óêðàїíè ïіäçîíè âèäіëÿþòü ëèøå ó ñòåïó, à ó çî-
íàõ ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ і â ëіñîñòåïó їõ íåìàє. Ñòåïîâà çîíà
Óêðàїíè, çàëåæíî âіä óìîâ çâîëîæåííÿ, òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó, õàðàê-
òåðó ґðóíòîâî-ðîñëèííîãî ïîêðèâó îêðåìèõ її ÷àñòèí, ïîäіëÿєòüñÿ íà
ïіâíі÷íî ñòåïîâó, ñåðåäíüîñòåïîâó і ïіâäåííîñòåïîâó ïіäçîíè.

Îñêіëüêè êëіìàòè÷íі óìîâè çìіíþþòüñÿ íå òіëüêè ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, 
à é іç çàõîäó íà ñõіä, ó äîâãîòíîìó íàïðÿìêó, ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí
âèäіëÿþòü ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі êðàї. Їõ êіëüêіñòü çàëåæèòü âіä îñîáëè-
âîñòåé ðåëüєôó (âèñî÷èíè ÷è íèçîâèíè) òà ñòóïåíÿ êîíòèíåíòàëüíîñòі
êëіìàòó (íàÿâíîñòі êëіìàòè÷íèõ îáëàñòåé). Òàê, ó ìåæàõ ëіñîñòåïîâîї
çîíè âèäіëÿþòü Ïîäіëüñüêî-Ïðèäíіïðîâñüêèé (÷àñòèíè Ïîäіëüñüêîї і Ïðè-
äíіïðîâñüêîї âèñî÷èí, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà Óêðàїíñüêîìó ùèòі), Ëіâîáå-
ðåæíî-Äíіïðîâñüêèé (íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі) òà Ñõіäíîóêðàїíñüêèé
(Ñåðåäíüîðóñüêèé, ùî âіäïîâіäàє ñõèëàì îäíîéìåííîї âèñî÷èíè) êðàї.

Íàéìåíøèìè òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéî-
íóâàííÿ є ïðèðîäíі îáëàñòі. Êðèòåðієì їõ âèðіçíåííÿ є ìіñöåâі ôîðìè
ðåëüє ôó, ÿêèì âëàñòèâі âіäïîâіäíі òèïè ãіðñüêèõ ïîðіä, ùî çóìîâëþþòü
ìіêðîêëіìàòè÷íі òà ãіäðîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ïðî-
öåñіâ. Íàïðèêëàä, ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ âèäіëÿþòü ïðèðîäíі
îáëàñ òі Âîëèíñüêîãî, Æèòîìèðñüêîãî, Êèїâñüêîãî, ×åðíіãіâñüêîãî òà Íîâ-
ãîðîä-Ñіâåðñüêîãî Ïîëіññÿ.

Óêðàїíñüêі Êàðïàòè і Êðèìñüêі ãîðè є ñêëàä÷àñòèìè ñïîðóäàìè, ùî
ñôîðìóâàëèñÿ ïіä ÷àñ àëüïіéñüêîãî ãîðîòâîðåííÿ. Äëÿ öèõ ôіçèêî-ãåî-
ãðàôі÷íèõ êðàїí õàðàêòåðíà âåðòèêàëüíà çìіíà âèñîòíèõ ïîÿñіâ, îñêіëüêè
ç âèñîòîþ çìіíþþòüñÿ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі ïðîöåñè, à òàêîæ óìîâè ëàíä-
øàôòîóòâîðåííÿ.

Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ ó âèâ÷åííі çà-
êîíîìіðíîñòåé ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîðії Óêðàїíè, її ïîäіëó íà ïðèðîäíî-
òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè. Ùî äåòàëüíіøå çäіéñíåíî ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå
ðàéîíóâàííÿ, òî ëіïøå âèâ÷åíî ïðèðîäíі óìîâè ïåâíîї òåðèòîðії. Òàêîæ
öå ñïðèÿє âèðіøåííþ ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ і є íàóêîâîþ îñíî-
âîþ îáґðóíòóâàííÿ ïðîåêòіâ ìåëіîðàöії, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ, ìіñòîáóäó-
âàííÿ, ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ і âîäíèõ ðåñóðñіâ, îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Iсторiя географiïр р ф
Для розвитку теорії фізико-географічного районування території України ве-
лике значення мали дослідження експедицій кінця ХІХ – початку ХХ ст. У них 
працювали відомі вчені-природознавці В. Докучаєв, Л. Берг, Ф. Левінсон-Лес-
сінг, В. Вернадський, А. Архангельський, Б. Полинов, А. Краснов, Н. Дімо та ін.
Матеріали досліджень Полтавської, Чернігівської і Подільської земських екс-
педицій було покладено в основу класичної праці В. Докучаєва «Наші степи 
колись і тепер» (1892). У 20-х роках ХХ ст. було опубліковано праці з природ-
ного районування України  Б. Лічкова «Природні райони України» і П. Тутков-
ського «Природна районізація України».
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 Антропогенні ландшафти. Áàãàòî ñó÷àñíèõ ëàíäøàôòіâ ó ïðîöåñі
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çàçíàëè çíà÷íèõ çìіí ïіä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëü íîñòі ëþäèíè. Òàê âèíèêëè àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè. Ïðè÷èíîþ
öüîãî є òå, ùî ëàíäøàôòè, êðіì ïðèðîäíîї, âèêîíóþòü ùå é æèòòєâó òà
ãîñïîäàðñüêó ôóíêöії. Ïіä æèòòєâîþ ôóíêöієþ ëàíäøàôòó ðîçóìієìî òå,
ùî áóäü-ÿêèé ëàíäøàôò є ñåðåäîâèùåì ïðîæèâàííÿ ëþäèíè, à ãîñïîäàð-
ñüêà – ïåðåäáà÷àє òå, ùî ëàíäøàôò є îñíîâîþ åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі.
Âïëèâ ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ó ôóíêöіîíóâàííі ïðèðîäíèõ
êîìïëåêñіâ і çìіíþє їõíþ ñòðóêòóðó. Íàïðèêëàä, óíàñëіäîê ðîçîðþâàííÿ
öіëèííèõ çåìåëü ïîðóøóєòüñÿ ґðóíòîâèé ïîêðèâ, çàìіíþєòüñÿ íà êóëü-
òóðíó ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü, çíèêàє òèïîâèé òâàðèííèé ñâіò, ïîðóøóєòü-
ñÿ ðåæèì ïіäçåìíèõ âîä, çìіíþєòüñÿ ìіêðîêëіìàò, âèíèêàþòü óìîâè äëÿ
åðîçії ґðóíòіâ òîùî. Ùå äî áіëüøèõ çìіí ó ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòàõ ïðè-
çâîäèòü ðîáîòà ïіäïðèєìñòâ ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ìіñòîáóäіâíà
òà ãіäðîòåõíі÷íà äіÿëüíіñòü ëþäèíè.

Àíòðîïîãåííèé ëàíäøàôò ñêëàäàєòüñÿ ÿê ç ïðèðîäíèõ, òàê і çìіíåíèõ
ëþäèíîþ êîìïîíåíòіâ, ùî òàêîæ âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Ïðèêëàäàìè
àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ є ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, êàð’єðè, ìåëіî-
ðàòèâíі ñèñòåìè, íàñåëåíі ïóíêòè, øòó÷íі âîäîñõîâèùà òà ëіñîíàñàäæåí-
íÿ, òðàíñïîðòíі øëÿõè òîùî (ìàë. 83).

Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî äîñòàòíüî ëþäèíі çìіíèòè áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé
êîìïîíåíò ëàíäøàôòó, ùîá óòâîðèâñÿ íîâèé, àíòðîïîãåííèé ÏÒÊ. À çâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâà-
íî ïîøèðèëàñÿ ìàéæå íà âñþ ïîâåðõíþ ïëàíåòè, ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ íà
íіé çàëèøèëîñÿ ìàëî, àäæå âîíè ïîñòóïîâî çàìіùóþòüñÿ àíòðîïîãåí íèìè.

Мал. 83. Класифікація антропогенних ландшафтів за змістом
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Іñíóє áàãàòî âàðіàíòіâ êëàñèôіêàöіé àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ. Íà-
ïðèêëàä, âèäіëÿþòü ÷îòèðè ãðóïè ëàíäøàôòіâ çà ñòóïåíåì çìіíè їõ ãîñ-
ïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ: 1) óìîâíî çìіíåíі, àáî ïåðâіñíі; 2) ñëàáî çìіíåíі;
3) ïîðóøåíі (ñèëüíî çìіíåíі); 4) âëàñíå êóëüòóðíі, àáî ðàöіîíàëüíî ïåðå-
òâîðåíі, ëàíäøàôòè.

Òàêîæ іñíóє êëàñèôіêàöіÿ àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ çà çìіñòîì: ñіëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêі êîìïëåêñè (îáðîáëåíі ïîëÿ, êóëüòóðíі ëóêè); ëіñîâі êîìï-
ëåêñè (øòó÷íі ïîñàäêè ëіñó); âîäíі êîìïëåêñè (ñòàâêè, âîäîñõîâèùà);
ïðîìèñ ëîâі êîìïëåêñè (âêëþ÷àþ÷è äîðîæíі); ñåëèòåáíі êîìïëåêñè – 
ëàíäøàôòè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, âіä íåâåëèêèõ ñіë äî íàéáіëüøèõ ìіñò
(ìàë. 83).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою Інтернет-ресурсу та додатковими джере лами 
інформації, з’ясуйте сучасний стан ландшафтів України і визначте 
частку зміни їхнього природного стану. 

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Дотепер немає повної ясності щодо самих антропогенних ландшаф-
тів: що під ними мається на увазі, де проходить межа між природни-
ми та антропогенними ландшафтними комплексами, які їхні відмінні 
ознаки. Як виокремити анропогенні ландшафти, якщо нині майже не 
залишилося ландшафтів, які не зазнали б прямого або непрямого 
впливу людини, що проявляється в найрізноманітніших формах? 
До того ж навіть найбільш сильно перетворений ландшафт залиша-
ється час тиною природи, оскільки він розвивається за природними 
законами.

ГОЛОВНЕ
 Кожний ландшафт відрізняється від інших і є неповторним як у просторі, так і

в часі.
 Класифікація ландшафтів дає змогу швидко їх розпізнавати та створювати ланд-

шафтні карти.
 В Україні основними класифікаційними категоріями ландшафтів є клас, підклас,

тип, підтип, вид і підвид.
 Багато сучасних ландшафтів у процесі історичного розвитку зазнали значних змін

під впливом господарської діяльності людини, що призвело до виникнення антро-
погенних ландшафтів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Як ви розумієте таку властивість природно-територіального комплексу, як ціліс-

ність?
2. Які господарські чинники мали значний вплив на ландшафти України за історичний

час?
3. За якими ознаками виділяють види, роди, типи і класи ландшафтів? Назвіть ос-

новні класи ландшафтів, поширених у нашій країні.
4. Що таке антропогенні ландшафти та які вони бувають?
5. Наведіть приклади антропогенних ландшафтів, поширених у вашій місцевості.
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§ 37. ÐІÂÍÈÍÍІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ
ÒÀ ЇÕÍß ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ

 Що таке ландшафт і які його основні складові?
 За якими ознаками виділяють класи, типи і види ландшафтів?
  У чому полягають відмінності в поширенні ландшафтів на рівнинній і гірській

території?

 Рівнинні ландшафти України. Ó ìåæàõ Óêðàїíè âèäіëÿþòü äâà êëà-
ñè ëàíäøàôòіâ: ðіâíèííі é ãіðñüêі. Êëàñ ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ îõîïëþє 
áëèçüêî 95 % òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè і îá’єäíóє òèïè і ïіäòèïè ëàíä-
øàôòіâ (ìàë. 84). Їõ ðîçðіçíÿþòü çàëåæíî âіä ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà і âî-
ëîãè, ÿêèì çóìîâëþєòüñÿ çîíàëüíèé ðîçïîäіë òèïіâ ґðóíòîâîãî і ðîñëèí-
íîãî ïîêðèâó, îñîáëèâîñòåé ãіäðîëîãі÷íîãî ðåæèìó òà ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ
ïðîöåñіâ.

Ìіøàíîëіñîâі ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 17 % òåðèòîðії Óêðàїíè
і ÿâëÿþòü ñîáîþ çîíàëüíèé òèï ëàíäøàôòіâ. Â Óêðàїíі ìіøàíîëіñîâі ëàíä-
øàôòè ïîøèðåíі ïåðåâàæíî íà ïіâíî÷і â çîíі ìіøàíèõ õâîéíî-øèðîêîëèñ-
òèõ ëіñіâ, à òàêîæ îêðåìèìè äіëÿíêàìè â ëіñîñòåïó ó ìіñöÿõ ïîøèðåííÿ 
ìîðåííèõ ÷è âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ âіäêëàäіâ і â äîëèíàõ ðі÷îê. Öåé òèï ëàíä-
øàôòіâ ñôîðìóâàâñÿ â óìîâàõ ïîìіðíîãî êëіìàòè÷íîãî ïîÿñó ç òåïëèì і âî-
ëîãèì êëіìàòîì òà ïîçèòèâíèì áàëàíñîì îïàäіâ і òåìïåðàòóð. Âàæëèâîþ 
óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ìіøàíîëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ є íàÿâíіñòü ëüîäîâèêîâèõ, 
âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ, àëþâіàëüíèõ âіäêëàäіâ ãіðñüêèõ ïîðіä, ùî ñôîðìóâà-
ëèñÿ â àíòðîïîãåíîâîìó ïåðіîäі. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè öèõ ëàíäøàôòіâ є 
ðіâíèííіñòü òåðèòîðії, ÿêà âêëþ÷àє ðіçíі çà óòâîðåííÿì ôîðìè ðåëüєôó, ãóñ-
òà ðі÷êîâà ñіòêà ç ïåðåâàæàííÿì øèðîêèõ ðі÷êîâèõ äîëèí ðіâíèííîãî òèïó,
âèñîêèé ðіâåíü çàëÿãàííÿ ґðóíòîâèõ âîä, íàÿâíіñòü çíà÷íîї êіëüêîñòі çàáîëî-
÷åíèõ äіëÿíîê. Ìіøàíі ëіñè ñôîðìóâàëèñÿ íà äåðíîâî-ïіäçîëèñòèõ, äåðíîâèõ
і áîëîòÿíèõ ґðóíòàõ.

Мал. 84. Типи і підтипи рівнинних ландшафтів
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Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ìіøàíîëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ â Óêðàїíі є їõ
êîíòðàñòíіñòü, ñêëàäíå ïåðåìåæóâàííÿ ïðèðîäíèõ òà àíòðîïîãåííèõ
êîìïëåêñіâ, çíà÷íі çìіíè їõ ïіä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäè-
íè. Òàêèé âïëèâ íà ìіøàíîëіñîâі ëàíäøàôòè íàéáіëüøå ïðîÿâëÿєòüñÿ ïіä
÷àñ çåìëåðîáñüêî-ìåëіîðàòèâíîãî (îñóøåííÿ áîëіò і âàïíóâàííÿ êèñëèõ
ґðóíòіâ), ëіñîãîñïîäàðñüêîãî òà âîäîãîñïîäàðñüêîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.

Øèðîêîëèñòîëіñîâі ëàíäøàôòè íàëåæàòü äî ñåðåäíüîєâðîïåéñüêîãî
òà ñõіäíîєâðîïåéñüêîãî òèïó ëàíäøàôòіâ і çàéìàþòü áëèçüêî 7 % òåðèòî-
ðії Óêðàїíè. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ ïåðåâàæíî íà çàõîäі êðàїíè â óìîâàõ 
ïîìіðíî òåïëîãî êëіìàòó ç îïòèìàëüíèìè ïîêàçíèêàìè áàëàíñó òåïëà і
âîëîãè. Øèðîêîëèñòîëіñîâі ëàíäøàôòè ïîøèðåíі ó Ïåðåäêàðïàòòі, íà
ñõèëàõ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìñüêèõ ãіð, à òàêîæ íà âèñî÷èíàõ ó çà-
õіäíіé òà ïіâíі÷íіé ÷àñòèíàõ ëіñîñòåïîâîї ïðèðîäíîї çîíè. Äàíі ëàíäøàô-
òè ñôîðìóâàëèñÿ íà ðîç÷ëåíîâàíèõ ëåñîâèõ ðіâíèíàõ, äå ïåðåâàæàþòü ñіðі
і òåìíî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè. Êëіìàòè÷íі óìîâè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîìіðíî
òåïëèì ëіòîì ç âåãåòàöіéíèì ïåðіîäîì, ÿêèé òðèâàє áëèçüêî 6–7 ìіñÿöіâ,
ðі÷íîþ ñóìîþ îïàäіâ 600–650 ìì òà ïðîõîëîäíîþ çèìîþ. Òèïîâèìè ðîñ-
ëèííèìè óãðóïîâàííÿìè є ãðàáîâі ëіñè òà äіáðîâè íà ðіâíèííèõ òåðèòîðі-
ÿõ і áóêîâі ëіñè íà âèñîêèõ âîäîäіëàõ.

Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 31 % òåðèòîðії Óêðàїíè
і íàëåæàòü äî òèïó ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ ïåðåâàæíî
íà ëåñîâèõ ãіðñüêèõ ïîðîäàõ â àíòðîïîãåíîâîìó ïåðіîäі. Öі ëàíäøàôòè
óòâîðèëèñÿ â óìîâàõ ïîìіðíîãî êëіìàòó çà îïòèìàëüíîãî ñïіââіäíîøåííÿ
òåïëà і âîëîãè. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíå ÷åðãóâàííÿ âèñî÷èííèõ, ñõèëîâèõ,
íèçîâèííèõ і äîëèííèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, âåëèêèõ ïëîù îðíèõ çå-
ìåëü, îêðåìèõ ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Äîñèòü ïîìіòíèìè є âіäìіííîñòі òåïëî- і
âîëîãîçàáåçïå÷åíîñòі, іç ÷èì ïîâ’ÿçàíî âèíèêíåííÿ ïðîöåñіâ ÿê çàñîëåí-
íÿ, òàê і çàáîëî÷óâàííÿ ґðóíòіâ. Їõ õàðàêòåðíèìè ðèñàìè є íàÿâíіñòü
çíà÷ íîї êіëüêîñòі áàëîê òà ÿðіâ, îñîáëèâî íà âèñî÷èííèõ òà äîëèííî-ðі÷-
êîâèõ ñõèëàõ, åðîçіéíèõ òà çñóâíèõ ïðîöåñіâ, îñîáëèâî â äîëèíі Äíіïðà òà 
іíøèõ ðі÷îê, ó ÿðàõ і áàëêàõ.

Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè óìîâíî ïîäіëÿþòü íà ïіâíі÷íî- òà ïіâäåííî ëіñî-
ñòåïîâі. Ïіâíі÷íîëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ äîñòàò-
íüîãî çâîëîæåííÿ íà ñіðèõ ëіñîâèõ ґðóíòàõ і îïіäçîëåíèõ ÷îðíî çåìàõ.
Ïіâäåííîëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè óòâîðèëèñÿ â óìîâàõ áіëüø ïîñóøëèâîãî
êëіìàòó, ãëèáøîãî çàëÿãàííÿ ґðóíòîâèõ âîä, íà ñóãëèíèñòèõ ëåñîâèõ
ïîðî äàõ і ëåñàõ. Çà òàêèõ óìîâ ïіä ëó÷íî-ñòåïîâîþ ðîñëèííіñòþ ñôîðìó-
âàëèñÿ òèïîâі ÷îðíîçåìè.

Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè, ùî ïðåäñòàâëåíі øèðîêîëèñòèìè ëіñàìè, ðіç-
íîòðàâíî-çëàêîâèìè ñòåïàìè, ëóêàìè çàçíàëè çíà÷íèõ çìіí ó ðåçóëüòàòі
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Îêðåìі ïіâäåííі ïðèðîäíі òåðèòîðії çàìіíåíі
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè óãіääÿìè íà 80–85 %. Ðàöіîíàëüíå ãîñïîäàðñüêå
âèêîðèñòàííÿ ëіñîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ó ìàéáóòíüîìó ìàє ïåðåäáà÷àòè
êîìïëåêñ ìåëіîðàòèâíèõ ïðîòèåðîçіéíèõ çàõîäіâ.

Ñòåïîâі ëàíäøàôòè çàéìàþòü áëèçüêî 32 % òåðèòîðії Óêðàїíè і íà-
ëåæàòü äî òèïó ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ íåäî-
ñòàòíüîї çâîëîæåíîñòі é äîñòàòíüîї êіëüêîñòі òåïëà. Íàéáіëüøå ïîøèðåíі
âîíè íà ïіâäíі òà ïіâäåííîìó ñõîäі íàøîї êðàїíè. Äëÿ öèõ ëàíäøàôòіâ



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

153

õàðàêòåðíèìè є ÷îðíîçåìè çâè÷àéíі òà ïіâäåííі, êàøòàíîâі ґðóíòè â
êîìïëåêñі іç ñîëîíöÿìè òà ñîëîí÷àêàìè.

Ó ðîñëèííîìó ïîêðèâі â ìèíóëîìó öі ëàíäøàôòè áóëè ïðåäñòàâëåíі ïðè-
ðîäíèìè ñòåïàìè, à òàêîæ áàéðà÷íèìè ëіñàìè. Ó íàø ÷àñ ìàéæå íà 90 %
âîíè ïåðåòâîðåíі íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. Òàêèé âèñîêèé ñòóïіíü
ðîçîðàíîñòі â ïîєäíàííі ç õàðàêòåðîì àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії òà âèïàäàííÿ
àòìîñôåðíèõ îïàäіâ ñïðè÷èíÿþòü ðîçâèòîê âіòðîâîї і âîäíîї åðîçії ґðóíòіâ.

Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé êëіìàòè÷íèõ óìîâ, à îñîáëèâî áàëàíñó çâî-
ëîæåííÿ, ñòåïîâі ëàíäøàôòè ïîäіëÿþòü íà òðè ïіäòèïè: ïіâíі÷íîñòåïîâі,
ñåðåäíüîñòåïîâі òà ïіâäåííîñòåïîâі (ñóõîñòåïîâі).

Ïіâäåííîñòåïîâі (ñóõîñòåïîâі) ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 8 %
òåðèòîðії êðàїíè òà ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ ïîñóøëèâîãî ïîìіðíîãî êëіìà-
òó і íåäîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ. Âîíè ïåðåâàæàþòü íà ïіâäíі Ïðè÷îðíî-
ìîðñüêîї íèçîâèíè, à òàêîæ õàðàêòåðíі äëÿ ðіâíèííîї ÷àñòèíè Êðèìó.
Ñåðåä іíøèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ âîíè âèäіëÿþòüñÿ áåçâîäíіñòþ, ïåðåâà-
æàííÿì êîëþ÷èõ ÷àãàðíèêіâ і æîðñòêèõ òðàâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ íà ñîëîí-
öþâàòèõ òåìíî-êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ. Íàÿâíіñòü ñîëîíöåâèõ і ñîëîí÷àêîâèõ
ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ íà ïіâäíі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè òà áіëÿ çà-
òîêè Ñèâàø íàäàє öèì ëàíäøàôòàì íàïіâïóñòåëüíèõ ðèñ.

Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íà òåðèòîðії Óêðàїíè äî ðіâíèííèõ òàêîæ
íàëåæàòü ëó÷íі é áîëîòíі òèïè ëàíäøàôòіâ, ÿêі ñôîðìóâàëèñÿ â ðåçóëüòà-
òі äії àçîíàëüíèõ ÷èííèêіâ.

Iсторiя географiïр р ф
Перспективними напрямками сучасних ландшафтних досліджень учені вва-
жають розробку детальної систематики ландшафтів, прикладом для якої
може бути систематика рослинності або генетична класифікація ландшаф-
тів, і створення кадастру ландшафтів та побудову середньомасштабної ланд-
шафтної карти України як основи для дослідження ландшафтного різнома-
ніття і екологічного стану території нашої держави.

ГОЛОВНЕ
 У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські.
 Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави.
 Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів об’єднує такі типи: мішано лісові,

широколистолісові, лісостепові, степові (з підтипами північностепових, середньо-
степових, південностепових) та сухостепові ландшафти.

 Результатом дії азональних чинників на рівнинах виникли лучні й болотні типи
ландшафтів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. У поширенні ландшафтів спостерігаються певні закономірності. Як проявляються

ці закономірності на рівнинній частині території України? 
2. Назвіть і коротко охарактеризуйте найбільші ландшафти, що сформувалися на

рівнинній частині території нашої держави.
3. Проаналізуйте літературні та історико-географічні джерела та наведіть приклади

зміни ландшафтів України за останні двісті років. Які саме компоненти ландшафтів
зазнали впливу людини?
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§ 38. ÏÐÈÐÎÄÍІ ÇÎÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÇÎÍÀ ÌІØÀÍÈÕ І ØÈÐÎÊÎËÈÑÒÈÕ ËІÑІÂ

 Природні зони помірного географічного поясу.
 На яких материках поширена зона мішаних і широколистих лісів?

 Географічне положення. Çîíè ìіøàíèõ (1) і øèðîêîëèñòèõ (2)
ëіñіâ ðîçòàøîâàíі â ïіâíі÷íіé і çàõіäíіé ÷àñòèíàõ Óêðàїíè і íàëåæàòü äî
Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè (ìàë. 85, 1, 2). Ïðèðîäíà
çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ îõîïëþє áіëüøі ÷àñòèíè Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, Æè-
òîìèðñüêîї, Êèїâñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї îáëàñòåé, à òàêîæ ïіâíі÷íó ÷àñòèíó
Ñóìñüêîї îáëàñòі. Її ïіâäåííà ìåæà ïðîõîäèòü ïîáëèçó òàêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòіâ: Ëóöüê – Ðіâíå – Æèòîìèð – Êèїâ – Íіæèí – Ãëóõіâ. Çîíà øèðîêî-
ëèñòèõ ëіñіâ îõîïëþє Òåðíîïіëüñüêó îáëàñòü, áіëüøó ÷àñòèíó Õìåëüíèöü-

êîї îáëàñòі òà ÷àñòêîâî Âîëèíñüêó, Ðіâ-
íåíñüêó, Ëüâіâñüêó, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêó
îáëàñòі. Òàêі ìåæі ïðèðîäíèõ çîí ÷іòêî
îêðåñëåíі ðåëüєôîì, ґðóíòàìè, ðîñëèí-
íіñòþ і õàðàê òåðîì ëàíäøàôòіâ.

 Особливості природних умов.
Çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ 
îòðèìàëè ñâîї íàçâè âіä ïåðåâàæàííÿ íà
öèõ òåðèòîðіÿõ ëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ, à 
ñàìå: ìіøàíèõ ëіñіâ іç õâîéíèìè é ëèñ-
òÿíèìè äåðåâàìè òà îêðåìèõ äіëÿíîê іç
øèðîêîëèñòèìè ïîðîäàìè äåðåâ.

Ðåëüєô çîíè ìіøàíèõ ëіñіâ ïåðåâàæíî íèçîâèííèé, à øèðîêîëèñòèõ –
âèñî÷èííèé, îñíîâíó ðîëü âіäіãðàëè ïіùàíі é ïіùàíî-ãëèíèñòі âіäêëàäè 
ëüîäîâèêîâîãî ïîõîäæåííÿ. Ïіñëÿ Äíіïðîâñüêîãî çëåäåíіííÿ òóò ñôîðìó-
âàëèñÿ çàíäðîâі ðіâíèíè, ìîðåííі ïàñìà é åîëîâі ôîðìè ðåëüєôó. Íà ïіâ-
íі÷íîìó çàõîäі é ïіâíі÷íîìó ñõîäі óòâîðèëèñÿ êàðñòîâі ôîðìè ðåëüєôó.
Äëÿ âèñî÷èííèõ òåðèòîðіé õàðàêòåðíі âóçüêі é ãëèáîêі ðі÷êîâі äîëèíè,
ìîðåííі ãîðáè, ÿðè і áàëêè.

Êëіìàò. Çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ðîçòàøîâàíі â Àòëàíòèêî-
êîíòèíåíòàëüíіé êëіìàòè÷íіé îáëàñòі, òîìó òóò ïåðåâàæàє ïîìіðíî-êîíòè-
íåíòàëüíèé êëіìàò ç òåïëèì і âîëîãèì ëіòîì і ïîðіâíÿíî ì’ÿêîþ çèìîþ.
Ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ñòàíîâèòü 1700–1850 ÌÄæ/ì2. Êіëüêіñòü ñî-
íÿ÷íèõ ãîäèí çìіíþєòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä âіä 1500 äî 1800 ãîä íà ðіê.
Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà â ëèïíі çìіíþєòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü âіä 17 äî
19 Ñ, à ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà ñі÷íÿ çíèæóєòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä âіä –4,5
äî 8 Ñ, ùî çóìîâëåíî âіäïîâіäíîþ öèðêóëÿöієþ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ïðîòå
ñïîñòåðіãàþòüñÿ і çíà÷íі òåìïåðàòóðíі âіäõèëåííÿ âіä ñåðåäíüîðі÷íèõ ïî-
êàçíèêіâ. Òàê, ìіíіìàëüíі òåìïåðàòóðè â ñі÷íі ìîæóòü ñÿãàòè –32…–39 Ñ, 
à ìàêñèìàëüíі òåìïåðàòóðè ëèïíÿ–ñåðïíÿ +33…+39 Ñ. Âåãåòàöіéíèé
(áåçìîðîçíèé) ïåðіîä òðèâàє âіä 160 äíіâ íà ñõîäі äî 180 äíіâ íà çàõîäі.

Мал. 85. Межі зон мішаних (1)
і широколистих (2) лісів

1

2
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Ïîãîäó â çîíі ëіñіâ çäåáіëüøîãî âèçíà÷àþòü ïîøèðåííÿ àòëàíòè÷íèõ, êîí-
òèíåíòàëüíèõ òà àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, à ìåíøîþ ìіðîþ – òðîïі÷-
íèõ. Îñíîâíó êіëüêіñòü îïàäіâ ïðèíîñÿòü àòëàíòè÷íі öèêëîíè. Ó ñåðåä-
íüîìó òóò âèïàäàє 600–700 ìì îïàäіâ íà ðіê: 75–80 % îïàäіâ âèïàäàє ó 
âèãëÿäі äîùó і ëèøå 20–25 % – ó âèãëÿäі ñíіãó. Ïîêàçíèê âèïàðîâóâàíîñ-
òі ñòàíîâèòü 400–450 ìì, êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ áіëüøå âіä îäèíèöі, ùî 
çóìîâëþє íàäìіðíó çâîëîæåíіñòü çîíè. Áіëüøіñòü îïàäіâ ïðèïàäàє íà òå-
ïëó ïîëîâèíó ðîêó. Ñòіéêèé ñíіãîâèé ïîêðèâ óòðèìóєòüñÿ 90–100 äíіâ.
Ïåðåâàæàþòü çàõіäíі âіòðè іç ñåðåäíüîþ øâèäêіñòþ 3–5 ì/ñ.

Âíóòðіøíі âîäè. Êëіìàòè÷íі óìîâè, ðåëüєô, ãåîëîãі÷íà áóäîâà öієї òå-
ðèòîðії ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ ãóñòîї ðі÷êîâîї ìåðåæі, óòâîðåííþ çíà÷íîї
êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ îçåð, áîëіò, âåëèêèõ çàïàñіâ ïіäçåìíèõ âîä. Ñå-
ðåäíÿ ãóñòîòà ðі÷êîâîї ñіòêè ñòàíîâèòü 0,29 êì/êì2, à â äåÿêèõ ðàéîíàõ і 
0,5 êì/êì2. Ðі÷êè ïðèðîäíèõ çîí íàëåæàòü äî áàñåéíіâ Äíіïðà, Çàõіäíîãî 
Áóãó òà Äíіñòðà. Íàéáіëüøèìè ïðèòîêàìè Äíіïðà є Ïðèï’ÿòü і Äåñíà.
Äëÿ ðі÷îê õàðàêòåðíèé ìіøàíèé òèï æèâëåííÿ ç òðèâàëîþ âåñíÿíîþ ïîâіí-
íþ òà çèìîâîþ ìåæåííþ. Çíà÷íі òóò çàïàñè é ïіäçåìíèõ âîä. Òàêîæ äóæå 
ïîøèðåíі íèçèííі é ïåðåõіäíі áîëîòà ç ðі÷êîâèì і ïіäçåìíèì æèâëåííÿì.

Ó çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ є çíà÷íà êіëüêіñòü îçåð. Íàéáіëüøå  ç íèõ êàðñòî-
âîãî (Øàöüêі îçåðà – Ñâіòÿçü, Ïóëåìåöüêå, Ëóêè, Ëþöè ìèð), çàïëàâíîãî 
(Òóð, Ëþáÿçü, Íîáåëü) і ëüîäîâèêîâîãî (Íå÷èìíå) ïîõîäæåííÿ.

Нацiональне надбанняц д
Світязь – одне з найбільших за об’ємом прісноводне озеро і найглибше озеро 
природного походження в Україні. Належить до групи Шацьких озер, що у ме-
жиріччі Прип’яті й Західного Бугу. Світязь чимось схожий на море – у віт ряну 
погоду його хвилі досягають півтораметрової висоти. Площа озера становить
2622 га, довжина – 9225 м, ширина – 4000 м, максимальна глибина – 58,4 м,
середня глибина – 6,9 м.

Ïåðåâàæàþ÷èìè ґðóíòàìè â çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ є äåðíîâî-ïіäçîëèñòі 
ãëåéîâі òà áîëîòíî-ëó÷íі ґðóíòè, ÿêі îõîïëþþòü ïîíàä 95 % òåðèòîðії
çîíè. Ïіä øèðîêî ëèñòèìè ëіñàìè ñôîðìóâàëèñÿ ñіðі ëіñîâі òà îêðåìі äіëÿí-
êè ÷îðíîçåìіâ îïіäçîëåíèõ. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ґðóíòîâîãî ïîêðèâó 
îáîõ çîí є ñòðîêàòіñòü – îäíі òèïè ґðóíòіâ ÷àñòî çìіíþþòüñÿ іíøèìè.

Îñíîâíèìè òèïàìè ðîñëèííîñòі є ëіñîâà, ëó÷íà і áîëîòíà (ìàë. 86). Òóò 
ðîñòóòü ïå ðåâàæíî ñîñíîâі (áîðè), ñîñíîâî-äóáîâі (ñóáîðè), äóáîâî-ãðàáîâі 
(ãðóäè), ñîñíîâî-äóáîâî-ãðàáîâі (ñóãðóäêè), âіëüõîâі (âіëüøíÿêè) òà áåðåçî-
âі (áåðåçíÿêè) ëіñè. Îêðåìèìè äіëÿíêàìè òðàïëÿþòüñÿ ÿëèíîâі ëіñè (ðà-
ìåíі). Íà ëіñèñòіñòü òåðèòîðії íåãàòèâíî âïëèíóëà ãîñïîäàðñüêà äіÿëü-
íіñòü ëþäèíè.

Êðіì ëіñîâèõ ìàñèâіâ, ó çîíàõ є ïðèðîäíі áåçëіñі òåðèòîðії – ëóêè, áî-
ëîòà, îïіëëÿ і òåðèòîðії, ÿêі çàëèøèëèñÿ áåç ëіñіâ óíàñëіäîê âèðóáóâàííÿ. 
Áëèçüêî 10 % ïëîùі çîíè ìіøàíèõ ëіñіâ çíàõîäèòüñÿ ïіä ëó÷íèìè ëàíä-
øàôòàìè â çàïëàâàõ ðі÷îê.

Òâàðèííèé ñâіò çîí ïðåäñòàâëåíèé ïåðåâàæíî ëіñîâèìè âèäàìè. 
Òèïîâè ìè ññàâöÿìè є ëîñü, áëàãîðîäíèé îëåíü, êîçóëÿ, äèêà ñâèíÿ, âîâê, 
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ëèñèöÿ, çàєöü, áîáåð, âèäðà òà іíøі. Ñåðåä ïòàõіâ ïåðåâàæàþòü êà÷êè,
êóëèêè, ìàðòèíè, äÿòëè, áåðåãîâі ëàñòіâêè, ëåëåêè, ãëóõàðі, òåòåðóêè.
Ó âîäîéìàõ ìåøêàє ïîíàä 30 âèäіâ ðèá. Íàéïîøèðåíіøèìè є êîðîï, ëÿù,
êàðàñü, ñîì, ùóêà, îêóíü, ïëіòêà, ëèí òà іíøі.

Ëàíäøàôòè çîí ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ äîñèòü ðіçíîìàíіòíі.
Âîíè çìіíþþòüñÿ ÿê іç çàõîäó íà ñõіä, òàê і ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Ïîøèðå-
íèìè є ìîðåííî-çàíäðîâі ðіâíèíè ïіä áîðàìè òà ñóáîðàìè, áîëîòíі òà
îïіëüñüêі íèçîâèííî-âèñî÷èííі ëàíäøàôòè. Òàêîæ ïîøèðåíі îñòðіâíі
îïіëëÿ ç ëàíäøàôòàìè ïіâíі÷íîëіñîñòåïîâîãî òèïó.

Çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíà ñâîєðіäíèì ëàíäøàôòíèì
ðåãіîíîì Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè – Ïîëіññÿì, 
ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ Óêðàїíè, Áіëîðóñі, Ðîñії. Óêðàїíñüêå Ïîëіñ-
ñÿ є éîãî ïіâäåííîþ ÷àñòèíîþ і çà îñîáëèâîñòÿìè òåðèòîðіàëüíîї ëàíä-
øàôòíîї ñòðóêòóðè ïîäіëÿєòüñÿ íà òàêі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі îáëàñòі: Âîëèí-
ñüêå, Æèòîìèðñüêå, Êèїâñüêå, ×åðíіãіâñüêå і Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêå Ïîëіññÿ.
À çîíà øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ïðåäñòàâëåíà Çàõіäíîóêðàїíñüêèì êðàєì ó
ìåæàõ Âîëèíñüêîї òà Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èí.

Нацiональне надбанняц д
Нечимне – одне з небагатьох в Україні озер льодовикового походження. Воно
має невелику площу (9 га), довжину близько 290 м і ширину – 180 м. Його
улоговина округлої форми, береги пологі й низькі. Озеро безстічне, живиться
переважно атмосферними опадами, узимку замерзає. Лежить озеро у глухо-
му лісі, поросле очеретом і осокою. Його дно, здається, підступає так близько, 
що можна зачепити рукою. Проте це не так! Спробуйте опустити під воду жер-
дину, і відчуєте, як вона увійде у дно, наче ложка в рідку сметану. Дна немає. 
Озеро тому й нази вають Нечимне, тобто його нічим не заміряти. Нині це озе-
ро-легенда, яке оспівала Леся Українка в «Лісовій пісні», опинилося на межі 
зникнення, оскільки швидко перетворюється на болото. Причин цього явища
вчені не знайшли.

Мал. 86. Види лісів 
природної зони

Березняки Вільшняки

Соснові
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 Використання та охорона природних ресурсів. Çîíè ìіøàíèõ і
øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ áàãàòі íà ëіñîâі, çåìåëüíі òà âîäíі ðåñóðñè. Òóò çîñå-
ðåäæåíî ìàéæå 50 % ëіñîâèõ ðåñóðñіâ íàøîї äåðæàâè. Ïðèðîäíі óìîâè 
çîí ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà ðå-
êðåàöії. Ðîçðîáëÿþòüñÿ äåÿêі âèäè ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ.

Ïðèðîäíі êîìïëåêñè çîí çàçíàëè íåãàòèâíîãî âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї äі-
ÿëüíîñòі. Íà çíà÷íіé òåðèòîðії â ðåçóëüòàòі âèðóáóâàííÿ ëіñіâ òà îñóøåííÿ
áîëіò âèíèêëè àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè – ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. ×àñò-
êà ðîçîðàíèõ çåìåëü äîõîäèòü äî 30 % óñієї ïëîùі. Ïðîòå ãîñïîäàðñüêà òà 
іíøі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäèíè îáìåæóþòüñÿ òèì, ùî áіëüøà ÷àñòèíà çîíè çíà-
õîäèòüñÿ ïіä íåãàòèâíèì âïëèâîì íàñëіäêіâ àâàðії íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ.

×àñòèíà ëàíäøàôòіâ çîí ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ є íåñòіéêèìè 
і âðàçëèâèìè äî íåáåçïå÷íèõ ïðèðîäíèõ і àíòðîïîãåííèõ ïðîöåñіâ. Ñåðåä 
ïðèðîäíèõ òàêèõ ïðîöåñіâ íàéáіëüø ïîøèðåíі çàáîëî÷óâàííÿ, ïåðåçâîëî-
æåííÿ çåìåëü, êàðñòóâàííÿ, ÷àñòêîâà åðîçіÿ, ðîçâіþâàííÿ ïіñêіâ.

Ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó çîí ïîòðåáóє 
ïðîâåäåííÿ âіäïîâіäíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ, òîìó çíà÷íà óâàãà 
ïðèäіëÿєòüñÿ îõîðîíі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Іç öієþ ìåòîþ â ìåæàõ 
Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ ñòâîðåíî Øàöüêèé (ìàë. 87) і Äåñíÿíñüêî-Ñòàðî-
ãóòñüêèé íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè, Ðіâíåíñüêèé, Ïîëіñüêèé і ×åðåì-
ñüêèé ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè. À â ìåæàõ øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ñòâîðåíî
ïðèðîäíèé çàïîâіäíèê «Ìåäîáîðè», íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê «Ïî-
äіëüñüêі Òîâòðè». Òóò äіє áàãàòî çàêàçíèêіâ, ïàì’ÿòîê ïðèðîäè òà іíøèõ 
ïðèðîäîîõîðîííèõ îá’єêòіâ, ó ÿêèõ çáåðіãàþòü ëіñîâі ìàñèâè, çàáîëî÷åíі 
äіëÿíêè, ãіäðîëîãі÷íі îá’єêòè, ïðåäñòàâíèêіâ òâàðèííîãî ñâіòó.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За допомогою карти фізико-географічного районування та тектонічної 
карти з’ясуйте, у межах яких тектонічних структур розміщені зони 
міша них і широколистих лісів. Як це вплинуло на рельєф зон? По-
значте межі зон на контурній карті.

Мал. 87. Поштовий блок 
України, присвячений 

Шацькому національному 
природному парку
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ГОЛОВНЕ
 Зона мішаних лісів розташована на півночі, а зона широколистих лісів – на заході

України.
 Зональними особливостями є низинний рельєф, помірно-континентальний во-

логий клімат, переважання дерново-підзолистих, сірих лісових і болотно-лучних
ґрунтів, лісової, лучної та болотної рослинності.

 Сучасні ландшафти зон – це моренно-зандрові рівнини з борами і суборами, бо-
лотні, опільські низовинно-височинні під сільськогосподарськими угіддями.

 Нераціональне використання природних ресурсів і перетворення природних комп-
лексів потребує проведення різноманітних природоохоронних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Чому в зонах мішаних і широколистих лісів переважають лісові та болотні ланд-
шафти?

2. Обґрунтуйте встановлення південної межі зон мішаних і широколистих лісів Ук ра їни.
3. Назвіть основну причину поділу зони мішаних лісів на фізико-географічні області.
4. Як змінювалися ландшафти зон унаслідок господарської діяльності людини?

§ 39. ËІÑÎÑÒÅÏÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀ ÇÎÍÀ

 Чому так була названа ця природна зона?
 У яких природних умовах розвивається лісова та степова рослинність?

 Географічне положення. Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà çîíà ëіñîñòåïó ïðîñòÿ-
ãàєòüñÿ âіä Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè äî çàõіäíèõ ñõèëіâ Ñåðåäíüîðóñüêîї
âèñî÷è íè (ìàë. 88). Ïіâäåííà ìåæà її â Óêðàїíі ïðîõîäèòü íà ïіâíі÷ âіä
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Âåëèêà Ìèõàéëіâêà, Ïåðâîìàéñüê, Íîâîóêðàїíêà, Êі-

ðîâîãðàä, Çíàì’ÿíêà, Îíóôðіїâêà, Êîáå-
ëÿêè, Íîâі Ñàíæàðè, ÷åðåç Áàëàêëåþ,
óçäîâæ äîëèíè ðі÷îê Âîðñêëè òà Îñêіë.
Ó öіé ïðèðîäíіé çîíі ìàéæå ïîâíіñòþ
ðîçòàøîâàíі Âіííèöüêà , ×åðêàñüêà, Ïîë-
òàâñüêà, Ñóìñüêà òà Õàðêіâñüêà îáëàñòі,
à òàêîæ ïіâäåííі ðàéîíè Æèòîìèðñüêîї,
Êèїâñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї òà ïіâíі÷íі ðàéî-
íè Êіðîâîãðàäñüêîї і Îäåñüêîї îáëàñòåé.

Ñâîєðіäíіñòþ öієї ïðèðîäíîї çîíè є
÷åðãóâàííÿ ëіñîâèõ і ñòåïîâèõ ëàíäøàô-
òіâ – çâіäêè і ïîõîäèòü її íàçâà.

 Особливості природних умов. Ó ðіçíîìàíіòíîñòі ëàíäøàôòіâ ëіñî-
ñòåïó âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü äîñèòü êîíòðàñòíîìó ðåëüєôó, ãåîëîãі÷íіé
áóäîâі ïîðіä, іñòîðії ðîçâèòêó òåðèòîðії â íåîãåí-àíòðîïîãåíîâèé іñòîðè÷-
íèé ïåðіîä. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî
ùèòà òà Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, ùî ñïðè÷èíèëî çíà÷íі êîëè-

Мал. 88. Межі лісостепової зони
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âàííÿ àáñîëþòíèõ âèñîò. Òóò çíàõîäÿòüñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà âèñî÷èíà, Ïðè-
äíіïðîâñüêà íèçîâèíà, à òàêîæ çàõіäíі ñõèëè Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè. 
Âèñî÷èííі ôîðìè ðåëüєôó äóæå ðîç÷ëåíîâàíі, ùî ïîÿñíþєòüñÿ íàÿâíіñòþ
ëåñîâèõ ïîðіä, ÿêі ëåãêî ðóéíóþòüñÿ óíàñëіäîê âîäíîї åðîçії. Óñå öå çóìî-
âèëî âëàñòèâó ëіñîñòåïîâі âåðòèêàëüíó çìіíó ëàíäøàôòіâ. Òóò ÷åðãóþòüñÿ
ïіäâèùåíі òà ïîíèæåíі äіëÿíêè, äîëèíè ðі÷îê ç ÿðàìè і áàëêàìè, ïîøè-
ðåíі êàðñòîâі ôîðìè ðåëüєôó.

Нацiональне надбанняц д
Винятковим явищем для Придніпровської височини і для всієї величезної 
Східноєвропейської рівнини є Канівські гори (мал. 89). Одна за одною здійма-
ються вони понад Дніпром: Дніпрова, Московка, Лиса, Бессарабія, Пилипен-
кова, Чернеча (Тарасова), Княжа. Ці гори мають не лише унікальну геологічну 
будову, цікаві легенди щодо їхніх назв, а й приваблюють учених археологічни-
ми знахідками найдавніших часів. Тут було знайдено залишки іхтіозаврів, 
плезіозаврів, скелети і бивні мамонтів, шерстистих носорогів, вівцебиків, зу-
брів. Загальна довжина Канівських гір сягає близько 75 км, максимальна ши-
рина – 9 км, висота над рівнем моря – до 255 м. Місцевість тут набуває 
гірського вигляду, саме завдяки своєму окраїнному географічному положенню 
на кордоні Придніпровської височини і однойменної низовини, що їх чітко роз-
межовує синя широчінь Дніпра. На території Канівських гір знаходиться музей 
та могила Т. Г. Шевченка.

Ñâîєðіäíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ ëіñîñòåïîâîї çîíè ïîëÿãàє ó ñêëàäíîìó 
ïîєäíàííі øèðîêîëèñòî-ëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ íà îïіäçîëåíèõ ґðóíòàõ і 
ëó÷íî-ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ç òèïîâèìè ÷îðíîçåìàìè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ
â ïîäіáíèõ êëіìàòè÷íèõ óìîâàõ çà ñåðåäíüîãî êîåôіöієíòà çâîëîæåííÿ
áëèçüêîãî äî îäèíèöі.

Êëіìàò. Çîíà ëіñîñòåïó, ÿê і çîíà ìіøà íèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, ðîçòà-
øîâàíà â Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíіé êëіìàòè÷íіé îáëàñòі, ïðîòå óìîâè
òåïëà і çâîëîæåííÿ äåùî âіäðіçíÿþòüñÿ. Ïîìіòíі öі âіäìіííîñòі é óñåðå äèíі

Мал. 89. Канівські гори
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ñàìîї ïðèðîäíîї çîíè. Òàê, ñåðåäíі çíà÷åííÿ ðі÷íîї ñóìàðíîї êіëüêîñòі
ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìіíþþòüñÿ âіä 4000 ÌÄæ/ì2 íà ïіâíî÷і äî 4400 ÌÄæ/ì2

íà ïіâäíі, à ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ñòàíîâèòü 1800–1850 ÌÄæ/ì2.
Ç ðàäіàöіéíèìè óìîâàìè òà îñîáëèâîñòÿìè öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ
ïîâ’ÿçàíèé ðîçïîäіë òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ âëіòêó, ÿêà çáіëüøóєòüñÿ â íà-
ïðÿìêó ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä âіä +18 äî +22 Ñ. Ñåðåäíі
òåìïåðàòóðè ñі÷íÿ ñòàíîâëÿòü –5…–8 Ñ. Àáñîëþòíèé ìіíіìóì òåìïåðà-
òóð –36 Ñ çàðåєñòðîâàíî íà ñõîäі. Áåçìîðîçíèé ïåðіîä òðèâàє âіä 150 äíіâ
íà ñõîäі äî 190 äíіâ íà çàõîäі.

Ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ çìåíøóєòüñÿ ó ïіâäåííî-ñõіäíîìó íàïðÿìі âіä
700 ìì íà çàõîäі äî 450 ìì íà ñõîäі. Áëèçüêî 65–75 % îïàäіâ ïðîòÿãîì
ðîêó âèïàäàє ç êâіòíÿ ïî âåðåñåíü. Êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ çìіíþєòüñÿ â
òàêîìó ñàìîìó íàïðÿìêó – âіä íàäìіðíîãî (2) íà çàõîäі äî íåéòðàëüíîãî
(1,2–1) íà ïіâäåííîìó ñõîäі. Çàãàëîì çà ñóìàìè òåìïåðàòóð і âîëîãè çîíà
ëіñîñòåïó ñïðèÿòëèâà äëÿ âèðîùóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ êóëüòóð. Íåñïðèÿòëèâèì äëÿ çåìëåðîáñòâà є íåñòіéêå çâîëîæåííÿ
â ïіâäåííèõ ðàéîíàõ óíàñëіäîê ÷åðãóâàííÿ âîëîãèõ і ïîñóøëèâèõ ðîêіâ.

Âíóòðіøíі âîäè. Îñîáëèâîñòі ðåëüєôó, ãåîëîãі÷íîї áóäîâè, êëіìàòó òà
іñòîðії ðîçâèòêó òåðèòîðії âèçíà÷èëè âèñîêó ãóñòîòó ðі÷êîâîї ìåðåæі. Ëі-
ñîñòåïîâó çîíó ïåðåòèíàþòü áàñåéíè ðі÷îê Äíіïðà, Äíіñòðà, Ñіâåðñüêîãî
Äіíöÿ, Ïіâäåííîãî Áóãó. Íàéáіëüøà ãóñòîòà ðі÷êîâîї ìåðåæі ñïîñòåðіãà-
єòüñÿ â áàñåéíі Äíіñòðà òà Ïðèäíіïðîâñüêіé âèñî÷èíі (0,24–0,2 êì/êì2).
Íà Ëіâîáåðåææі òà ñõîäі çîíè öåé ïîêàçíèê çíèæóєòüñÿ äî 0,15 êì/êì2.

Íà âåñíÿíèé ðі÷êîâèé ñòіê ïðèïàäàє 45–60 % ðі÷íîãî. Æèâëåííÿ ðі-
÷îê – çìіøàíå ç ïåðåâàæàííÿì ñíіãîâîãî. ×àñòêà ïіäçåìíèõ âîä ó íüîìó
íåçíà÷íà – 10 %. Ó çîíі ëіñîñòåïó є òàêîæ çíà÷íі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä,
÷àñòèíà ç ÿêèõ є ìіíåðàëüíèìè. 

Ґðóíòîâèé ïîêðèâ ïðèðîäíîї çîíè äîñèòü ðіçíîìàíіòíèé і ñòðîêàòèé. 
Öå çóìîâëåíî íåîäíîðіäíіñòþ ґðóíòîóòâîðþâàëüíèõ ÷èííèêіâ: ëåñîâèìè
ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, íåéòðàëüíèì êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ, ïîєäíàííÿì
ëіñîâèõ і ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ, іíòåíñèâíîþ ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ
òîùî. Çîíàëüíèé õàðàêòåð ìàþòü íàéáіëüø ïîøèðåíі òèïè ґðóíòіâ: ÷îðíî-
çåìè òèïîâі òà îïіäçîëåíі. Àçîíàëüíі ÷èííèêè ñïðè÷èíèëè ïîøèðåííÿ íà
òåðàñàõ Äíіïðà ñîëîíöþâàòèõ ґðóíòіâ, ñîëîíöіâ і ñîëîí÷àêіâ; ó ðі÷êîâèõ
äîëèíàõ ñôîðìóâàëèñÿ ëó÷íі, äåðíîâі é áîëîòíі ґðóíòè.

Ãîëîâíèì ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì ëіñîñòåïó є ÷îðíîçåìè. Âîíè íàëåæàòü
äî ðîäþ÷èõ ґðóíòіâ і óòâîðèëèñÿ íà âіäíîñíî ðіâíèõ âîäîäіëüíèõ ïîâåðõ-
íÿõ Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èíè òà íà ëіâîáåðåæíіé íèçîâèííіé ðіâíèíі.
Òèïîâі ÷îðíîçåìè ìàþòü ïîòóæíèé ãóìóñîâèé ïðîôіëü (120–130 ñì), óìіñò
ãóìóñó ñòàíîâèòü 4–5 %. Îïіäçîëåíі ÷îðíîçåìè é òåìíî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè
ñôîðìóâàëèñÿ íà ïðàâîáåðåææі Äíіïðà і ìіñòÿòü 4–6 % ãóìóñó. Ñіðі òà
ñâіòëî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè óòâîðèëèñÿ íà Ïðè äíі ïðîâñüêіé âèñî÷èíі. Íà 
äàâíіõ òåðàñàõ, ó øèðîêèõ çíèæåííÿõ, ñôîðìóâà ëèñÿ ëó÷íî-÷îðíîçåìíі
ґðóíòè, ó çàïëàâàõ ðі÷îê – ëó÷íі òà áîëîòíі ґðóíòè. Ïðîòå çàãàëüíà çàáî-
ëî÷åíіñòü ïðèðîäíîї çîíè ñòàíîâèòü ëèøå 1,6 %.

Ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü çàëåæèòü âіä òèïó ґðóíòіâ і ïðåäñòàâëåíà 
çàëèø êàìè îñòåïíåíèõ ëóêіâ і ñòåïіâ äóáîâèõ і äó áîâî-ãðàáîâèõ, äóáîâî-
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ëèïîâî-êëåíîâèõ ëіñіâ. Ïåðâіñíі ñòåïè é 
ëіñè çáåðåãëèñÿ ìàëî. Ñó÷àñíà ïåðåñі÷íà
ëіñèñòіñòü çîíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 12 %.
Ïðîòÿãîì іñòîðè÷íîãî ÷àñó öåé ïîêàç-
íèê çìіíèâñÿ âіä 50 äî 12 %. Íàéïîøè-
ðåíіøèìè âèäàìè ðîñëèí є äóá, ñîñíà,
ãðàá, áóê, âіëüõà, áåðåçà. Ëó÷ íі ñòåïè
òà îñòåïíåíі ëóêè çáåðåãëèñÿ â çàïîâіä-
íèêó «Ìèõàéëіâñüêà öі ëèíà». Ëó÷íà é 
áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü ïîøèðåíà ïåðå-
âàæíî â äîëèíàõ ðі÷îê (ìàë. 90).

Äëÿ òâàðèííîãî ñâіòó õàðàêòåðíі ÿê
ìåøêàíöі ëіñó (áіëêà, çàєöü ñіðèé, êó-
íèöÿ, êîçóëÿ), òàê і ñòåïîâі (ìèøіâêà
ïîëüîâà, òõіð ñòåïîâèé, äðîõâà, êóðіïêà
ñіðà) âèäè òâàðèí.

Iсторiя географiïр р ф
Зона на місці тропічних лісів. Палеогеографічні дослідження свідчать, що 
ще на початку кайнозойської ери на місці сучасного лісостепу існували тро-
пічні й субтропічні ліси. Унаслідок посилення сухості клімату на початку нео-
гену вони перетворилися на савани й рідколісся – своєрідні тропічні лісостепи, 
які із часом перетворилися на лісостепові природні комплекси помірного 
поясу . Однак первинні ліси і лучні степи нині тут збереглися мало.

Ðіçíîìàíіòòÿ ëàíäøàôòіâ. Çíà÷íà ïðî òÿæíіñòü çîíè ëіñîñòåïó âèçíà÷àє
ðіçíî ìàíіòíіñòü ëàíäøàôòіâ, ùî çìі íþ þòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä. Îñíîâ íèìè
ëàíäøàôòàìè є øèðîêîëèñòÿíî-ëіñîâі іç ñіðèìè é òåìíî-ñіðèìè ëіñîâèìè
ґðóíòàìè, ðіçíîòðàâíî-çëàêîâі ñòåïîâі ëàíäøàôòè ç îïіäçîëåíèìè ÷îðíî-
çåìàìè òà ëó÷íî-ñòåïîâі ç òèïîâèìè ÷îðíîçåìàìè ґðóíòàìè. Ó ðі÷êîâèõ
äîëèíàõ íà íåçíà÷íèõ ïëîùàõ ñôîðìóâàëèñÿ ìіøàíî-ëіñîâі òà áîëîòíі
ëàíäøàôòè. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ïðèðîäíèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ïîñòó-
ïèëèñÿ ìіñöåì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì óãіääÿì.

Çà ïîøèðåííÿì âèñî÷èííèõ і íèçîâèííèõ ëàíäøàôòіâ ëіñîñòåïîâà
çîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè êðàї.

Ïîäіëüñüêî-Ïðèäíіïðîâñüêèé êðàé îõîïëþє öåíòðàëüíó ÷àñòèíó çîíè
ëіñîñòåïó â ìåæàõ Ïîäіëüñüêîї òà Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èí. Äëÿ íüîãî є
õàðàêòåðíèì ÷åðãóâàííÿ ëіñîñòåïîâèõ âèñî÷èííèõ і ëó÷íî-ñòåïîâèõ âèñî-
÷èííèõ ëàíäøàôòіâ.

Ëіâîáåðåæíî-Äíіïðîâñüêèé êðàé îõîïëþє Ïðèäíіïðîâñüêó íèçîâèíó.
Ó çâ’ÿçêó ç áіëüøîþ êîíòèíåíòàëüíіñòþ êëіìàòó ëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ òóò
äóæå ìàëî. À ґðóíòè îñòåïíåíі òà çàñîëåíі. Ïåðåâàæàþ÷èìè є ëó÷íî-
ñòåïî âі òà òåðàñîâі îïіëüñüêі ëàíäøàôòè. Íåçíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè
áîðîâі, çàïëàâíі òà çàáîëî÷åíі ìіñöåâîñòі.

Ñõіäíîóêðàїíñüêèé (Ñåðåäíüîðóñüêèé) ëіñîñòåïîâèé êðàé ñâîєþ áіëü-
øîþ ÷àñòèíîþ âèõîäèòü çà ìåæі Óêðàїíè і õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïіäâèùåíèì
ðåëüєôîì. Òóò ïåðåâàæàþòü ïîëîãî-õâèëÿñòі ëіñîñòåïîâі ìåæèðі÷÷ÿ ç òè-
ïîâèìè ÷îðíîçåìàìè, äіëÿíêàìè äóáîâèõ і äóáîâî-ëèïîâèõ ëіñіâ.

Мал. 90. Лісостепова рослинність 
на схилі долини р. Гнилий Тікич
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Ïîøèðåíèìè ñó÷àñíèìè ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â
ëіñîñòåïîâіé çîíі, є åðîçіéíі òà êàðñòîâі ïðîöåñè, ïðîñіäàííÿ ґðóíòó òà
ïіäòîïëåííÿ, ñîëåíàêîïè÷óâàííÿ і çàáîëî÷óâàííÿ.

 Використання і охорона природних ресурсів. Ëіñîñòåïîâà çîíà –
öå ðåãіîí іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òà ïðîìèñëîâîãî âèðîáíè-
öòâà. Çåìåëüíі ðåñóðñè є îñíîâíèì ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì ëіñîñòåïîâîї
çîíè, òîìó òóò äóæå âèñîêèé ðіâåíü ðîçîðàíîñòі çåìåëü (75–80 % çàãàëü-
íîї ïëîùі). Ïðèðîäíі óìîâè çîíè ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ
òà ðîçâèòêó ðåêðåàöії. Ðîçðîáëÿþòü ðіçíі âèäè ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ
ðåñóð ñіâ: ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ, ðóäíèõ òà íåðóäíèõ. Ñåðåä àíòðîïîãåí-
íèõ ëàíäøàôòіâ íàéáіëüøå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ і òåõíîãåííèõ. Áàãàòî
ìіñòîáóäіâíèõ ëàíäøàôòіâ ç ïðîìèñëîâèìè ïіäïðèєìñòâàìè, øòó÷íèìè
ãіäðî- òà ëóãîïàðêàìè.

Çíà÷íà ãîñïîäàðñüêà çìіíà ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ ïîòðåáóє ðàöіîíàëü-
íîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, çàñòîñóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïðè-
ðîäîîõîðîííèõ і ëіñîìåëіîðàòèâíèõ çàõîäіâ, ґðóíòîçàõèñíèõ òåõíîëîãіé
çåìëåðîáñòâà, ðåãóëþâàííÿ âîäíîãî ðåæèìó і ñòîêó, ùî ñïðèÿòèìå ïіäâè-
ùåííþ ñòіéêîñòі ëàíäøàôòіâ äî àíòðîïîãåííèõ íàâàíòàæåíü. Âàæëèâà
ðîëü âіäâîäèòüñÿ ïðèðîäíî-çàïîâіäíіé äіÿëüíîñòі. Òàê, ïðèðîäíі ëàíäøàô-
òè çáåðіãàþòüñÿ ó Êàíіâñüêîìó ïðèðîäíîìó çàïî âіäíèêó òà ôіëії Óêðà-
їíñüêîãî ñòåïîâîãî çàïîâіäíèêà «Ìèõàéëіâñüêà öіëèíà». Òóò òàêîæ ñòâî-
ðåíî áàãàòî çàêàçíèêіâ, ïàì’ÿòîê ïðèðîäè òà іíøèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ
îá’єêòіâ ó ÿêèõ çáåðіãàþòüñÿ ëіñîâі і ñòåïîâі ìàñèâè, ãіäðîëîãі÷íі îá’єêòè,
ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò.

ГОЛОВНЕ
 Зона лісостепу охоплює значну площу і простягається із заходу на схід від Поділь-

ської височини до східних кордонів України.
 Зональними особливостями є чергування височинно-низовинного рельєфу, помір-

но континентальний клімат, переважання типових чорноземів і сірих лісових ґрун-
тів, наявність лісової та степової рослинності.

 Переважаючими є сучасні ландшафти: лісостепові та лучно-степові височинні
й низовинні, окремі ландшафти широколистих лісів, лісостепові, борові, лучно-
лісо ві, болотні.

 Надмірне антропогенне навантаження, нераціональне використання природних
ресурсів потребує проведення природовідновлювальних і природоохоронних за-
ходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть головні зональні особливості лісостепової природної зони.
2. Користуючись ландшафтною картою України, назвіть найбільш поширені ланд-

шафти зони лісостепу.
3. Обґрунтуйте виділення північної та південної меж лісостепової природної зони в

Україні.
4. Назвіть найбільш поширені несприятливі фізико-географічні процеси в лісостепу.

Якими чинниками вони зумовлюються?
5. Складіть порівняльну фізико-географічну характеристику двох країв лісостепової

зони (за вибором).
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§ 40. ÑÒÅÏÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀ ÇÎÍÀ

 На яких материках поширена зона степу та як її там називають?
 Що характерно для степової рослинності та тваринного світу?

 Географічне положення. Ñòåïîâà ïðèðîäíà çîíà îõîïëþє ïіâäåííó
òà ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíè êðàїíè âіä ëіñîñòåïó äî Àçîâî-×îðíîìîðñüêîãî
óçáåðåææÿ òà Êðèìñüêèõ ãіð, ãîëîâíîþ îçíàêîþ ÿêîї є âіäêðèòі áåçëіñі 
ïðîñòîðè. Ó ìåæàõ Óêðàїíè öå íàéáіëüøà ïðèðîäíà çîíà: âîíà çàéìàє 
ïëîùó ïîíàä 240 òèñ. êì2, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 40 % òåðèòîðії êðàїíè. 
Ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà ñõіä ñòàíîâèòü 1075 êì, à ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – 
äî 500 êì.

Ó öіé çîíі ðîçòàøîâàíі ïіâäåííі ðàéî-
íè Êіðîâîãðàäñüêîї òà Õàðêіâñüêîї îáëàñ-
òåé, áіëüøà ÷àñòèíà Îäåñüêîї îáëàñòі, à 
òàêîæ Ìèêîëàїâñüêà, Õåðñîíñüêà, Äíіïðî-
ïåòðîâñüêà, Çàïîðіçüêà, Äîíåöüêà, Ëó-
ãàíñüêà îáëàñòі òà ðіâíèííà ÷àñòèíà
ÀÐ Êðèì.

Ðîçãëÿäàþ÷è êàðòó ôіçèêî-ãåîãðàôі÷-
íîãî ðàéîíóâàííÿ Óêðàїíè, ìîæíà ïîìі-
òèòè, ùî øèðèíà ñòåïîâîї çîíè çìіíþєòü-
ñÿ âіä 100 êì íà çàõîäі äî 300 êì íà ñõîäі.
Öå ïîÿñíþєòüñÿ çàêîíîìіðíîþ çìіíîþ
öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Íà ñõîäі ïîñëàáëþєòüñÿ âïëèâ âîëîãèõ ïîâі-
òðÿíèõ ìàñ іç Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ і ïîñèëþєòüñÿ ðîëü ñõіäíèõ і ïіâäåííî-
ñõіäíèõ êîíòèíåíòàëüíèõ ìàñ ïîâіòðÿ ïîìіðíîãî é òðîïі÷íîãî ïîÿñіâ.

 Особливості природних умов. Ñòåïîâà çîíà â ìåæàõ òåðèòîðії Óê-
ðàїíè óòâîðèëàñÿ ïіñëÿ âіäñòóïó ÷åòâåðòèííîãî Äíіïðîâñüêîãî çëåäåíіííÿ
і íàêîïè÷åííÿ ëåñîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä óíàñëіäîê çáіëüøåííÿ êîíòèíåí-
òàëüíîñòі êëіìàòó. Çîíàëüíі ðèñè ïðèðîäíèõ óìîâ ñòåïîâîї çîíè âèçíà÷àє 
її ðîçìіùåííÿ íà ïіâäíі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ðіâíèíè â ìåæàõ ðіçíèõ òåê-
òîíі÷íèõ ñòðóêòóð òà ôîðì ðåëüєôó (ïðèãàäàéòå íàéáіëüøі òåêòîíі÷íі
ñòðóêòóðè ïіâäåííîї òà ñõіäíîї òåðèòîðії Óêðàїíè).

Ðåëüєô ïðèðîäíîї çîíè ðіâíèííèé, ïðîòå íåîäíîðіäíèé. Ïіâäåííî-çà-
õіäíà, öåíòðàëüíà і êðèìñüêà ÷àñòèíè ñòåïіâ ðîçòàøîâàíі íà Ïðè÷îðíî-
ìîðñüêіé íèçîâèíі. Íà ñõîäі Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíà ìåæóє ç Ïðè-
àçîâñüêîþ íèçîâèíîþ. Íà ïіâíî÷і ñòåïîâà çîíà îõîïëþє ïіâäåííі îêðàїíè 
Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èíè òà Ïðèäíіïðîâñüêîї íèçîâèíè. Íà ïіâíі÷íîìó
çàõîäі äî öієї çîíè ïіäõîäÿòü ïіâäåííі âіäãàëóæåííÿ Ïîäіëüñüêîї âèñî÷è-
íè. Íà ñõîäі ñòåïîâîї çîíè çíàõîäèòüñÿ Äîíåöüêèé êðÿæ і Ïðèàçîâñüêà 
âèñî÷èíà.

Êëіìàò ñòåïîâîї çîíè ïîìіðíî êîíòèíåíòàëüíèé. Òàê, ñåðåäíі çíà÷åííÿ
ðі÷íîї ñóìàðíîї êіëüêîñòі ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìіíþþòüñÿ âіä 4100 ÌÄæ/ì2

íà ïіâíî÷і äî 5230 ÌÄæ/ì2 íà ïіâäíі, à ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ñòàíî-

Мал. 91. Межі степової
природної зони
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âèòü 1800–1850 ÌÄæ/ì2, çàâäÿêè ÷îìó çîíà ìàє íàéáіëüøі òåïëîâі ðå-
ñóðñè. Áåçìîðîçíèé ïåðіîä òðèâàє 160–220 äíіâ. Ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà
ëèïíÿ ñòàíîâèòü +20…+24 Ñ, à â ñі÷íі âîíà ñÿãàє –2…–8 Ñ. Ñíіãîâèé
ïîêðèâ ó ñòåïó íåñòіéêèé, çèìà іç ÷àñòèìè âіäëèãàìè.

Ñòåïîâà çîíà ðîçìіùóєòüñÿ íà ïіâäåíü âіä îñі ïіäâèùåíîãî àòìîñôåðíî-
ãî òèñêó (îñі Âîєéêîâà), ùî âïëèíóëî íà õàðàêòåð àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії
òà êіëüêîñòі îïàäіâ. Íåçâàæàþ÷è íà ïåðåâàæàííÿ çàõіäíîãî ïåðåíåñåííÿ
ïîâіòðÿíèõ ìàñ, âåëèêó ðîëü òóò âіäіãðàþòü ñõіäíі òà ïіâíі÷íî-ñõіäíі êîí-
òèíåíòàëüíі âіòðè. Òîìó ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ íåçíà÷íà і çìіíþєòüñÿ âіä
450 ìì íà ïіâíî÷і äî 300 ìì íà ïіâäíі.

Âíóòðіøíі âîäè. Çâîëîæåííÿ â çîíі ñòåïіâ íåäîñòàòíє, à âèïàðîâó-
âàíіñòü ïðè öüîìó ïåðåâèùóє êіëüêіñòü îïàäіâ óäâі÷і. Óñå öå çóìîâëþє
ñëàáêèé ðîçâèòîê ðі÷êîâîї ñіòêè, ãóñòîòà ÿêîї ñòàíîâèòü ëèøå 0,08–
0,05 êì/êì2, à ñòіê ôîðìóєòüñÿ çà ðàõóíîê òàëèõ ñíіãîâèõ âîä. Îñíîâíі
ðі÷êè – Äíіïðî, Ïіâäåííèé Áóã, Äóíàé – є äëÿ öієї ïðèðîäíîї çîíè òðàí-
çèòíèìè. À ðі÷êè, ñòіê ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ ñàìîї ïðèðîäíîї çîíè,
ìàëîâîäíі, îñîáëèâî âëіòêó.

Ó çîíі ñòåïіâ çðіäêà є é іíøі âîäíі îá’єêòè, çîêðåìà îçåðà і áîëîòà.
Áіëüøіñòü îçåð ëèìàííîãî òà çàïëàâíîãî ïîõîäæåííÿ, à áîëîòà óòâîðþ-
þòüñÿ ïåðåâàæíî â ãèðëîâèõ ÷àñòèíàõ âåëèêèõ ðі÷îê, ôîðìóþ÷è ïëàâíі.

¥ðóíòîâèé ïîêðèâ. Áіëüøà ÷àñòèíà ïîâåðõíі ñòåïîâîї çîíè ñêëàäåíà
ëåñàìè і ëåñîïîäіáíèìè ñóãëèíêàìè, ÿêі є îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ÷îðíîçå-
ìіâ, ó ìåæàõ ðі÷êîâèõ äîëèí – ïіñêàìè, íà âèñî÷èíàõ – äàâíіìè ãіðñüêè-
ìè ïîðîäàìè: ãðàíіòàìè, ãíåéñàìè òà âàïíÿêàìè. Òîìó ґðóíòîâèé ïîêðèâ
ñòåïîâîї çîíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäíîñíîþ ñòðîêàòіñòþ. Çîíàëüíèìè òè-
ïàìè ґðóíòіâ є ÷îðíîçåìè, ÿêі îõîïëþþòü áëèçüêî 90 % ïëîùі çîíè, òà
êàøòàíîâі. Íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ òðàïëÿþòüñÿ ñîëîíöі. Ñòåïîâі ÷îðíî-
çåìè ìàþòü âèñîêó ïðèðîäíó ðîäþ÷іñòü.

Ó ñòåïîâіé çîíі іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ íåãàòèâíі ïðèðîäíі ïðîöåñè:
âîäíà і âіòðîâà åðîçіÿ, ïðîñіäàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä, çàñîëåííÿ ґðóíòіâ àáî їõ
çàáîëî÷åííÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê. Ó ðåçóëüòàòі íåäáàëîї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëü-
íîñòі âèíèêàþòü ÿâèùà âòîðèííîãî çàñîëåííÿ і âòîðèííîї åðîçії.

Ñòåïîâі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ æàðêîãî êëіìàòó ç íóëüî-
âèì àáî âіä’єìíèì áàëàíñîì âîëîãè. Çà îñîáëèâîñòÿìè ëàíäøàôòіâ, óìî-
âàìè çâîëîæåííÿ і òåïëîâèì áàëàíñîì, õàðàêòåðîì ґðóíòîâîãî ïîêðèâó і
ïðèðîäíîї ðîñëèííîñòі ñòåïîâà çîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè ïіäçîíè: ïіâíі÷íî-
ñòåïîâó, ñåðåäíüîñòåïîâó, ïіâäåííîñòåïîâó (ñóõîñòåïîâó). Ó ïіâíі÷íî-
òà ïіâäåííîñòåïîâèõ ïіäçîíàõ âèäіëÿþòü ëàíäøàôòíі êðàї.

Ïіâíі÷íîñòåïîâà ïіäçîíà îõîïëþє çíà÷íó òåðèòîðіþ çîíè ñòåïó òà
âêëþ÷àє ðіçíîòðàâíî-êîâèëîâі òà ëó÷íі ñòåïè íà ÷îðíîçåìàõ çâè÷àéíèõ.
Çâàæàþ÷è íà öå, ïіäçîíà ìàéæå ïîâíіñòþ ïåðåòâîðåíà íà ñіëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêі óãіääÿ. Ïåðâіñíі öіëèííі ñòåïè çáåðåãëèñÿ ëèøå ó ôіëіÿõ Óêðà-
їíñüêîãî ñòåïîâîãî çàïîâіäíèêà – «Êàì’ÿíі ìîãèëè» òà «Õîìóòîâñüêèé
ñòåï». Ó ñóõèõ áàëêàõ і ÿðàõ òðàïëÿєòüñÿ äåðåâíà ðîñëèííіñòü: äóá çâè-
÷àéíèé, êëåí, ÿñåí, ëèïà òà ÷àãàðíèêè: øèïøèíà, ãëіä. Öå áàéðà÷íі ëіñè,
àáî áàéðàêè.

Çàëåæíî âіä êіëüêîñòі òåïëà é âîëîãè ïіäçîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà ÷îòèðè
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ êðàї (Äíіñòðîâñüêî-Äíіïðîâñüêèé ïіâíі÷íîñòåïîâèé,
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Ëіâîáåðåæíî-Äíіïðîâñüêî-Ïðèàçîâñüêèé, Äîíåöüêèé і Çàäîíåöüêî-Äîí-
ñüêèé) òà 10 ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ îáëàñòåé.

Ñåðåäíüîñòåïîâà ïіäçîíà, ÿêà ïðåäñòàâëåíà îäíèì Ïðè÷îðíîìîðñüêèì 
ñåðåäíüîñòåïîâèì êðàєì, îá’єäíóє íèçîâèííі òà ñõèëîâî-âèñî÷èííі ëàíä-
øàôòè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ çíà÷íîãî äåôіöèòó âîëîãè íà ÷îðíîçå-
ìàõ ïіâäåííèõ, ïіä òèï÷àêîâî-êîâèëîâèìè ñòåïàìè і ðіçíîòðàâ’ÿì. Òóò 
òðàïëÿþòüñÿ íåâåëèêі àðåàëè áàéðà÷íèõ ëіñіâ і ÷àãàðíèêіâ. Ïіâíі÷íîþ
ìåæåþ ïіäçîíè є ëіíіÿ ñóöіëüíîãî ïîøèðåííÿ ÷îðíîçåìіâ òèïîâèõ, à ïіâ-
äåííîþ – ìåæà öèõ ÷îðíîçåìіâ і êàøòàíîâèõ ґðóíòіâ.

Ïіâäåííîñòåïîâà (ñóõîñòåïîâà) ïіäçîíà îõîïëþє íàéïіâäåííіøó ÷àñòèíó 
Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè, Ïðèñèâàøøÿ і ðіâíèííèé Êðèì. Êëі ìàòè÷íі 
îñîáëèâîñòі ïіäçîíè îõàðàêòåðèçîâàíî â ñàìіé її íàçâі. Ìåæåþ ïіäçîíè є 
ïî÷àòîê ïî øèðåííÿ ñóõîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ç òèï÷àêîâî-êîâèëîâèìè і
ïîëèíîâî-çëàêîâèìè ñòåïàìè íà êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ, ÷àñòî çàñîëåíèõ. Öі 
ґðóíòè ñôîðìóâàëèñÿ ïіä ïîëèíîâî-çëàêîâèìè ñòåïàìè ç êîâèëîþ, òèï÷à-
êîì, ïîëèíàìè. Íà ïіâäåíü âіä ñóõîñòåïîâîãî Ïðèñèâàøøÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ
ïіâäåííîñòåïîâі ëàíäøàôòè, ÿêі ïîøèðþþòüñÿ äî ïåðåäãіð’їâ Êðèìñüêèõ ãіð.

Ó ìåæàõ ïіäçîíè âèðіçíÿєòüñÿ Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Ïðèàçîâñüêèé ñóõî-
ñòåïîâèé êðàé і Êðèìñüêèé ñòåïîâèé êðàé. Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Ïðèàçîâ-
ñüêèé êðàé – öå ðіâíèíà ç àáñîëþòíèìè ïîçíà÷êàìè ðåëüєôó 10–50 ì òà 
êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ – 0,33. Ó òàêèõ óìîâàõ ñôîðìóâàëèñÿ ãîðáèñòі
і íèçîâèííі ñòåïîâі ëàíäøàôòè ç ïåðåâàæàííÿì ïîñóõîñòіéêîї ðîñëèííîñòі
íà êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ ó êîìïëåêñі іç ñîëîíöÿìè і ñîëîí÷àêàìè, à òàêîæ 
åðîçіéíî-áàëêîâі, çàïëàâíі ïðèáåðåæíî-ìîðñüêі ìіñöåâîñòі.

Êðèìñüêèé ñòåïîâèé êðàé õàðàêòåðèçóєòüñÿ ðîçìіùåííÿì äàëі íà ïіâ-
äåíü çîíàëüíèõ ñåðåäíüîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ, ïîøèðåííÿì ùåáåíþâàòèõ
ґðóíòіâ, çíà÷íîþ íåîäíîðіäíіñòþ ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãі÷íîї áóäîâè. Ó ïіâ-
íі÷íіé ÷àñòèíі êðàþ âèäіëÿþòü ïðèáåðåæíî-ëàãóííі íàïіâïóñòåëüíі ïî-
ëèííі, ëó÷íі ñîëîíöþâàòі é ñîëîíöåâі ðіâíèííі ëàíäøàôòè ç òèï÷àêîâî-
êîâèëîâèìè ñòåïàìè íà êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ. Íà ïіâäíі æ âіäáóâàєòüñÿ
çâîðîòíèé äî çàãàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé ðîçïîäіë ëàíäøàôòіâ, ùî ïîÿñ-
íþєòüñÿ ïіäâèùåííÿì àáñîëþòíîї âèñîòè ìіñöåâîñòі. Òóò ïåðåâàæàþòü

Мал. 92. Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
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íèçîâèííî-âèñî÷èííі òà ãîðáèñòî-ïàñìîâі ëàíäøàôòè, ïîäіáíі äî ñåðåä-
íüîñòåïîâèõ іç ÷îðíîçåìàìè ïіâäåííèìè і êàøòàíîâèìè ñîëîíöþâàòèìè
ґðóíòàìè.

 Використання та охорона природних ресурсів. Ñòåïîâà çîíà
Óêðàїíè áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі ðåñóðñè: çåìåëüíі, ìіíåðàëüíî-
ñèðîâèííі, ðåêðåàöіéíі, âîäíі, ùî є îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó ðіçíèõ ãàëóçåé
ãîñïîäàðñòâà. Ðîçîðàíіñòü òåðèòîðії öієї ïðèðîäíîї çîíè äîñÿãàє 80 %.
Òóò çîñåðåäæåíî áëèçüêî 45 % îðíèõ çåìåëü íàøîї äåðæàâè. Òàêîæ òóò
ðîçâèâàєòüñÿ ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, òðàíñïîðò, ðåêðåàöіéíå ãîñ-
ïîäàðñòâî, òóðèçì. Òðèâàëà ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðèçâåëà
äî çíà÷íèõ çìіí ïðèðîäíèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ. Íèíі їõ ìîæíà ïîáà-
÷èòè ëèøå íà ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіÿõ. Ó ñòåïîâіé çîíі ñòâîðåíî ðÿä 
ïðèðîäíèõ (Óêðàїíñüêèé ñòåïîâèé, Ëóãàíñüêèé, Єëàíåöüêèé ñòåï, Îïó-
öüêèé, ×îðíîìîðñüêèé) і áіîñôåðíèõ («Àñêàíіÿ-Íîâà», ×îðíîìîðñüêèé, 
Äóíàéñüêèé) çàïîâіäíèêіâ, Àçîâî-Ñèâàñüêèé íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé
ïàðê, áàãàòî ïàì’ÿòîê ïðèðîäè.

Нацiональне надбанняц д
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фрідріха Фальц-Фейна – найста-
ріший природний степовий ареал у світі, одне із семи природних чудес Украї-
ни, що входить у сотню найбільш відомих заповідних територій планети.
Заснований 1898 року на території нинішнього смт Асканія-Нова Чаплинсько-
го району Херсонської області.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Створіть карту України «Зміни природних ландшафтів степу в резуль-
таті різних видів господарювання».

ГОЛОВНЕ
 Зона степів розташована на півдні країни і є найбільшою природною зоною України .
 За умовами зволоження і кількості тепла степову зону поділяють на три підзони:

північностепову, середньостепову та південностепову (сухостепову).
 У зоні степів переважають природні степові низинно-височинні та різноманітні

антро погенні ландшафти.
 Зона степів найбільше змінена в результаті господарської діяльності людини і по-

требує проведення системи природоохоронних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. У яких умовах сформувалися основні ландшафти степової природної зони Ук-

раїни?
2. За якими ознаками виділяють підзони у степу? Поясніть особливості зміни ланд-

шафтів зони з півночі на південь.
3. Використовуючи додаткові джерела інформації, складіть розповідь «Зміна сте-

пових ландшафтів України в історичний час».
4. Складіть порівняльну фізико-географічну характеристику двох підзон степу (за ви-

бором).
5. Які природоохоронні об’єкти створено у степовій зоні України?
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§ 41. ÃІÐÑÜÊІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÈÕ ÊÀÐÏÀÒ

 Які чинники впливають на формування ландшафтів у горах?
 Що таке вертикальна поясність?

 Загальні фізико-географічні особливості Українських Карпат.
Óêðàїíñüêі Êàðïàòè є ëèøå îäíієþ ç ïðîâіíöіé âåëèêîї Êàðïàòñüêîї ãіð-
ñüêîї êðàїíè, ùî ðîçòàøîâàíà òàêîæ і â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ, çî-
êðåìà íà òåðèòîðії íàøèõ ñóñіäіâ – Ïîëüùі, Ñëîâà÷÷èíè, Ðóìóíії. Ïëîùà 
Êàðïàò ó ìåæàõ Óêðàїíè ñòàíîâèòü 24 òèñ. êì2. Óêðàїíñüêі Êàðïàòè ïðî-
ñòÿãàþòüñÿ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä íà 280 êì, à ïî øèðè-
íі – ç ïіâíі÷íîãî ñõîäó íà ïіâäåííèé çàõіä – íà 100–110 êì (ìàë. 94).

Êàðïàòè є ñõіäíèì ïðîäîâæåííÿì Àëüï, ç ÿêèìè ó íèõ áàãàòî ñïіëüíî-
ãî. Àäæå é Àëüïè, і Êàðïàòè íàëåæàòü äî îáëàñòі àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñ-
òîñòі. Îäíàê íîâіòíє ïіäíÿòòÿ Êàðïàò äåùî âіäñòàâàëî âіä Àëüï, ÿêі ïіä-
íіìàëèñÿ íàáàãàòî àêòèâíіøå. Òîìó çîâíі Êàðïàòè íå ñõîæі íà Àëüïè, àëå 
ìàëî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ ñåðåäíüîâèñîòíèõ ãіð. Ãîëîâíó ðîëü ó ãåî-
ëîãі÷íіé áóäîâі Êàðïàò âіäіãðàþòü îñàäîâі òîâùі ïіñêîâèêó, ãëèíèñòèõ 
ñëàíöіâ, ìåðãåëþ, ÿêі çàëÿãàþòü ïіä ïåâíèì êóòîì і ìàþòü íàçâó êàðïàò-
ñüêèé ôëіø (ìàë. 93). Ç äàâíіøèõ ãіðñüêèõ ïîðіä, íà ÿêі ìîæíà íàòðàïèòè 
â Ðàõіâñüêîìó êðèñòàëі÷íîìó ìàñèâі, ñëіä âèäіëèòè ãíåéñè і ñëàíöі, âàï-
íÿêè і êâàðöèòè, äîëîìіòè і ÿøìè. Âóëêàíі÷íèé õðåáåò ñêëàäåíèé âóëêà-
íі÷íèìè ïîðîäàìè – àíäåçèòàìè, áàçàëüòàìè, òóôàìè.

Ðåëüєô Êàðïàò íàãàäóє âåëè÷åçíèé âàë, âèãíóòèé äóãîþ і ðîçäіëåíèé
íà îêðåìі ÷àñòèíè õðåáòàìè, ãіðñüêèìè ìàñèâàìè і ìіæãіðíèìè äîëèíà-
ìè. Ó ëüîäîâèêîâèé ïåðіîä íàéâèùі ãіðñüêі ìàñèâè – Ðàõіâñüêèé, ×îð-
íîãîðñüêèé і Ïîëîíèíñüêèé õðåáòè – çàçíàëè âïëèâó ëüîäîâèêà, ÿêèé і
äîíèíі çáåðіãàє òóò ñâîї ñëіäè ó âèãëÿäі ðåëіêòîâèõ ëüîäîâèêîâèõ ôîðì 
ðåëüєôó: öèðêіâ, îçåðíèõ êîòëîâèí, ìîðåííèõ âàëіâ. Çíà÷íó ðîëü ó ôîð-
ìóâàííі ðåëüєôó âіäіãðàþòü ðі÷êîâі äîëèíè, ùî óòâîðþþòü ïîäåêóäè ãëè-
áîêі óùåëèíè. Íå îáіéøëîñÿ òóò і áåç êàðñòîâèõ ïðîöåñіâ.

Мал. 93. Карпатський фліш

Мал. 94. Українські Карпати
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Êëіìàòè÷íі óìîâè Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò âèçíà÷àþòüñÿ ãіðñüêèì ðåëüєôîì.
Ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 1800–1830 ÌÄæ/ì2, 
à ç ïіäíÿòòÿì óãîðó çìåíøóєòüñÿ íà 25–30 %. Íà òåðèòîðії ãіðñüêîї êðàї-
íè äіþòü çàõіäíі é ïіâäåííî-çàõіäíі öèêëîíè, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíà çíà÷íà
êіëüêіñòü îïàäіâ. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ і êіëüêіñòü îïàäіâ çìіíþþòüñÿ íå
ëèøå ç âèñîòîþ, à é ó íàïðÿìêó іç çàõîäó і ïіâäåííîãî çàõîäó íà ñõіä і
ïіâíі÷íèé ñõіä. Çà òåìïåðàòóðîþ â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ âèäіëÿþòü òàêі
êëіìàòè÷íі ðàéîíè: äóæå òåïëèé (ó Çàêàðïàòòі); òåïëèé (Ïåðåäêàðïàòòÿ і 
ïåðåäãіð’ÿ Âóëêàíі÷íîãî õðåáòà); ïîìіðíèé (íàéïîøèðåíіøèé, íà âèñîòàõ
400–750 ì); ïðîõîëîäíèé (íà âèñîòàõ 750–950 ì); ïîìіðíî õîëîäíèé (íà
âèñîòàõ 1000–1500 ì); õîëîäíèé (íà âèñîòàõ ïîíàä 1500 ì).

Ãóñòà ãіäðîãðàôі÷íà ñіòêà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò (1–1,2 êì/êì2) є íà-
ñëіäêîì íàäìіðíîãî çâîëîæåííÿ і ãіðñüêîãî ðåëüєôó. Ðі÷êè íàëåæàòü äî
áàñåéíіâ Äíіñòðà, Äóíàþ і Âіñëè. Æèâëåííÿ ðі÷îê ìіøàíå. Íàéìàëîâîä-
íіøîþ ïîðîþ ðîêó є îñіíü. Ó ãîðàõ ïåðåâàæàþòü îçåðà ëüîäîâèêîâîãî
ïîõî äæåííÿ – Áðåáåíåñêóë, Âåðõíє, Íåñàìîâèòå òà іí., õî÷à íàéáіëüøèì

ç îçåð çà ïëîùåþ áàñåéíó є çàãàòíå îçå-
ðî Ñèíåâèð.

Âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü ґðóíòîâîãî і
ðîñëèííîãî ïîêðèâіâ і çàãàëîì ëàíä-
øàôòіâ – íàéõàðàêòåðíіøà ðèñà Óê-
ðàїíñüêèõ Êàðïàò (ìàë. 95). Çíà÷íó
ïëîùó (ïîíàä 50 %) òóò îõîïëþþòü
ëіñè. Ó ïåðåäãіðíîìó ïîÿñі (âіä 400 äî
700 ì) ïåðåâàæàþòü äóáîâі, âòîðèííі
ãðàáîâі òà îñèêîâî-âіëüõîâі ëіñè. Ó íèçü-
êîãіðíîìó ïîÿñі (íà ðіçíèõ ñõèëàõ âîíè
ïіäíіìàþòüñÿ âіä 500–700 ì äî 1000–
1200 і 1350–1400 ì) äîìіíóþòü áóêîâі,
ÿëèöåâî-áóêîâі, ãðàáîâî-áóêîâі òà äóáî-

âî-ãðàáîâі ëіñè. Âèùå 1350–1500 ì ïåðåâàæàþòü âîëîãі ÿëèöåâî-áóêîâі
ëіñè. ×èñòі ÿëèöåâі ëіñè îõîïëþþòü âåðõíі ÷àñòèíè íàéâèùèõ ãіðñüêèõ
ìàñèâіâ: ×îðíîãîðè, Ðàõіâñüêèõ і ×èâ÷èíñüêèõ ãіð, à òàêîæ Ãîðãàí. Íà
âåðøèíàõ-ïîëîíèíàõ ó ñóáàëüïіéñüêîìó ïîÿñі (âèñîòè 1200–1500, 1650–
1859 ì) ïàíóþòü ãіðñüêà ñîñíà, ÿëіâåöü, âіëüõà çåëåíà, ðîäîäåíäðîí, çëà-
êîâі é ðіçíîòðàâíі ëóêè. Àëüïіéñüêèé ïîÿñ (1800–1850 ì) ïîäåêóäè íà-
ëåæèòü òðàâ’ÿíèñòèì і ÷àãàðíèêîâèì óãðóïîâàííÿì, ÿêі ïîøèðåíі òóò
îêðåìèìè ïëÿìàìè. Â іíøèõ ìіñöÿõ ïîÿñó ðîñëèííîñòі ìàéæå íåìàє,
íàòî ìіñòü êðóòèìè ñõèëàìè ãіð «ñòіêàþòü» êàì’ÿíі ðі÷êè.

 Ландшафти Українських Карпат. Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüє-
ôó, êëіìàòó, âèñîòíîї ïîÿñíîñòі òà ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ â Óêðà-
їíñüêèõ Êàðïàòàõ âèäіëÿþòü òàêі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі (ïðèðîäíі) îáëàñòі:
Ïåðåäêàðïàòòÿ, Çîâíіøíі Êàðïàòè, Âîäîäіëüíî-Âåðõîâèíñüêі, Ïîëîíèí-
ñüêî-×îðíîãîðñüêі, Ðàõіâñüêî-×èâ÷èíñüêі é Âóëêàíі÷íі Êàðïàòè òà Çàêàð-
ïàòñüêà íèçîâèíà, – ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ñâîїìè ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè é
іíòåíñèâíèì ãîñïîäàðñüêèì îñâîєííÿì.

Ïåðåäêàðïàòòÿ ðîçòàøîâàíå ìіæ äîëèíîþ âåðõíüîãî Äíіñòðà і âëàñíå
ãîðàìè. Ðåëüєô îáëàñòі ÿâëÿє ñîáîþ ãëèáîêî ðîç÷ëåíîâàíó âèñî÷èíó, ùî

Мал. 95. Вертикальна поясність 
Українських Карпат
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ðîçìіùåíà â ïåðåäãіðñüêîìó ïðîãèíі çåìíîї êîðè. Ç ïîòóæíîþ òîâùåþ 
îñàäîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä òóò ïîâ’ÿçàíі ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі êîïàëèíè (íà-
ôòà, ïðèðîäíèé ãàç, êàëіéíà ñіëü, îçîêåðèò òà іí.). Êëіìàò îáëàñòі ïîìіðíî 
òåïëèé, ïåðåçâîëîæåíèé. Ó Ïåðåäêàðïàòòі ïåðåâàæàþòü ëóãîâî-ëіñîâі 
ïðèðîäíі ëàíäøàôòè, ÿêі íà çíà÷íèõ ïëîùàõ çàìіíåíі àíòðîïîãåííèìè
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ëàíäøàôòàìè. Ðіëëÿ ñòàíîâèòü òóò ïîíàä 40 % 
òåðèòîðії, ïàñîâèùà і ñіíîæàòі – áëèçüêî 25 %.

Çîâíіøíі Êàðïàòè. Äî ñêëàäó îáëàñòі âõîäÿòü îêðåìі ñåðåäíüîâèñîòíі
õðåáòè Ãîðãàí ç àñèìåòðè÷íèìè ãіðñüêèìè ñõèëàìè, ùî òÿãíóòüñÿ ó âè-
ãëÿäі ïàñîì. Íàéâèùà òî÷êà ïіäíіìàєòüñÿ äî 1836 ì. Öå ãîðà Ñèâóëÿ Âå-
ëèêà (ìàë. 96). Іíøі ãіðñüêі õðåáòè îáëàñòі – öå Ïîêóòñüêî-Áóêîâèíñüêі
Êàðïàòè ç ïîëîãèìè ñõèëàìè і êóïîëîïîäіáíèìè âåðøèíàìè. Öі Êàðïàòè 
ïåðåòèíàþòü áåçëі÷ ðі÷êîâèõ äîëèí, ñåðåä ÿêèõ Ïðóò, ×åðåìîø, Ñèðåò. 
Êëіìàò îáëàñòі ïðîõîëîäíèé і âîëîãèé. Òóò ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ âåðòè-
êàëüíà ïîÿñíіñòü, ïðîòå ïåðåâàæàþòü ëіñîâі ëàíäøàôòè (ïîíàä 60 %), 
ïðåäñòàâëåíі âèñîêîïðîäóêòèâíèìè ÿëèöåâî-áóêîâèìè, áóêîâî-äóáîâî-
ÿëèöåâèìè ëіñàìè ç ãðàáîì, êëåíîì, ÿñåíåì. Ó öіé îáëàñòі çíàõîäèòüñÿ 
íàéáіëüøèé ìàñèâ áіëîї ÿëèöі, ùî ïåðåáóâàє ïіä îõîðîíîþ. Ñåðåä іíøèõ 
ëàíäøàôòіâ ïåðåâàæàþòü âèãîíè і ïàñîâèùà (15 %), ðіëëÿ (12 %), ñіíî-
æàòі (áëèçüêî 12 %), ñàäè і ãîðîäè (áëèçüêî 1 %).

Âîäîäіëüíî-Âåðõîâèíñüêі Êàðïàòè âêëþ÷àþòü Âîäîäіëüíèé, Âåðõîâèí-
ñüêèé і Ãîðãàíñüêèé õðåáòè, à òàêîæ îêðåìі íèçüêîãіðíі ìàñèâè, êîòëîâè-
íè і âåðõîâèíè. Êëіìàò îáëàñòі çàãàëîì ïîìіðíî-êîíòèíåíòàëüíèé, ïðî-
õîëîäíèé. Ìàëîëіñèñòі ëàíäøàôòè âåðõîâèí є ñâîєðіäíîþ âіçèòêîþ öієї 
îáëàñòі. Ñåðåä іíøèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ îáëàñòі ïåðåâàæàþòü ÿëèíî-
âî-ÿëèöåâі ëіñîâі òà ñóáàëüïіéñüêі ëóêè. Òóò ðîçòàøîâàíі ëåãêîäîñòóïíі
ãіðñüêі ïåðåâàëè Âîðîòñüêèé, Óæîöüêèé, ßñèíñüêèé, Áåñêèäñüêèé. Ñòâî-
ðåíî òóðèñòè÷íі áàçè і ïàíñіîíàòè.

 Мал. 96. Сивуля Велика –  найвища вершина Горган
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Ïîëîíèíñüêî-×îðíîãîðñüêі Êàðïàòè âіäïîâіäàþòü íàéâèùіé ñìóçі ãіð,
äî ÿêîї íàëåæèòü Ïîëîíèíñüêèé õðåáåò, ãіðñüêі ìàñèâè Ñâèäîâåöü і ×îðíî-
ãîðà, à òàêîæ Ãðèíÿâñüêі ãîðè. Òóò ðîçòàøîâàíà íàéâèùà âåðøèíà Óêðà-
їíñüêèõ Êàðïàò – Ãîâåðëà. Ñàìå â öіé îáëàñòі âèïàäàє íàéáіëüøà äëÿ
Óêðàїíè ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ. Ëіòî íà ïîëîíèíàõ êîðîòêå і ïðîõîëîäíå,
іç ÷àñòèìè äîùàìè і òóìàíàìè, іíîäі íàâіòü âèïàäàє ñíіã. Óçèìêó îïàäè є
ïîñòіéíèìè ãîñòÿìè âèñîêèõ õðåáòіâ. Çíà÷íі ñíіãîïàäè ñóïðîâîäæóþòüñÿ
òóò õóðòîâèíàìè. Îñíîâíèìè ëàíäøàôòàìè є ëіñîâі, ÿêі ïîñòóïîâî ïðî-
ñóâàþòüñÿ ñõèëàìè, çìіíþþ÷è ñâіé çîâíіøíіé âèãëÿä.

Ëіñè îáëàñòі ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ, à ðі÷êè áàãàòі ãіäðîåíåðãå-
òè÷íèìè ðåñóðñàìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó ãîñïîäàðñòâі.

Ðàõіâñüêî-×èâ÷èíñüêі Êàðïàòè ðîçòàøîâàíі íà ñõîäі Çàêàðïàòòÿ. Öÿ
îáëàñòü çàéìàє äàâíі çà âіêîì Ìàðìàðîñüêèé і Ðàõіâñüêèé ìàñèâè і ×èâ-
÷èíñüêі ãîðè. Öÿ îáëàñòü âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñóñіäíіõ íàñàìïåðåä ñâîєþ äàâ-
íіñòþ і âîäíî÷àñ íàÿâíіñòþ àëüïіéñüêèõ ôîðì ðåëüєôó – ãîñòðèõ ãðåáåíіâ
âåðøèí, õî÷à àáñîëþòíі âèñîòè òóò íå äîñÿãàþòü 2000 ì. Íàéâèùà âåð-
øèíà Ðàõіâñüêîãî ìàñèâó – Ìàðìàðîñüêèé Ïіï-Іâàí (1944 ì). Ñåðåä ëàíä-
øàôòіâ ïåðåâàæàþòü ñåðåäíüîãіðñüêі, ïðåäñòàâëåíі ÿëèíîâî-ÿëèöåâèìè
і ìіøàíèìè áóêîâî-ÿëèíîâî-ÿëèöåâèìè ëіñàìè. Ïîëîíèí äó æå ìàëî. Çå-
ìåëü, ïðèäàòíèõ äëÿ ðіëëі, ïðàêòè÷íî íåìàє. Òîìó îñíîâíèì íàïðÿìêîì

ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі є ëіñîâå ãîñïî-
äàðñòâî.

Âóëêàíі÷íі Êàðïàòè. Ãîëîâíîþ ôîð-
ìîþ ðåëüєôó öієї îáëàñòі є Âóëêàíі÷íèé
õðåáåò. Âіí óòâîðèâñÿ âíàñëіäîê âóëêà-
íі÷íèõ ïðîöåñіâ íà ïî÷àòêó êàéíîçîé-
ñüêîї åðè і ïіäíіìàєòüñÿ íàä Çàêàðïàò-
ñüêîþ íèçîâèíîþ íà âèñîòó 600–700 ì.
Äî îáëàñòі òàêîæ âõîäÿòü ìіæãіð’ÿ òà Іð-
øàâñüêà і Ñîëîòâèíñüêà êîòëîâèíè. Âóë-
êàíі÷íі Êàðïàòè äîáðå çâîëîæåíі, òîìó
ñåðåä ëàíäøàôòіâ ïåðåâàæàþòü íèçüêî- і 
ñåðåäíüîãіð’ÿ ç äóáîâî-áóêîâèõ і áóêîâèõ
ëіñіâ. Ó áàãàòüîõ ìіñöÿõ ëіñè âèðóáàíі, à
íà їõíüîìó ìіñöі óòâîðèëàñÿ ãóñòà ÿðóæ-
íî-áàëêîâà ìіñöåâіñòü. Íàÿâíіñòü òóò ÷èñ-
ëåííèõ ìіíåðàëüíèõ âîä і ìàëüîâíè÷èõ
ëàíäøàôòіâ ñïðèÿëè óòâîðåííþ ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíèõ çàêëàäіâ і áàç âіäïî÷èíêó.
Çíà÷íі ïëîùі îáëàñòі ðîçîðàíі. Òóò çîñå-
ðåäæåíî ìàéæå 90 % óñіõ âèíîãðàäíèêіâ
Çàêàðïàòòÿ.

Çàêàðïàòñüêà íèçîâèíà ðîçòàøîâàíà
â ïðîãèíі çåìíîї êîðè. Ðіâíèííèé õàðàê-
òåð ìіñöåâîñòі ïîðóøóþòü ïàãîðáè âóëêà-
íі÷íîãî ïîõîäæåííÿ, âèñîòà ÿêèõ äîñÿãàє
400 ì. Êëіìàò òåïëèé і âîëîãèé, ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ñі÷íÿ –3 Ñ, ëèïíÿ +20 Ñ. 

Мал. 98. Буковий праліс 
Угольсько-Широколужанського 

масиву Карпатського біосферного
заповідника

Мал. 97. Долина нарцисів
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Ïåðåâàæàþòü ëіñî-ëó÷íі ëàíäøàôòè, õî÷à ëіñіâ ó öіé îáëàñòі ìàëî. Ñó÷àñ-
íà ëіñèñòіñòü òåðèòîðії ñòàíîâèòü óñüîãî 10–15 %. Áіëüøå ïîëîâèíè òåðè-
òîðії – öå ñіíîæàòі é ïàñîâèùà. Áàãàòî òàêîæ ñàäіâ é âèíîãðàäíèêіâ.

 Природоохоронні об’єкти. Â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ ñòâîðåíà âåëèêà 
êіëüêіñòü (ïîíàä 1400) ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé äëÿ çáåðåæåííÿ óíі-
êàëüíîї ïðèðîäè (ìàë. 97, 98). Öåé ïîêàçíèê є íàéâèùèì ñåðåä іíøèõ 
ðåãіîíіâ Óêðàїíè. Òàê, äî ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé íàëåæàòü Êàðïàò-
ñüêèé, ßâîðіâñüêèé, Âèæíèöüêèé, «Ñêîëіâñüêі Áåñêèäè», Óæàíñüêèé, «Ãó-
öóëüùèíà» íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè. Êàðïàòñüêèé íàöіîíàëüíèé ïàðê 
ñòâîðåíî ó 1980 ð. îäíèì ç ïåðøèõ. Ó íüîìó ïðîêëàäåíî áàãàòî ïіøîõіä-
íèõ, âåëîñèïåäíèõ, êіííèõ, ëèæíèõ òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóòіâ, є áàãàòî 
ìàëüîâíè÷èõ âîäîñïàäіâ, îçåð òà іíøèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ. Íà òåðèòîðії
ïàðêó çíàõîäÿòüñÿ òàêі âіäîìі òóðèñòè÷íі öåíòðè, ÿê ßðåì÷à, Âîðîõòà,
ßáëóíèöÿ.

Íà òåðèòîðії ÍÏÏ «Ñèíåâèð», ñòâîðåíîãî ó 1989 ð., є áàãàòî äæåðåë
ìіíåðàëüíèõ âîä òèïó «Íàðçàí», «Àðçíі», «Єñåíòóêè-17» òà іí., ó ãіð-
ñüêèõ ðі÷êàõ ïàðêó âîäèòüñÿ ôîðåëü.

Нацiональне надбанняц д
Унікальні ландшафти Карпат. Такими є природоохоронні території Укра-
їнських Карпат, серед яких Карпатський біосферний заповідник, який внесе-
ний до Списку світової природної спадщини ЮНЕСКО. Він розділений на такі 
масиви: Чорногорський, Мармароський з унікальними для Європи буково-
ялицево-смерековими пралісами, Угольсько-Широколужанський з найбіль-
шим у Європі масивом букових пралісів, Кузійський, де охороняють гірські 
масиви мішаних лісів. Особливою територією заповідника є Долина нарцисів 
(257 га поблизу м. Хуст), єдина у своєму роді у світі (мал. 97, 98). 

ГОЛОВНЕ 
 Українські Карпати належать до альпійської області складчастості з різноманітни-

ми формами рельєфу: хребтами, гірськими масивами, міжгірними доли нами.
 У горах чітко простежується вертикальна поясність: клімату, ґрунтів і рослинності;
 У межах Українських Карпат виділяють 7 природних областей, кожна з яких виріз-

няється низькогірними, середньогірними і високогірними ландшафтами.
 Усі природні області Карпат зазнали значних змін унаслідок господарської діяль-

ності.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які особливості рельєфу і клімату Українських Карпат?
2. Які природні ландшафти переважають у горах?
3. Чим насамперед відрізняються природні області Українських Карпат?
4. Чому вертикальні пояси в Карпатах на схилах різної орієнтації розміщені на різних 

висотах?
5. Чому в Українських Карпатах створено багато природоохоронних територій?
6. Користуючись додатковими джерелами інформації, підберіть відомості про най-

більш змінені природні ландшафти Українських Карпат. Запропонуйте способи їх 
відновлення і збереження.
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§ 42. ÃІÐÑÜÊІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ ÊÐÈÌÑÜÊÈÕ ÃІÐ

 До яких гір належать Кримські гори за своєю висотою?
 Які особливості рельєфу і клімату в горах?

 Загальні фізико-географічні особливості. Êðèìñüêі ãîðè ðîçòà-
øîâàíі íà ïіâäíі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà óçäîâæ ×îðíîãî ìîðÿ âіä ìèñó
Ôіîëåíò ïîáëèçó Ñåâàñòîïîëÿ äî ìèñó Іëëі áіëÿ Ôåîäîñії. Âîíè íàëåæàòü
äî ìîëîäîї äóæå ðóõîìîї îáëàñòі àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі. Ôîðìóâàòèñÿ
ãîðè ðîçïî÷àëè ùå â ìåçîçîéñüêó åðó, çàëèøèâøè ç òèõ ÷àñіâ âóëêàíè, ÿê
Êàðàäàã, і ëàêîëіòè, ÿê ãîðà Àþäàã.

Êðèìñüêі ãîðè ïðîñòÿãëèñÿ òðüîìà ãіðñüêèìè ïàñìàìè (ìàë. 99). Ïіâ-
íі÷íå Çîâíіøíє ïàñìî – íàéíèæ÷å, âîíî ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó ðіâíèíó.
Ñåðåäíє Âíóòðіøíє ïàñìî äåùî âèùå âіä Çîâíіøíüîãî. Íàéâèùèì є Ãî-
ëîâíå ïіâäåííå ïàñìî, ó ÿêîìó ðîçòàøîâàíà íàéâèùà òî÷êà âñіõ Êðèì-
ñüêèõ ãіð – ãîðà Ðîìàí-Êîø. Ãîëîâíå ïàñìî Êðèìñüêèõ ãіð ó çàõіäíіé і
öåíòðàëüíіé ÷àñòèíàõ ÿâëÿє ñîáîþ ìàéæå ñóöіëüíèé ëàíöþã ìàñèâіâ, ùî
ñõîæі ñâîїìè âèðіâíÿíèìè, ìàéæå ïëîñêèìè, áåçëіñèìè âåðøèíàìè. Òàêі
âåðøèíè íàçèâàþòü ÿéëàìè, ùî â ïåðåêëàäі ç òþðêñüêîї ìîâè îçíà÷àє
«ëіòíі ïàñîâèùà». Íàéáіëüø öіêàâèìè ç íèõ çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì і áó-
äîâîþ є Áàéäàðñüêà ÿéëà, Àé-Ïåòðèíñüêà ÿéëà ç ïðèìіòíîþ çóá÷àñòîþ
âåðøèíîþ, Äåìåðäæі-ÿéëà, Áàáóãàí-ÿéëà. Ïіâíі÷íі ñõèëè ìàñèâіâ ó áàãà-
òüîõ ìіñöÿõ ïîðіçàíі ãëèáîêèìè äîëèíàìè ðі÷îê, ÿêі íàáóâàþòü âèãëÿäó
êàíüéîíіâ. Îñîáëèâî ïðèâàáëèâèì є Âåëèêèé êàíüéîí Êðèìó.

ßéëèíñüêі ìàñèâè ñêëàäåíі ïåðåâàæíî âàïíÿêàìè, ùî ñïðèÿþòü óòâî-
ðåííþ êàðñòîâèõ ôîðì ðåëüєôó, çîêðåìà ïå÷åð. Íàéâіäîìіøà ç íèõ ×åðâî-
íà, çàâäîâæêè ïîíàä 13 êì, ç ïіäçåìíîþ ðі÷êîþ é îçåðàìè.

Ðåëüєô Çîâíіøíüîãî і Âíóòðіøíüîãî ïàñîì Êðèìñüêèõ ãіð âіäðіçíÿєòü-
ñÿ àñèìåòðè÷íіñòþ ñõèëіâ, ùî ïîâ’ÿçàíî іç ÷åðãóâàííÿì äóæå ìіöíèõ ãіð-
ñüêèõ ïîðіä ç áіëüø ì’ÿêèìè, ùî ïіääàþòüñÿ âèâіòðþâàííþ і ðîçìèâàííþ.

Мал. 99. Кримські гори
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Òàêі ïàñìà íàçèâàþòü êóåñòè, à ðåëüєô âіäïîâіäíî – êóåñòîâèé (ìàë. 100).
Ìіæ ïàñìàìè ðîçìіñòèëèñÿ çíèæåííÿ, ñõîæі íà êîòëîâèíè, ó ÿêèõ çäàâíà
ñåëèëèñÿ ëþäè. Òàê, Ñіìôåðîïîëü âèíèê ó òàêîìó çíèæåííі â äîëèíі
ð. Ñàëãèð ìіæ Âíóòðіøíіì і Çîâíіøíіì ïàñìàìè.

Çà êëіìàòè÷íèì ðàéîíóâàííÿì ãîðè ëåæàòü ó ìåæàõ êëіìàòè÷íèõ îá-
ëàñòåé Ãіðñüêîãî Êðèìó òà Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó. Òóò ïåðåâàæàє ãіð-
ñüêèé ïîìіðíî-êîíòèíåíòàëüíèé êëіìàò, à íà Ïіâäåííîìó áåðåçі, äîáðå
çàõèùåíîìó ãîðàìè âіä ïіâíі÷íèõ âіòðіâ, âіí ìàє ðèñè ñóáòðîïі÷íîãî.

Ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ, ÿê і â Êàðïàòàõ, ïðîÿâëÿєòüñÿ âåðòèêàëüíà êëі-
ìàòè÷íà ïîÿñíіñòü: ç ïіäíÿòòÿì óãîðó íà êîæíі 100 ì ðàäіàöіéíèé áàëàíñ
çìåíøóєòüñÿ ó ñåðåäíüîìó íà 25 ÌÄæ/ì2, à òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ – íà
0,65 Ñ. Ç âèñîòîþ ïîñèëþєòüñÿ âіòåð. Ñèëüíі âіòðè çі øâèäêіñòþ ïîíàä
15 ì/ñ áóâàþòü ó ãîðàõ 80–85 äíіâ. Âіäîìі ðîêè, êîëè íà Êàðàáі-ÿéëі,
ÿêó ââàæàþòü íàéâіòðÿíіøèì ìіñöåì ó Êðèìó, ñèëüíі âіòðè òðèâàëè äî
154 äíіâ, à íà Àé-Ïåòðі – 125 äíіâ.

Âíóòðіøíі âîäè Êðèìñüêèõ ãіð çàãà-
ëîì íå äóæå áàãàòі, ùî çóìîâëåíî íåâåëè-
êîþ êіëüêіñòþ îïàäіâ, òðèâàëèì ñóõèì
ëіòîì, ïîøèðåííÿì ãіðñüêèõ ïîðіä, ÿêі
ðîç÷èíþþòüñÿ âîäîþ. Ðі÷êîâà ìåðåæà
ðîçâèíåíà íåðіâíîìіðíî: ó ãîðàõ íà âèñîòі  
600–1000 ì çíàõîäèòüñÿ áіëüøіñòü äæå-
ðåë, ç ÿêèõ áåðóòü ïî÷àòîê ñòðóìêè і ðі÷-
êè, òîìó ðі÷êîâà ñіòêà òóò áіëüø ãóñòà. 
Çàëåæíî âіä íàïðÿìêó ñòîêó, ðі÷êè ïîäі-
ëÿþòü íà òðè ãðóïè: ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ
ñõèëіâ ãіð (Àëüìà, Êà÷à, Áåëüáåê); ðі÷êè 
ïіâäåííîãî áåðåãà (Ó÷àí-Ñó, Äåðåêîéêà (Øâèäêà), Óëó-Óçåíü); ðі÷êè ïіâ-
íі÷íèõ ñõèëіâ ãіð (Ñàëãèð, Ìîêðèé Іíäîë òà іí.). Âîäîäіëàìè ñëóãóþòü
ïîâåðõíі ÿéë. Ðі÷êè Êðèìó ìàþòü ìіøàíå æèâëåííÿ (çі çíà÷íîþ ÷àñòêîþ
äîùîâîãî і ïіäçåìíîãî). Íà êðèìñüêèõ ðі÷êàõ ñòâîðåíî 15 âîäîñõîâèù
çàãàëüíèì îá’єìîì ïîíàä 200 ìëí ì3. Êðèìñüêі ãîðè ìàþòü çíà÷íі çàïàñè
ïіäçåìíèõ âîä, ÿêі âèõîäÿòü òóò íà ïîâåðõíþ ó âèãëÿäі äæåðåë.

Ðîñëèííèé ïîêðèâ Êðèìñüêèõ ãіð і Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó âіäðіçíÿ-
єòüñÿ âåëèêîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ. Ó ãîðàõ íàëі÷óþòü ïîíàä 2200 âèäіâ, áà-
ãàòî ç ÿêèõ є åíäåìіêàìè. Íà ïіâäåííîìó áåðåçі ïîøèðåíі ïàðêîâі íàñà-
äæåííÿ ç âі÷íîçåëåíèõ âèäіâ: êèïàðèñіâ, ïàëüì, ìàãíîëіé, ïëàòàíіâ òà іí.

Iсторiя географiïр р ф
Невід’ємні куточки ландшафту Південного берега Криму. Це – декора-
тивні парки і сади, які виникли на самому початку ХІХ ст. при літніх резиден-
ціях царів та аристократії. Найбільшими парками є Лівадійський (127 га), 
Алупкінський (близько 40 га) парки та Нікітський ботанічний сад (280 га). Пер-
ші два створені в ландшафтному стилі: з урахуванням особливостей пейзажу,
із вдалим поєднанням місцевих дикорослих дерев з екзотичними. Найбільше
тут можна побачити групи італійської і місцевої сосни, а також кедрів, платанів 
та інших порід  дерев. Сукупність усіх дерев і кущів у Нікітському ботанічному 
саду налічує понад 1500 видів, різновидів і форм.

Мал. 100. Міжкуестові улоговини 
Кримських гір
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Òâàðèííèé ñâіò ãіðñüêîãî Êðèìó áàãàòèé ëіñîâèìè âèäàìè, ñåðåä ÿêèõ
êðèìñüêèé îëåíü і êîçóëÿ, êàáàíè і ìóôëîíè, õî÷à ÷èñåëüíіñòü îñòàííіõ
íåâåëèêà. Çáåðåãëèñÿ áîðñóê, êàì’ÿíà êóíèöÿ, ëèñèöÿ і ëàñêà. Ïòàõіâ ó
êðèìñüêèõ ëіñàõ íåáàãàòî. Óòіì, òóò òðàïëÿþòüñÿ äÿòëè, åíäåìі÷íі âèäè
ñèíèöü і ÷îðíîãîëîâîї ñîéêè, à òàêîæ ÷îðíі äðîçäè, çÿáëèêè, ãîðëèíêè.
Íà ïіâäåííîìó áåðåçі ìåøêàþòü ïëàçóíè, çîêðåìà êðèìñüêèé ãåêîí,
ëåîïàð äîâèé ïîëîç і áåçíîãà ÿùіðêà æîâòîïóç (ìàë. 101). Ñåðåä êîìàõ –
öèêàäè, ìîñêіòè, åíäåìі÷íà êðèìñüêà æóæåëèöÿ òà іí.

Äëÿ Êðèìñüêèõ ãіð õàðàêòåðíà âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü ґðóíòîâî-ðîñ-
ëèííîãî ïîêðèâó (ìàë. 102). Ïåðåäãіð’ÿ âêðèòі ñòåïîâîþ ðîñëèííіñòþ íà
ùåáåíèñòèõ ÷îðíîçåìàõ. Ñòåïîâі äіëÿíêè ÷åðãóþòüñÿ ç äóáîâèìè ëіñàìè
íà äåðíîâî-êàðáîíàòíèõ ґðóíòàõ. Íà Ïіâäåííîìó áåðåçі Êðèìó ïîøèðåíі
ñóõі ëіñè і ÷àãàðíèêè íà êîðè÷íåâèõ ґðóíòàõ. Ñõèëè ãіð óêðèòі ïåðåâàæíî
äóáîâèìè і áóêîâèìè ëіñàìè íà áóðèõ ëіñîâèõ ґðóíòàõ. Íà âåðøèíàõ ÿéë
ïåðåâàæàє ëó÷íî-ñòåïîâà ðîñëèííіñòü íà ãіðñüêî-ëó÷íèõ ґðóíòàõ.

 Ландшафти Кримських гір. Çà
ñêëàäîì ëàíäøàôòіâ ó ìåæàõ ãіðñüêî-
ãî Êðèìó âèäіëÿþòü òðè îáëàñò і: Ïå-
ðåäãіðñüêó ëіñîñòåïîâó, Ãîëîâíå ãіð-
ñüêî-ëó÷íî-ëіñîâå ïàñìî, Êðèìñüêå
ïіâäåííîáåðåæíå ñóáòðîïі÷íå Ñåðåä-
çåìíîìîð’ÿ.

Ïåðåäãіðñüêà ëіñîñòåïîâà îáëàñòü
ïîøèðþєòüñÿ íà Âíóòðіøíє і Çîâíіøíє
êóåñòîâі ïàñìà і ìіæïàñìîâі çíèæåí-
íÿ. Êëіìàò ïåðåäãіð’ÿ íàïіâïîñóøëè-
âèé, òåïëèé ç ì’ÿêîþ çèìîþ. Ґðóí-
òîâèé ïîêðèâ ñòðîêàòèé. Íàéáіëüø
ïîøèðåíі ïåðåäãіðñüêі ÷îðíîçåìè і 

äåðíîâî-êàðáîíàòíі ґðóíòè, íà ïіâäåííîìó çàõîäі òðàïëÿþòüñÿ êîðè÷íåâі.
Îñíîâíèìè ëàíäøàôòàìè îáëàñòі є êóåñòîâі ñòåïîâі, ÿêі çíà÷íî çìіíåíі
ëþäèíîþ ïіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ: ðіëëþ òà âèíîãðàäíèêè; êóåñòî-
âі ëіñîñòåïîâі, êóåñòîâі ëіñîâі. Íàéáіëüø îñâîєíèìè є ìіæïàñìîâі ïîëîãî-
õâèëÿñòі ÷àãàðíèêîâî-ñòåïîâі ëàíäøàôòè. Òóò çíàõîäèòüñÿ áіëüøіñòü íà-
ñåëåíèõ ïóíêòіâ, ïðîêëàäåíі çàëіçíèöÿ і àâòîìàãіñòðàëі. Ó Âíóòðіøíüîìó 
ïàñìі òðàïëÿþòüñÿ ùå é íèçüêîãіðíі ëіñîâі ëàíäøàôòè, à â äîëèíàõ ðі-
÷îê – äîëèííî-òåðàñíі.

Ãîëîâíå ãіðñüêî-ëó÷íî-ëіñîâå ïàñìî. Ó íàçâі öієї îáëàñòі äîáðå ïîìіòíі
її îñíîâíі ëàíäøàôòíі îñîáëèâîñòі: ïàíóâàííÿ ëіñîâèõ і ëó÷íèõ êîìïëåê-
ñіâ. Êëіìàò ðіçíèõ ÷àñòèí Ãîëîâíîãî ïàñìà ðіçíîìàíіòíèé і çìіíþєòüñÿ âіä 
ïîìіðíî æàðêîãî íàïіââîëîãîãî â íèçüêîãіð’ї äî ïðîõîëîäíîãî íàäìіðíî
çâîëîæåíîãî íà çàõіäíèõ ÿéëàõ. Óñі ëàíäøàôòè ïîäіëÿþòü íà íèçüêîãіð-
íі, ñåðåäíüîãіðíі òà ëàíäøàôòè ÿéë. Íà íèçüêî- і ñåðåäíüîãіð’ÿõ ïåðå-
âàæàþòü ðіçíі çà âèäîâèì ñêëàäîì ëіñè, çàëåæíî âіä îðієíòóâàííÿ ñõèëіâ
і ðîçòàøóâàííÿ íà çàõîäі, ó öåíòðі ÷è íà ñõîäі Ãîëîâíîãî ïàñìà. Íàéáіëüø
ïîøèðåíі äóáîâі, ÿëèöåâî-äóáîâі, ñîñíîâі, áóêîâі, ñêåëüíîäóáîâі, áóêîâî-
ãðàáîâі ëіñè. ßéëèíñüêі ëàíäøàôòè çàéìàþòü âèðіâíÿíі âåðøèííі ïîâåðõ-
íі é ïðåäñòàâëåíі ãіðñüêî-ëóãîâèìè ëіñîñòåïîì і ñòåïîì.

Мал. 101. Жовтопуз
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Êðèìñüêå ïіâäåííîáåðåæíå ñóáòðîïі÷íå Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ ÿê ïðèðîäíà
îáëàñòü çáіãàєòüñÿ ç ïðèìîðñüêèì ëàíäøàôòíèì ïîÿñîì ïіâäåííîãî ñõèëó
Ãîëîâíîãî ïàñìà. Ó ðåëüєôі îáëàñòі ïåðåâàæàє íèçüêîãіð’ÿ, ïîðіçàíå ãëè-
áîêèìè äîëèíàìè ðі÷îê, ÿðіâ і áàëîê. Êëіìàò ìàє îçíàêè ñåðåäçåìíîìîð-
ñüêîãî êëіìàòó. Îñíîâíèìè ëàíäøàôòàìè îáëàñòі є ñêåëÿñòі íèçüêîãіð’ÿ 
ç ðåëіêòîâèì ÿëèöåâî-ñîñíîâèì ðіäêîëіññÿì, íèçüêîãіð’ÿ ç ÿëèöåâî-äóáî-
âèìè ëіñàìè, ñèëüíî ðîç÷ëåíîâàíі íèçüêîãіð’ÿ ç ÿëèöåâèì ðіäêîëіññÿì і 
äóáîâî-ôіñòàøêîâèìè çàðîñòÿìè, òåðàñîâàíі ðіâíèíè і íèçüêîãіðíі õðåáòè
ç ïîëèííî-çëàêîâèìè і êîâèëîâî-òèï÷àêîâèìè ñòåïàìè. Îñîáëèâі ëàíä-
øàôòè ñôîðìóâàëèñÿ ó ìåæàõ ãіð-ëàêîëіòіâ – Àþäàã, Êàñòåëü, äëÿ ÿêèõ
õàðàêòåðíі øèðîêîëèñòі ëіñè і äóáîâі ñóõîñòіéêі ÷àãàðíèêè ç ïіäëіñêîì
ç âі÷íîçåëåíèõ ðîñëèí. Îñîáëèâèì çîâíіøíіì âèãëÿäîì âіäðіçíÿþòüñÿ
ëàíäøàôòè âóëêàíі÷íèõ ïðèìîðñüêèõ íèçüêîãіð’їâ ç äóáîâèì ðіäêîëіññÿì 
і ñòåïàìè, íàïðèêëàä íà Êàðàäàçі.

Îñîáëèâîñòі êëіìàòè÷íèõ óìîâ äàþòü çìîãó âèðîùóâàòè â öіé ïðèðîä-
íіé îáëàñòі åôіðîîëіéíі êóëüòóðè (òðîÿíäó, ëàâàíäó, øàâëіþ), âèñîêîÿêіñ-
íі ñîðòè âèíîãðàäó. Çàâäÿêè öіëþùîìó êëіìàòîâі, ìàëüîâíè÷èì ãîðàì,
òåïëîìó ìîðþ, åêçîòè÷íіé ðîñëèííîñòі Êðèì çäàâíà ââàæàþòü îçäîðîâíè-
öåþ і ðàéîíîì àêòèâíîї ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі. Òîìó áàãàòî ëàíäøàôòіâ
çàçíàëè ïåðåòâîðåííÿ, à äåÿêі ïîâíіñòþ çàìіíåíі íà àíòðîïîãåííі.

 Природоохоронні об’єкти. Êðèìñüêі ãîðè çíà÷íî çìіíåíі ãîñïîäàð-
ñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè. Óñі ïðèðîäíі êîìïîíåíòè і ïðèðîäíі êîìïëåê-
ñè ïîòðåáóþòü îõîðîíè і ðàöіîíàëüíîãî їõ âèêîðèñòàííÿ. Іç öієþ ìåòîþ â 
Êðèìñüêіé ãіðñüêіé êðàїíі ñòâîðåíî áëèçüêî 120 ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðè-
òîðіé. Ó Ïåðåäãіð’ї áëèçüêî 30 ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ îãîëîøåíî çàïîâіäíè-
ìè. Ñåðåä íèõ 12 äóáîâèõ ãàїâ, ãîðà-îñòàíåöü Ìàíãóï-Êàëå, Áåëüáåêñüêèé
і Êà÷èíñüêèé êàíüéîíè, ïå÷åðè – ìіñöÿ ïîñåëåííÿ ïàëåîëіòè÷íîї ëþäèíè 
òà іí. Åòàëîíîì ëàíäøàôòіâ Ãîëîâíîãî ïàñìà, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, є ßëòèí-
ñüêèé ãіðñüêî-ëіñîâèé çàïîâіäíèê, çàêàçíèê Âåëèêîãî êàíüéîíó Êðèìó, 
çàïîâіäíі áóêîâі ãàї íà Àé-Ïåòðі òà іí. Íàéáіëüø âèçíà÷íèìè åòàëîíàìè 
ïðèðîäè ïіâäåííîáåðåæíîї îáëàñòі є çàïîâіäíèêè «Ìèñ Ìàðòüÿí» і «Êà-
ðàäàã». Êðіì íèõ, òóò çîñåðåäæåíі ùå 27 ëàíäøàôòíèõ і 15 ïðèáåðåæíèõ 
çàïîâіäíèõ óðî÷èù. ×óäîâèìè çðàçêàìè ñïіâäðóæíîñòі ëþäèíè і ïðèðîäè 
є â öіé îáëàñòі ïàðêè, ùî îõîïëþþòü ïëîùó ïîíàä 1000 ãà, 17 ç ÿêèõ 
îãîëîøåíі ïàðêàìè-ïàì’ÿòêàìè ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà.

Мал. 102. Вертикальна
поясність Кримських гір
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ГОЛОВНЕ
 Кримські гори мають мезозойський фундамент, а остаточно сформувалися в пе-

ріод альпійської складчастості.
 Для гір характерна вертикальна поясність клімату і ґрунтово-рослинного покриву.
 За особливостями ландшафтів у межах Гірського Криму виділяють три області:

Передгірську лісостепову, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо, Кримське південно-
бережне субтропічне Середземномор’я.

 У Криму створено близько 120 природоохоронних територій.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які найголовніші особливості рельєфу і клімату Кримських гір?
2. Які ландшафти переважають у горах Криму?
3. Чим відрізняється висотна поясність Кримських гір і Українських Карпат?
4. Чим схоже господарське освоєння Кримських гір і Карпат?
5. Підберіть інформацію про парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Криму, ви-

користавши Інтернет-ресурси.

§ 43. ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ 
І ÐÅÑÓÐÑÈ ×ÎÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

 Які моря називаються внутрішніми?
 Основні елементи рельєфу океанічного дна та властивості водних мас. 

 Географічне положення, розміри, берегова лінія. ×îðíå ìîðå –
âíóòðіøíє ìîðå, ùî îìèâàє ïіâäåííі áåðåãè Óêðàїíè і íàëåæèòü äî áàñåéíó  
Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó. Âîíî ïðîñòÿãàєòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä íà 1167 êì, à 
ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – íà 624 êì. Çàãàëüíà ïëîùà àêâàòîðії – 422 òèñ. êì2.
Ìîðå çàéìàє âåëèêó òåêòîíі÷íó çàïàäèíó, ùî ëåæèòü ó ìåæàõ ðóõëèâîї
îáëàñòі àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі. Éîãî ïåðåñі÷íà ãëèáèíà – 1271 ì, 
à ìàêñèìàëüíà – 2245 ì. Ïіâíі÷íî-çàõіäíà ÷àñòèíà ìîðÿ ðîçòàøîâàíà íà
îêðàїíàõ Ñêіôñüêîї і Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðì і óòâîðþє øèðîêó ñìó-
ãó øåëüôîâîї çîíè ç ãëèáèíàìè äî 200 ì. Ç îêåàíîì ×îðíå ìîðå ç’єäíóєòüñÿ
ïîñëіäîâíіñòþ ç êіëüêîõ ìîðіâ і ïðîòîê: ïðîòîêîþ Áîñôîð ç Ìàðìóðîâèì
ìîðåì, ïðîòîêîþ Äàðäàíåëëè іç Ñåðåäçåìíèì ìîðåì, ÿêå ÷åðåç Ãіáðàëòàð-
ñüêó ïðîòîêó ç’єäíóєòüñÿ ç Àòëàíòèêîþ. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі ×îðíå ìîðå 
÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó ñïîëó÷åíå ç Àçîâñüêèì ìîðåì. Ìîðå îìèâàє
áåðåãè Óêðàїíè, Ðîñії, Ãðóçії, Òóðå÷÷èíè, Áîëãàðії òà Ðóìóíії.

Iсторiя географiïр р ф
Чорне море є залишком давнього океану Тетіс, що існував на місці сучасного 
моря 30–40 млн років тому. У неогеновому періоді з нього утворився Сармат-
ський басейн. Потім його межі змінювалися, утворюючи солоні моря або прісно-
водні замкнуті басейни, що мали такі назви: Меотичне, Понтичне, Кіммерійське,
Куяльницьке, Давньоевксинське, Карангатське, Новоевксинське. Сучасному 
Чорному морю усього 7 тис. років – вік за геологічними мірками невеликий.
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Áåðåãîâà ëіíіÿ ×îðíîãî ìîðÿ ðîç÷ëåíîâàíà ìàëî. Її çàãàëüíà äîâæèíà–
4090 êì, à â ìåæàõ Óêðàїíè – 1540 êì. Íàéáіëüøèì ïіâîñòðîâîì є Êðèì-
ñüêèé, à íàéáіëüøèìè çàòîêàìè – Äæàðèëãàöüêà, Êàðêіíіòñüêà, Êàëàìіò-
ñüêà і Ôåîäîñіéñüêà. Îñòðîâіâ ó ìîðі ìàëî, ùî ïîâ’ÿçàíî ç òåêòîíі÷íîþ 
áóäîâîþ. Íàéáіëüøèìè ç íèõ є Äæàðèëãà÷, Äîâãèé, Áåðåçàíü і Çìіїíèé.
Óòâîðèëèñÿ òóò і íàìèâíі ïіùàíі êîñè, íàïðèêëàä Êіíáóðíñüêà і Òåíäðіâ-
ñüêà. Ó ×îðíå ìîðå â ìåæàõ Óêðàїíè âïàäàє êіëüêà âåëèêèõ ðі÷îê, ÿê-îò: 
Äóíàé, Äíіïðî, Äíіñòåð, Ïіâäåííèé Áóã. Âîíè çíà÷íî âïëèâàþòü íà îñîá-
ëèâîñòі âîäíèõ ìàñ ìîðÿ, îïðіñíþþ÷è їõ. Íà äіëÿíêàõ ìіæ ðі÷êàìè óçáå-
ðåææÿ ïðîðіçóþòü âîäîéìè, ùî ñïîëó÷àþòüñÿ ç ìîðåì, – ëèìàíè. Íà 
×îðíîìîðñüêîìó óçáåðåææі íàéáіëüø âіäîìі Äíіñòðîâñüêèé, Õàäæèáåé-
ñüêèé, Êóÿëüíèöüêèé, Òèëіãóëüñüêèé і Äíіïðîâñüêèé ëèìàíè.

Òàêå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ ìîðÿ ñóòòєâî âïëèíóëî íà éîãî ïðèðîäíі
îñîáëèâîñòі: ñîëîíіñòü, òåìïåðàòóðó, ïåðåìіùåííÿ âîäíèõ ìàñ, ôîðìóâàí-
íÿ òå÷іé òà іí.

Нацiональне надбанняц д
Найвіддаленішою географічною точкою території України є острів Зміїний,
або Фідонісі, який знаходиться у північно-західній частині Чорного моря, за
37 км від Кілійського гирла Дунаю. Його площа – 1,5 км2. Належить до Оде-
ської області.

 Клімат і водні маси. Êëіìàò ×îðíîãî ìîðÿ âèçíà÷àєòüñÿ ïîëîæåííÿì 
áіëüøîї éîãî ÷àñòèíè â ñóáòðîïі÷íîìó êëіìàòè÷íîìó ïîÿñі, à ïіâíі÷íîї
÷àñòèíè – ó ïîìіðíîìó. Çèìà òåïëà і âîëîãà, ëіòî ñóõå і æàðêå. Óçèìêó 
áóâàþòü ñèëüíі øòîðìîâі âіòðè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðîõîäæåííÿì ñåðåäçåìíî-
ìîðñüêèõ і àòëàíòè÷íèõ öèêëîíіâ. À âëіòêó ìîðå çíàõîäèòüñÿ ïіä âïëèâîì 
Àçîðñüêîãî ìàêñèìóìó, çàâäÿêè ÷îìó òóò ïåðåâàæàє áåçõìàðíà ïîãîäà.
Ó öåé ïåðіîä ðîêó âèíèêàþòü ãðîçè і ñïîñòåðіãàþòüñÿ ñìåð÷і.

Òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä ×îðíîãî ìîðÿ óëіòêó ñòàíîâèòü 
+23…+25 Ñ, à íà ìіëêîâîääі ìîæå äîñÿãàòè +27…+29 Ñ (ìàë. 103). Óçèì-
êó ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà âîäè ñÿãàє +6…+9 Ñ, êðіì ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ і 
ïіâíі÷íî-ñõіäíèõ ÷àñòèí, äå â ñóâîðі çèìè ìîðå çàìåðçàє. Âàðòî çàçíà÷è-
òè, ùî, ïî÷èíàþ÷è ç ãëèáèíè 150 ì і íèæ÷å, òåìïåðàòóðà âîäè çàëèøà-
єòüñÿ ñòàëîþ і ñòàíîâèòü +9 Ñ.

Мал. 103. Температура поверхневих вод Чорного й Азовського морів ((( С)
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Мал. 104. Життя в Чорному морі

Âîäíèé áàëàíñ ×îðíîãî ìîðÿ ôîðìóєòüñÿ çà ðàõóíîê ðі÷êîâîãî ñòîêó
(360 êì3 íà ðіê), àòìîñôåðíèõ îïàäіâ (230 êì3), ãëèáèííîї òå÷ії áіëüø ñî-
ëîíèõ ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ âîä ÷åðåç ïðîòîêó Áîñôîð (175 êì3) і âåðõíüîї
òå÷ії îïðіñíåíèõ àçîâñüêèõ âîä ÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó (30 êì3). Âіääà÷à 
âîäè âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç âèïàðîâóâàííÿ (360 êì3 íà ðіê), ÷åðåç
ãëèáèííó òå÷іþ â Àçîâñüêå ìîðå (20 êì3) і ïîâåðõíåâó òå÷іþ â Ñåðåäçåìíå 
(210 êì3). Òàêèé áàëàíñ ñïðèÿє çàãàëüíîìó îïðіñíåííþ ìîðñüêîї âîäè і ôîð-
ìóє âåðòèêàëüíó çìіíó її ñîëîíîñòі. Íà ïîâåðõíі âîíà ñòàíîâèòü 17–18 ‰,
íà ãëèáèíі äî 100 ì – 19–20 ‰, à â ïðèäîííèõ øàðàõ äîñÿãàє 22–23 ‰.

Ðіâåíü âîäè â ìîðі ïðîòÿãîì ðîêó çìіíþєòüñÿ, ùî çóìîâëåíî ñòîêîì
ðі÷îê, ïðèïëèâàìè і âіäïëèâàìè, çãіííî-íàãіííèìè âіòðàìè. Ïðèïëèâíî-
âіäïëèâíі êîëèâàííÿ âîäè ñòàíîâëÿòü ó ñåðåäíüîìó 8–10 ñì. Àìïëіòóäà
çãіííî-íàãіííèõ êîëèâàíü ïåðåâèùóє 40–60 ñì, à áіëÿ ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ
áåðåãіâ – íàâіòü 1,5 ì. Õâèëüîâі ïðîöåñè â ×îðíîìó ìîðі ïîâ’ÿçàíі ç öè-
êëîíàìè. Âîñåíè і âçèìêó ïіä ÷àñ øòîðìіâ õâèëі âèðîñòàþòü äî 5–6 ì, à
іíîäі – äî 10–14 ì.

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ïðèðîäíèõ óìîâ ×îðíîãî ìîðÿ є іñíóâàííÿ â
íüîìó ïîñòіéíîãî øàðó ñіðêîâîäíþ. Âîäíі ìàñè ìîðÿ ìàþòü íіáè äâà ïî-
âåðõè. Ïåðøèé ïîâåðõ (13 % îá’єìó) óòâîðþþòü ïîâåðõíåâі âîäíі ìàñè,
ùî ìіñòÿòü êèñåíü, ó íèõ ðîçâèâàþòüñÿ ìіêðîîðãàíіçìè, òâàðèíè і ðîñëè-
íè. Ïî÷èíàþ÷è ç ãëèáèíè 150–200 ì і äî äíà, ðîçìіñòèâñÿ äðóãèé ïîâåðõ,
âîäè ÿêîãî íàñè÷åíі îòðóéíèì ãàçîì ñіðêîâîäíåì, äå ìîæå іñíóâàòè ëèøå
ïåâíèé âèä áàêòåðіé. Öåé øàð ñòàíîâèòü 87 % îá’єìó ìîðÿ.

 Органічний світ. Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò ×îðíîãî ìîðÿ çîñåðå-
äæåíèé ïåðåâàæíî â ïîâåðõíåâîìó øàðі âîäè, çáàãà÷åíîìó êèñíåì
(ìàë. 104). Óñüîãî â ìîðі íàëі÷óþòü ïîíàä 620 âèäіâ ðîñëèí і ïîíàä 2 òèñ.
âèäіâ òâàðèí, ó òîìó ÷èñëі 180 âèäіâ ðèá. Ç íèõ ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ
ìàþòü áіëóãà, îñåòåð, îñåëåäöі, õàìñà, êåôàëü, ñòàâðèäà, ñêóìáðіÿ, òó-
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íåöü. Äîñèòü ïîøèðåíі áóðі, ÷åðâîíі òà çåëåíі âîäîðîñòі. Ó çåëåíèõ і áóðèõ 
âîäîðîñòÿõ îñåëÿþòüñÿ ìîðñüêі éîðæі é ìіäії, à íà ïðèáåðåæíèõ äîííèõ 
ïіñêàõ – ðàêè, ìîëþñêè, êàìáàëà. Ó çàðîñòÿõ ìîðñüêîї òðàâè çîñòåðè æè-
âóòü êðåâåòêè òà ìîðñüêі ãîëêè і êîíèêè. Ãëèáøå çóñòðі÷àþòüñÿ ãðåáіíöі 
òà óñòðèöі, ùå íèæ÷å – ãóáêè, ìіäії і ÷åðâîíі âîäîðîñòі. Íàéáëèæ÷å äî 
ñіðêîâîäíåâîãî øàðó çàíóðþþòüñÿ îñîáëèâі âèäè ìîëþñêіâ. Ó ìîðі ìåø-
êàє òðè âèäè äåëüôіíіâ, є é õèæàêè, çîêðåìà àêóëà-êàòðàí.

 Використання та охорона природних морських ресурсів.
Ó ×îðíîìó ìîðі çäàâíà âèëîâëþþòü õàìñó, áіëóãó, ñêóìáðіþ, øïðîòè,
ñòàâðèäó òà іíøі âèäè ðèá. Íà øåëüôі çíàéäåíî ïîêëàäè íàôòè і ãàçó. Íà 
ãëèáèíі 80–140 ì áіëÿ çàõіäíîãî óçáåðåææÿ Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà çà-
ñëóãîâóþòü íà óâàãó çàëіçîìàðãàíöåâі ðóäè. Â àêâàòîðії ìîðÿ âіäêðèòî
âåëèêі çàïàñè áóäіâåëüíèõ ïіñêіâ і ãðàâіþ. Íà ìіëêîâîääі íåâè÷åðïíèìè є
ïîêëàäè ÷åðåïàøíèêó, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â áóäіâíèöòâі і äëÿ 
âèðîáíèöòâà ñêëà. Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ ðåñóðñіâ 
×îðíîãî ìîðÿ є ñåðéîçíîþ çàãðîçîþ çàáðóäíåííÿ ìîðñüêèõ âîä.

×îðíå ìîðå âіäіãðàє âåëèêó ðîëü ó âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ òðàíñïîðò-
íèõ çâ’ÿçêàõ. Òóò ðîçìіùåíі íàéáіëüøі ïîðòè Óêðàїíè: Îäåñà, Іëëі÷іâñüê, 
Ïіâäåííèé, Ìèêîëàїâ, Õåðñîí, Ñåâàñòîïîëü, ßëòà, Ôåîäîñіÿ, Êåð÷.

Åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ â ìîðі äîñèòü ñêëàäíà, ùî çóìîâëåíî çàáðóäíåí-
íÿì âîäè ñòі÷íèìè і çðîøóâàëüíèìè âîäàìè, íàôòîïðîäóêòàìè, ïðîìèñ-
ëîâèìè âіäõîäàìè, íåðàöіîíàëüíèì âèêîðèñòàííÿì áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ.
Âіäáóâàєòüñÿ ïîñòіéíå ñêîðî÷åííÿ ðèáíèõ і ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ. Äåÿêі ç 
íèõ îïèíèëèñÿ íà ìåæі âèìèðàííÿ і ïîòðåáóþòü îõîðîíè. Â îñòàííі äåñÿ-
òèðі÷÷ÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ çìåíøåííÿ ïîâåðõíåâîãî êèñíåâîãî øàðó âîäè.

Äëÿ îõîðîíè áіîòè÷íèõ ðåñóðñіâ ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè: Äóíàéñüêèé і 
×îðíîìîðñüêèé áіîñôåðíі, à òàêîæ Êàðàäàçüêèé, «Ìèñ Ìàðòüÿí», Êðèì-
ñüêèé ïðèðîäíі. Âîíè îõîïëþþòü ÿê äіëÿíêè ñóõîäîëó, òàê і ìîðñüêó 
àêâà òîðіþ. Çàáîðîíåíî ïðîìèñåë ÷îðíîìîðñüêèõ äåëüôіíіâ. Äî ×åðâîíîї
êíèãè çàíåñåíî ðÿä òâàðèí і ðîñëèí (äіçíàéòåñü, ÿêі ñàìå).

ГОЛОВНЕ
 Чорне море є залишком давнього морського басейну в межах рухливої області аль-

пійської складчастості.
 Особливості клімату моря визначаються розташуванням більшої його частини в 

субтропічному кліматичному поясі, а північної частини – у помірному.
 Морська вода, починаючи з глибини 150–200 м аж до дна, насичена сірководнем.
 Різноманітне життя в морі зосереджене лише в поверхневому шарі.
 Екологічна ситуація в морі досить складна, що зумовлено забрудненням води стіч-

ними і зрошувальними водами, нафтопродуктами, промисловими відходами, не-
раціональним використанням біологічних ресурсів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть і покажіть на карті головні елементи берегової лінії Чорного моря.
2. Опишіть кліматичні умови Чорного моря.
3. Укажіть основні риси фізико-географічних умов Чорного моря.
4. Поясніть особливості водного балансу та циркуляції води в Чорному морі.
5. Назвіть найважливіші екологічні проблеми Чорноморського басейну.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 3
 

 3
 

180

§ 44. ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ 
І ÐÅÑÓÐÑÈ ÀÇÎÂÑÜÊÎÃÎ ÌÎÐß

 Умови утворення заток, лиманів, піщаних кос.
 Яке значення мають моря в житті та господарській діяльності людини?

 Географічне положення, розміри, берегова лінія. Àçîâñüêå ìîðå,
ÿê і ×îðíå, є âíóòðіøíіì ìîðåì áàñåéíó Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó (ìàë. 105).
Ïðîòå âîíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä íüîãî ðîçìіðàìè, ãëèáèíàìè, ãіäðîëîãі÷íèì
ðåæèìîì, îðãàíі÷íèì ñâіòîì. Çà ðîçìіðàìè öå îäíå ç íàéìåíøèõ ìîðіâ
ñâіòó, éîãî ïëîùà ñòàíîâèòü 39 òèñ. êì2, à îá’єì âîäè – 290 êì3. Ìàêñè-
ìàëüíà ãëèáèíà ìîðÿ ñÿãàє 15 ì, à ñåðåäíÿ – ïåðåâàæíî 6–7 ì. Âóçüêîþ і
ìіëêîþ Êåð÷åíñüêîþ ïðîòîêîþ âîíî ç’єäíàíå ç ×îðíèì ìîðåì. Äîâæèíà
áåðåãîâîї ëіíії ñòàíîâèòü 2628 êì і áіëüøå ïîëîâèíè її âèïàäàє íà Óêðàїíó.

Iсторiя географiïр р ф
Азовське море в різні часи і в різних народів називалося по-різному. Меоти,
давні племена, які жили в Приазов’ї у 7 ст. до н. е. – 3 ст. н. е., називали його
Тамарунда (Годувальниця Чорного моря); стародавні греки – Меотида; рим-
ляни – Меотійське болото; слов’яни – Сурозьке або Синє, араби – Бар-ель-
Азов (Темно-синє море); татари – Азов (закінчення, гирло) – за розташуванням 
моря у гирлі річки Дон.

Áåðåãîâà ëіíіÿ ìîðÿ, îñîáëèâî éîãî ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè, ñâîєðіäíà. Òóò
õàðàêòåðíèìè є ïіùàíі êîñè (Áåðäÿíñüêà, Îáèòі÷íà, Áèðþ÷èé Îñòðіâ), 
çàòîêè (Òàãàíðîçüêà, Áåðäÿíñüêà, Îáèòі÷íà) òà ëèìàíè (Ìîëî÷íèé, Óò-
ëþòñüêèé). Ìîðñüêі áåðåãè ïіäìèâàþòüñÿ, âîíè óðâèñòі é ìàþòü âèñîòó
âіä 5–7 ì (Îáèòі÷íà çàòîêà) äî 30–40 ì (Áåðäÿíñüêà çàòîêà). Ïіâäåííî-
çàõіä íі áåðåãè â ðàéîíі Êåð÷åíñüêîãî ïіâîñòðîâà ìіñöÿìè ñêåëÿñòі. Òàê,
ìèñ Êàçàíòèï ñêëàäåíèé ðèôîâèìè âàïíÿêàìè äàâíіõ ìîðіâ, і òîìó óðâè-
ùà äîñÿãàþòü òóò âèñîòè 100 ì, îêðåìі ãðóïè ñêåëü òðàïëÿþòüñÿ і â ìîðі. 
Íà çàõîäі ìîðÿ çíàõîäèòüñÿ çàòîêà Ñèâàø, âіääіëåíà âіä íüîãî áàð’єðíîþ 
ïіùàíîþ êîñîþ – Àðàáàòñüêîþ Ñòðіëêîþ. Ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі ìîðå óòâî-
ðþє Àðàáàòñüêó і Êàçàíòèïñüêó çàòîêè.

Мал. 105. Азовське море 
(космічний знімок) Мал. 106. Бердянська коса
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Àçîâñüêå ìîðå äóæå âіääàëåíå âіä іíøèõ ìîðіâ ñâîãî îêåàíі÷íîãî áà-
ñåéíó, êðіì ×îðíîãî, і òèì áіëüøå âіä îêåàíó. Òàêà âіääàëåíіñòü ñïðèÿëà
ôîðìóâàííþ éîãî ñâîєðіäíèõ ïðèðîäíèõ óìîâ.

Нацiональне надбанняц д
Унікальні форми рельєфу берегів. Такими є коси Азовського моря 
(мал. 106) – вузькі смуги суходолу в прибережній, переважно північній частині. 
Вони сформувалися внаслідок відкладання наносів (черепашнику) біля бе-
рега, що переносять поверхневі течії. Такі наноси накопичуються там, де
берег  значно виступає в море порівняно із сусідніми берегами. Тоді на цій ді-
лянці різко зменшується енергія хвиль, гальмується їхнє переміщення і почи-
нають відкладатися принесені водою гірські породи. Із часом коса дедалі
більше відда ляється від вихідного берега, блукаючи в морі. Найдавнішою 
і найдовшою (115 км) косою є Арабатська Стрілка. Унаслідок підняття рівня
Азовського моря вона зміщувалася постійно на захід, доки не приєдналася
до протилежного берега, відокремивши від моря Сиваську затоку.

 Будова котловини і рельєф дна. Àçîâñüêå ìîðå óòâîðèëîñÿ íà ìіñöі 
äàâíüîãî ìîðñüêîãî áàñåéíó. Çà áóäîâîþ äíà âîíî є ïëàòôîðìíèì: çíàõî-
äèòüñÿ íà çàòîïëåíèõ äіëÿíêàõ Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї òà Ñêіôñüêîї ïëàò-
ôîðì. Ôîðìà éîãî óëîãîâèíè áëþäöåïîäіáíà ç ðіâíèì ïëîñêèì äíîì. Ãëè-
áèíà ðіâíîìіðíî çðîñòàє âіä óçáåðåææÿ äî öåíòðó.

Ó ãåîëîãі÷íіé áóäîâі ìîðÿ âèäіëÿþòü òðè îñíîâíèõ åëåìåíòè: Ïіâíі÷íî-
àçîâñüêèé ïðîãèí, Àçîâñüêèé âàë і Ïіâäåííîàçîâñüêèé ïðîãèí. Ïіâíі÷íî-
àçîâñüêèé ïðîãèí – öå òåêòîíі÷íà ñòðóêòóðà, ùî óòâîðèëàñÿ íà ìåæі äâîõ 
ïëàòôîðì. Àçîâñüêèé âàë є ïіäíÿòòÿì ôóíäàìåíòó Ñêіôñüêîї ïëèòè. Ïіâ-
äåííîàçîâñüêèé ïðîãèí ðîçìіùåíèé íà áіëüø äàâíüîìó ïðîãèíі, ùî ìàє 
ñêëàäêè â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ. Òóò íàÿâíі ïіäâîäíі ãðÿçüîâі âóëêàíè.
Ó ïðèáåðåæíіé ÷àñòèíі äíî ìîðÿ âêðèòî ïіñêîì, íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ
ïîøè ðåíі ìóëè. Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Àçîâñüêîãî ìîðÿ ñåðåä âіäêëàäіâ 
ãіðñüêèõ ïîðіä ïåðåâàæàþòü ãëèíèñòі ìóëè. Â Àçîâñüêîìó ìîðі çíàéäåíî
ïîêëàäè íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó òà çàëіçíèõ ðóä. Âîäè Ñèâàøó áàãàòі íà 
êóõîííó òà іíøі ñîëі.

 Клімат і водні маси. Àçîâñüêå ìîðå ðîçòàøîâàíå â ìåæàõ êîíòèíåí-
òàëüíîї îáëàñòі ïîìіðíîãî êëіìàòè÷íîãî ïîÿñó, òîìó éîãî êëіìàòè÷íі óìî-
âè, íà âіäìіíó âіä ×îðíîãî, ìàþòü ñâîєðіäíі ðèñè. Äëÿ êëіìàòó õàðàêòåðíà
ñóõà ïîãîäà ç äîñèòü âåëèêîþ ðі÷íîþ àìïëіòóäîþ êîëèâàííÿ òåìïåðàòóð. 
Íà ôîðìóâàííÿ ïîãîäíèõ óìîâ і êëіìàòó âëіòêó âïëèâàє Àçîðñüêèé àíòè-
öèêëîí. Çíà÷íî âіä÷óòíіøèé, ó ïîðіâíÿííі ç ×îðíèì ìîðåì, âïëèâ і 
Ñèáіð ñüêîãî àíòèöèêëîíó іç ñèëüíèìè ïіâíі÷íî-ñõіäíèìè òà ñõіäíèìè 
âіòðà ìè é ðàïòîâèìè ïîõîëîäàííÿìè. Çàâäÿêè ìіëêîâîäíîñòі é äîáðîìó 
ïðîãðіâó òåìïåðàòóðà âîäè âëіòêó ñÿãàє +24…+25 Ñ, à íà ìіëêîâîääÿõ – 
íàâіòü +32 Ñ. Óçèìêó íàä ìîðåì äîìіíóє êîíòèíåíòàëüíå ïîâіòðÿ ç ïіâ-
íі÷íî-ñõіäíèìè âіòðàìè. Ó öåé ïåðіîä âîäà îõîëîäæóєòüñÿ äî –3…+3 Ñ. 
Ñåðåäíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ ñòàíîâèòü 300–500 ìì.

Ó çèìîâèé ïåðіîä âîäà â ìîðі çàìåðçàє, íåðіäêî íà 4–5 ìіñÿöіâ. Ëіä ïî-
÷èíàє óòâîðþâàòèñÿ â ãðóäíі, éîãî ñìóãà óçäîâæ ïіâíі÷íîãî óçáåðåææÿ äî-
ñÿãàє 5–7 êì. Òîâùà êðèãè â ñóâîðі çèìè ñòàíîâèòü 80–90 ñì. Çà ñèëüíèõ
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âіòðіâ ëіä ðóõàєòüñÿ, óòâîðþþòüñÿ ñïðàâæíі òîðîñè. Ëіä òàíå â êіíöі ëþòîãî
(ïіâäåííà ÷àñòèíà àêâàòîðії) òà íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ (áіëÿ ïіâíі÷íèõ áåðåãіâ).

Ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü âîäè â Àçîâñüêîìó ìîðі ñòàíîâèòü 14 ‰, àëå âîíà
çìіíþєòüñÿ ó ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ìîðÿ. Íàéáіëüøà ñîëîíіñòü âîä áіëÿ äíà
Êåð÷åíñüêîї ïðîòîêè (17,6 ‰), її çìåíøåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ â íàïðÿìêó 
äî Òàãàíðîçüêîї çàòîêè (4–8 ‰) òà ãèðëà ðі÷êè Äîí (äî 2–5 ‰). Ìàê-
ñèìàëüíà ñîëîíіñòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó çàòîöі Ñèâàø – 250 ‰. Ñîëîíіñòü
ìîðñüêèõ âîä çáіëüøóєòüñÿ âçèìêó: ó öåé ÷àñ çìåíøóєòüñÿ ñòіê ó ìîðå
ïðіñíèõ âîä, öüîìó ñïðèÿє òàêîæ ëüîäîóòâîðåííÿ, çà ÿêîãî ñîëі âèìîðî-
æóþòüñÿ і їõíÿ êîíöåíòðàöіÿ çáіëüøóєòüñÿ.

Ðóõ âîäè â Àçîâñüêîìó ìîðі ñïîñòåðіãàєòüñÿ â çàõіäíîìó íàïðÿìêó,
ùî çóìîâëþєòüñÿ ïåðåâàæíèìè âіòðàìè. Ñåðåäíÿ øâèäêіñòü ðóõó òå÷іé – 
10–20 ñì/ñ. Â Àçîâñüêîìó ìîðі ñïîñòåðіãàєòüñÿ é äîñèòü ñèëüíå õâèëþ-
âàííÿ. Çèìîâі õâèëі ìîæóòü ñÿãàòè âèñîòè äî 2 ì і áіëüøå, ÿêùî íåìàє
ëüîäîâîãî ïîêðèâó. Óëіòêó âèñîòà õâèëü ñÿãàє 1 ì.

 Органічний світ. Ôëîðà і ôàóíà Àçîâñüêîãî ìîðÿ ó âèäîâîìó ñêëàäі
áіäíіøà, íіæ ×îðíîãî. Ïðîòå Àçîâñüêå ìîðå âèðіçíÿєòüñÿ áіëüøîþ áіîëî-
ãі÷íîþ ïðîäóêòèâíіñòþ, ÿêà ñòàíîâèòü äî 100 òèñ. ò çà ðіê. Çà íåçíà÷íîãî
âèäîâîãî ñêëàäó ðèá (79 âèäіâ) їõíÿ ÷èñåëüíіñòü âåëèêà. Ïðîìèñëîâå çíà-
÷åííÿ ìàþòü ñóäàê, îñåëåäåöü, îñåòåð, òþëüêà, áè÷êè, õàìñà, êàìáàëà,
êåôàëü. Ïðîòå ÷åðåç çðîñòàííÿ ñîëîíîñòі é ïîãіðøåííÿ óìîâ äëÿ íåðåñòó
ïðîäóêòèâíіñòü ðіçíèõ âèäіâ ðèá òà їõíіé âèëîâ іç ðîêó â ðіê çìåíøóєòüñÿ. 
Іç öèì òàêîæ ïîâ’ÿçàíå ïðîíèêíåííÿ äіàòîìîâèõ âîäîðîñòåé, ïëàíêòîí-
íèõ òâàðèí, ðîçìíîæåííÿ ìåäóç.

Âàæëèâèì çàõîäîì ùîäî âіäíîâëåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі Àçîâñüêîãî ìîðÿ
є ðîçâåäåííÿ і âèïóñê ó íüîãî ìàëüêіâ îñåòðà, áіëóãè, ñóäàêà, ëÿùà, òàðà-
íі òà іí.

Ó âñіé òîâùі ìîðñüêîãî áàñåéíó ðîñòóòü çåëåíі, áóðі é ÷åðâîíі âîäî-
ðîñòі òà ìîðñüêà òðàâà. Ç-ïîìіæ íèõ âèðіçíÿєòüñÿ çîñòåðà, ùî ðîñòå íà
ïіùàíèõ і ìóëóâàòèõ ґðóíòàõ, óòâîðþþ÷è ãóñòі çàðîñòі. Ãëèáèííà ôàóíà
ïðåäñòàâëåíà ðàêîïîäіáíèìè òà ìîëþñêàìè. Æèâóòü ó ìîðі é ïðåäñòàâ-
íèêè ññàâöіâ, íàïðèêëàä äåëüôіí àçîâêà.

 Раціональне використання ресурсів та охорона басейну. Àçîâ-
ñüêå ìîðå є âàæëèâîþ òðàíñïîðòíîþ ìàãіñòðàëëþ Óêðàїíè. Ãîëîâíі ïîð-
òè – öå Áåðäÿíñüê і Ìàðіóïîëü. Íà îñíîâі áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ ìîðÿ ïðà-
öþє Ïіâíі÷íîàçîâñüêå ðèáîïðîìèñëîâå îá’єäíàííÿ.

Ïіâäåííå ïîëîæåííÿ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, ñïðèÿòëèâі êëіìàòè÷íі óìîâè,
íàÿâíіñòü ïіùàíèõ êіñ ðîáëÿòü óçáåðåææÿ îäíèì іç âàæëèâèõ êóðîðòíî-
ðåêðåàöіéíèõ ðàéîíіâ. Òóò ðîçòàøîâàíі òóðèñòè÷íі êîìïëåêñè, áàçè âіäïî-
÷èíêó, ñàíàòîðії, ïðîôіëàêòîðії. Áàãàòî ðåêðåàöіéíèõ çàêëàäіâ íà Àðàáàò-
ñüêіé Ñòðіëöі, Áіëîñàðàéñüêіé êîñі, ó ðàéîíàõ Áåðäÿíñüêà, Ãåíі÷åñüêà òà іí.

Ìîðå є «êîìîðîþ» ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, ÿêі âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ïîêè ùî ìàëî ÷åðåç íåäîñòàòíє їõ âèâ÷åííÿ. Öіííà õіìі÷íà ñèðîâè-
íà íàêîïè÷åíà â Ñèâàñüêіé çàòîöі, ó ÿêіé çà ðіê âèïàðîâóєòüñÿ äî 1,2 êì3

àçîâñüêèõ âîä. Çàãàëüíі çàïàñè ñîëåé òóò îöіíþþòü â 190 ìëí ò. Ïåðåâà-
æàþ÷îþ є êóõîííà ñіëü.

Çà îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ â Àçîâñüêîìó ìîðі çíà÷íî çàãîñòðèëàñÿ åêîëî-
ãі÷íà ñèòóàöіÿ. Öå ïîâ’ÿçàíî іç çàáðóäíåííÿì âîä ïðîìèñëîâèìè, ñіëü-
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ñüêîãîñïîäàðñüêèìè і ïîáóòîâèìè ñòі÷íèìè âîäàìè. Óíàñëіäîê öüîãî іí-
òåíñèâíî ñêîðî÷óєòüñÿ ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè, ïîãіðøóþòüñÿ óìîâè 
âåäåííÿ ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі.

Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñèòóàöії ðîçðîáëÿþòü äîâãîñòðîêîâó êîìïëåêñíó äåð-
æàâíó ïðîãðàìó ùîäî çáåðåæåííÿ Àçîâñüêîãî ìîðñüêîãî áàñåéíó òà âіä-
òâîðåííÿ éîãî ðåñóðñіâ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Останнім часом море інтенсивно наступає на північну окраїну суходо-
лу, руйнуючи за рік до 10 м і цим самим завдаючи шкоди господарству. 
Водночас річки виносять у море значну кількість наносів, що сприяє 
підняттю рівня води в ньому і забрудненню. Поясніть зв’язок між робо-
тою річок і забрудненням моря. Спрогнозуйте наслідки наступу моря
на суходіл і забруднення його вод. Запропонуйте способи подолання
цієї проблеми.

ГОЛОВНЕ
 Азовське море – це внутрішнє мілке море басейну Атлантичного океану, одне з 

найменших морів світу.
 Клімат моря помірно континентальний, що проявляється в замерзанні моря взимку 

і дуже високих температурах води влітку.
 Солоність вод неоднакова у різних частинах моря, максимальні показники спосте-

рігаються у затоці Сиваш.
 Флора і фауна Азовського моря у видовому складі бідніша, ніж Чорного, проте воно 

вирізняється високою біологічною продуктивністю.
 Екологічна ситуація Азовського моря є складною внаслідок забруднення та опріс-

нення вод.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Назвіть і покажіть на карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
2. Що є причиною зростання рівня со лоності в Азовському морі? Спрогнозуйте на-

слідки подальшого його зростання.
3. Знайдіть на фізичній карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
4. Опишіть природні особливості лиманів і запропонуйте можливості їх використання 

у життєдіяльності людини.
5. Порівняйте географічне положення та основні особливості природних умов Чорно-

го й Азовського морів.

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Ландшафти своєї місцевості, їхнє освоєння та використання. 
2. Вияв лення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами
України.

Складання порівняльної характеристики природних зон Ук ра-
їни (за вибором)

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 9
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 дізнатися про складові природно-ресурсного потенціалу та природно-запо-
відного фонду України;

 виявити основні види забруднень навколишнього середовища;і б
 уміти характеризувати екологічну ситуацію в Україні;
 навчитися аналізувати карти геоекологічної ситуації в країні та здійснювати

моніторинг за станом довкілля у своїй місцевості;
 оцінювати наслідки використання природних ресурсів та охорони природи в

Україні, вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

§ 45. ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÐÅÑÓÐÑÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖІÀË ÓÊÐÀЇÍÈ
ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

 Що таке природні умови і природні ресурси?
 Які природні ресурси є у вашій місцевості? Як їх використовують?

 Що таке природно-ресурсний потенціал. Ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї
ìîâè ïîòåíöіàë îçíà÷àє «ñèëà», «ìîæëèâîñòі». Îòæå, ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé
ïîòåíöіàë – öå ñóêóïíіñòü óñіõ âèäіâ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ïðèðîäíèõ óìîâ
íà ïåâíіé òåðèòîðії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі ó
ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Êðіì òîãî, ïіä ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåí-
öіàëîì ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ïðèðîäíèõ óìîâ, ÿêі çíà-
õîäÿòüñÿ ó ïåâíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ìåæàõ і çàäîâîëüíÿþòü åêîíîìі÷íі, åêîëîãі÷-
íі, ñîöіàëüíі, êóëüòóðíі, îçäîðîâ÷і é åñòåòè÷íі ïîòðåáè ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèðîäíі ðåñóðñè – öå ðå÷îâèíè і âëàñòèâîñòі êîìïîíåí-
òіâ ïðèðîäè, ÿêі ìàþòü ñïðèÿòëèâі ÿêіñíі é êіëüêіñíі ïàðàìåòðè і ñëó-
ãóþòü àáî ìîæóòü ñëóãóâàòè ðîçâèòêó ðіçíèõ âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëü-
íîñòі. Ïðèðîäíі óìîâè – öå òіëà і âëàñòèâîñòі ïðèðîäè, ÿêі ìàþòü іñòîòíå
çíà÷åííÿ äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïðîòå íå áåðóòü áåçïîñåðåäíüîї
ó÷àñòі ó âèðîáíè÷іé і íåâèðîáíè÷іé äіÿëüíîñòі ëþäåé. Òàêèé ïîäіë є óìîâ-
íèì, àäæå îêðåìі ïðèðîäíі êîìïîíåíòè ìîæóòü áóòè ÿê ðåñóðñàìè, òàê і 
óìîâàìè. Íàïðèêëàä, òàêі óìîâè, ÿê êіëüêіñòü ñîíÿ÷íèõ äíіâ, âïëèâàþòü
íà õàðàêòåð âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ îïîñåðåäêîâàíî, ñòâîðþþ÷è çàãàëüíå
òëî, íà ÿêîìó ðîçãîðòàєòüñÿ ïåâíèé âèä äіÿëüíîñòі.

Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ìіíëèâèé і çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé
êîíêðåòíîї òåðèòîðії, ñòóïåíÿ її îñâîєííÿ і íàÿâíèõ íà íіé âèäіâ ãîñïî-

ÏÐÈÐÎÄÎ-
ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
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äàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Ùîá âèçíà÷èòè ñòóïіíü çàëó÷åííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñ-
íîãî ïîòåíöіàëó äî êîíêðåòíîї äіÿëüíîñòі, íåîáõіäíî éîãî îöіíèòè. Äëÿ
íå îñâîєíèõ òåðèòîðіé çàçâè÷àé îöіíþþòüñÿ її ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі îñîáëè-
âîñòі і ìîæëèâîñòі ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó äëÿ âåäåííÿ ïåâíèõ 
âèäіâ äіÿëüíîñòі. Äëÿ âæå îñâîєíèõ òåðèòîðіé âàðòî îöіíþâàòè íå òіëüêè
îêðåìі ôіçè÷íі ïàðàìåòðè ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó, à é ïîðіâíþ-
âàòè éîãî ç ôàêòè÷íîþ ðåñóðñíîþ áàçîþ, ùî íà öåé ìîìåíò âèêîðèñòîâó-
єòüñÿ.

 Природно-ресурсний потенціал України. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïî-
òåíöіàë Óêðàїíè – áàãàòîêîìïîíåíòíèé. Âèäіëÿþòü òàêі éîãî ñêëàäîâі:
ìіíåðàëüíі, çåìåëüíі, âîäíі, ëіñîâі, ðåêðåàöіéíі, ôàóíіñòè÷íі, êëіìàòè÷íі
ðåñóðñè. Öі íàçâè ñâіä÷àòü ïðî òå, ùî ñêëàä ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöі-
àëó âіääçåðêàëþє ïîõîäæåííÿ ðåñóðñіâ і їõíþ ïðèíàëåæíіñòü äî ïåâíèõ 
ñôåð Çåìëі.

Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ïðåäñòàâëåíèé â Óêðàїíі íåðіâíîìіðíî. 
Íàéáіëüø çàáåçïå÷åíà íàøà êðàїíà (áëèçüêî 45 %) çåìåëüíèìè ðåñóðñà-
ìè, ÿêі ðîçìіùåíі ïî òåðèòîðії âіäíîñíî ðіâíîìіðíî. Ïðîòå â îêðåìèõ îá-
ëàñòÿõ ÷àñòêà öèõ ðåñóðñіâ äóæå âèñîêà (ïîíàä 70 %). Äî òàêèõ íàëåæàòü 
îáëàñòі Ïіâäåííîãî ðåãіîíó – Îäåñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Õåðñîíñüêà, à òàêîæ 
Ïîäіëëÿ – Âіííèöüêà, Õìåëüíèöüêà òà Òåðíîïіëüñüêà.

Нацiональне надбанняц д
Українські земельні ресурси унікальні завдяки чорноземам. На нашій тери-
торії зосереджено чверть світових запасів цих ґрунтів. За якісним складом
ґрунтів та їхньою продуктивністю Україна є однією з найбагатших держав сві-
ту. Як відомо, до найважливіших критеріїв оцінки якості ґрунту належить уміст
гумусу. Дослідженнями встановлено, що середній уміст гумусу в ріллі стано-
вить 3,2 %, що є одним з найвищих показників у світі. Ґрунти з найбільшим 
умістом гумусу зосереджені в Харківській – 4,9 %, Кіровоградській і Дніпро-
петровській областях – по 4,5 %.

Äîñòàòíüî âèñîêèé ðіâåíü çàáåçïå÷åííÿ ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèìè ðå-
ñóðñàìè (áëèçüêî 30 %). Íàéáіëüøі їõíі îáñÿãè çîñåðåäæåíі íà ñõîäі 
Óêðàїíè, çîêðåìà â Ëóãàíñüêіé, Äîíåöüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòÿõ. 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою Інтернет-ресурсу https://www.google.com.ua/
search?q=природні+ресурси+україни+карта&tbm (у режимі доступу),
з’ясуйте, які мінерально-сировинні ресурси є в Україні і в яких пере-
важно областях вони зосереджені (див. також Додаток).

Çàãàëîì çà çàïàñàìè âîäíèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíà ïîñіäàє îäíå ç îñòàííіõ 
ìіñöü ó Єâðîïі. Íàéáіëüøèìè ñïîæèâà÷àìè âîäè є ïðîìèñëîâіñòü, ñіëü-
ñüêå і êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî. À çàáåçïå÷åíіñòü îäíîãî æèòåëÿ êðàїíè 
âîäîþ ìіñöåâîãî ñòîêó ñòàíîâèòü ïåðåñі÷íî 1000 ì3. Ïðîòå ìîæíà ãîâîðèòè  
ïðî âîäîíàäëèøêîâі òà âîäîäåôіöèòíі îáëàñòі Óêðàїíè. Äî ïåðøèõ íàëå-
æàòü Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà і Çàêàðïàòñüêà îáëàñòі. Äåôіöèò âîäè âіä÷óâàþòü 
ñõіäíі îáëàñòі Óêðàїíè – Äîíåöüêà, Äíіïðîïåòðîâñüêà, Ëóãàíñüêà.
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Íåäîñòàòíüî â Óêðàїíі é ëіñîâèõ ðåñóðñіâ. Ñåðåäíÿ ëіñèñòіñòü òåðèòîðії
ñòàíîâèòü áëèçüêî 14 %. Ëіñîíàäëèøêîâèìè ðàéîíàìè ââàæàþòüñÿ Óêðà-
їíñüêі Êàðïàòè òà Ïîëіññÿ.

Ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ,
îçäîðîâëåííÿ і òóðèçìó, є â óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè. Ñåðåä íèõ äîìіíóþòü
ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷і, äî ÿêèõ íàëåæàòü ìіíåðàëüíі âîäè, ëіêóâàëüíі ãðÿ-
çі, êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, ìîðÿ òîùî. Ëіäåðîì є ÀÐ Êðèì, äå çîñåðåäæåíî
ìàéæå 30 % óñіõ ðåñóðñіâ ðåêðåàöії. Çíà÷íà їõ êіëüêіñòü ñêîíöåíòðîâàíà
і â çàõіäíèõ îáëàñòÿõ, çîêðåìà â Çàêàðïàòñüêіé і Ëüâіâñüêіé.

Äëÿ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà êðàїíè âàæëèâèì є ñóìàðíèé ïîòåíöіàë
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ çà òàê çâàíèìè åêîíîìі÷íèìè ðåãіîíàìè (äèâ. òàáë.). 

Таблиця 
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè

Регіони

Сумарний 
потенціал, % 
від сумарного 

в Україні

Потенціал ресурсів, %

міне-
ральні водні зе мельні лісові фау-

ністичні
рекреа-
ційні

Східний 49,4 50,9 8,4 32,7 1,4 0,4 6,2

Західний 35,1 6,6 17,1 55,0 9,3 0,5 5,1

Південний 15,5 5,1 18,7 57,4 1,3 0,6 16,9

У с ь о г о 100 28,3 13,1 44,4 4,2 0,5 9,5

Ìàéæå 50 % óñіõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ñêîíöåíòðîâàíî â Ñõіäíîìó ðå-
ãіîíі, 35 % – ó Çàõіäíîìó, 15,5 % – ó Ïіâäåííîìó ðåãіîíі.

Çà îñîáëèâîñòÿìè âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíі ðåñóðñè áàãà-
òîöіëüîâîãî é îäíîöіëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äî ïåðøèõ íàëåæàòü, íàïðè-
êëàä, êëіìàòè÷íі, âîäíі, çåìåëüíі, ëіñîâі ðåñóðñè. Çàçâè÷àé öі ðåñóðñè є
íåâè÷åðïíèìè (ÿê-îò: êëіìàòè÷íі, âîäíі), é âè÷åðïíèìè, àëå âіäíîâëþâà-
íèìè (çåìåëüíі, ëіñîâі). Îäíîöіëüîâі ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòü íàñàìïåðåä
äëÿ âèðîáíèöòâà ÿêîãîñü îäíîãî âèäó ïðîäóêöії. Òàêèìè є, çîêðåìà, êî-
ðèñíі êîïàëèíè, ìіíå ðàëüíі âîäè, ëіêóâàëüíі ãðÿçі, ÿêі ñêëàäàþòü ãðóïó
âè÷åðïíèõ íåâіäíîâëþâàëüíèõ ðåñóðñіâ.

ГОЛОВНЕ
 Природно-ресурсний потенціал – це величина, яка характеризує ступінь можливос-

тей використання природних ресурсів і природних умов.
 Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної

території, ступеня її освоєння і наявних на ній видів господарської діяльності.
 Природно-ресурсний потенціал України – багатокомпонентний і складається з мі-

неральних, земельних, водних, лісових, фауністичних і рекреаційних ресурсів.
 Природні ресурси розміщені по території України нерівномірно. Найбільший при-

родно-ресурсний потенціал зосереджений у Східному регіоні, найменший – у Пів-
денному. 
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які природні ресурси переважають у вашій місцевості?
2. Які види діяльності розвиваються на природних ресурсах вашої місцевості?
3. Чим відрізняються природні ресурси від природних умов?
4. Як можна оцінити природно-ресурсний потенціал?
5. Використавши дані таблиці, позначте на контурній карті області України, які є ліде-

рами за часткою наявних у них природних ресурсів.
6. Складіть перелік тих природних ресурсів і природних умов, які визначають основні 

види діяльності у вашій місцевості.

§ 46. ÎÑÍÎÂÍІ ÂÈÄÈ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÍß ÄÎÂÊІËËß
Â ÓÊÐÀЇÍІ. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÑÈÒÓÀÖІß

 Які існують джерела забруднення навколишнього середовища?
 Які наслідки забруднення навколишнього середовища?

 Основні види забруднення довкілля. Íàäìіðíå âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó ñïðè÷èíÿє çàáðóäíåííÿ òåðèòîðії. Çàáðóä-
íåííÿ – öå çìіíà ÿêîñòі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî ïðèçâîäèòü äî 
íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ. Ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíå é àíòðîïîãåííå çàáðóäíåííÿ. 
Ïðèðîäíå çàáðóäíåííÿ âèíèêàє â ðåçóëüòàòі äії ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ òà 
ÿâèù – çåìëåòðóñіâ, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, êàòàñòðîôі÷íèõ ïîâåíåé òîùî. 
Àíòðîïîãåííå çàáðóäíåííÿ – ðåçóëüòàò äіÿëüíîñòі ëþäåé.

Ðîçðіçíÿþòü ìåõàíі÷íі, õіìі÷íі, ôіçè÷íі, áіîëîãі÷íі çàáðóäíåííÿ, ÿêі 
âïëèâàþòü íà ñòàí äîâêіëëÿ ÿê îêðåìî, òàê і âñі ðàçîì. Ìåõàíі÷íå çàáðóä-
íåííÿ – çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ ìåõàíі÷íèìè âіäõîäàìè, íàïðèêëàä ïîáó-
òîâèì ñìіòòÿì. Òîìó äî äæåðåë çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
íàëåæàòü î÷èñíі ñïîðóäè ìіñò, ïîëіãîíè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ âіäõîäіâ. Óíà-
ñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ øêіäëèâèõ ðå÷îâèí ñìіòòєçâàëèù âіäáóâàєòüñÿ çà-
áðóäíåííÿ ґðóíòіâ, ïіäçåìíèõ âîä òîêñè÷íèìè ðå÷îâèíàìè, çíèùåííÿ 
îñåðåäêіâ ïîøèðåííÿ ðîñëèí і òâàðèí.

Õіìі÷íå çàáðóäíåííÿ – öå çìіíà õіìі÷íèõ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà, ùî 
çäіéñíþє íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäíі êîìïëåêñè і ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè.
Äæåðåëàìè õіìі÷íîãî çàáðóäíåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè є ðіçíîìàíіòíі ïðî-
ìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, çîêðåìà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі, ÿêі âèðîáëÿþòü 
ôîñôîð, ôîñôîðíó êèñëîòó, äîáðèâà, ñîäó, êèñëîòè, íàôòîïðîäóêòè òîùî.
Ïîòðàïëÿííÿ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâіòðÿ, âîäîéìè, ґðóíòè ó çíà÷íіé 
êіëüêîñòі ìàє âàæêі íàñëіäêè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäíèìè, ìàòåðіàëüíèìè, à 
іíîäі é ëþäñüêèìè âòðàòàìè.

Ôіçè÷íå çàáðóäíåííÿ – öå çìіíà ôіçè÷íèõ ïàðàìåòðіâ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ùî òàêîæ ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ. Îñîáëèâî
åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íèìè ùîäî ôіçè÷íîãî çàáðóäíåííÿ є àòîìíі åëåêòðî-
ñòàíöії (ÀÅÑ). Âîíè є äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ òàêèìè çàáðóä-
íþâàëüíèìè ðå÷îâèíàìè, ÿê ðàäіîàêòèâíі âіäõîäè, ðàäіîàêòèâíі ðå÷îâè-
íè. Âèðîáíè÷à ðàäіàöіÿ ìîæå ïîòðàïèòè ó ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ÷åðåç
ñêèäàííÿ ðàäіîàêòèâíèõ âîä, ïðè äåçàêòèâàöії îáëàäíàííÿ і ïðèìіùåíü,
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ïіä ÷àñ àâàðії íà ðåàêòîðàõ, ÿê öå ñòàëîñÿ ó 1986 ð. íà ×îðíîáèëüñüêіé
àòîìíіé åëåêòðîñòàíöії. Äëÿ òîãî ùîá çàïîáіãòè íåáåçïå÷íèì äëÿ ëþäåé і
ïðèðîäè íàñëіäêàì, ñëіä ÷іòêî äîòðèìóâàòèñÿ òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà
åëåêòðîåíåðãії íà ÀÅÑ і íå ïîðóøóâàòè òåõíîëîãії çáèðàííÿ ðàäіîàêòèâ-
íèõ âіäõîäіâ.

Áіîëîãі÷íå çàáðóäíåííÿ – öå ïðîíèêíåííÿ â åêîñèñòåìè ÷è ãîñïîäàð-
ñüêі ñèñòåìè âîðîæèõ æèâèõ іñòîò, íåõàðàêòåðíèõ äëÿ íèõ.

Äæåðåëàìè êîìïëåêñíîãî ìåõàíі÷íîãî, õіìі÷íîãî і ôіçè÷íîãî çàáðóä-
íåííÿ є ðіçíі ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà, çîêðåìà âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí
ÿê âіäêðèòèì, òàê і çàêðèòèì ñïîñîáàìè, âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії íà
òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ (ÒÅÑ), àâòîìîáіëüíèé òà іíøі âèäè òðàíñïîðòó.
Òàê, ÒÅÑ, ïіäïðèєìñòâà âóãëåäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі çàáðóäíþþòü ïîâіò-
ðÿ îêèñëàìè âóãëåöþ і àçîòó, ñàæåþ, ïèëîì òîùî. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñ-
ïîðò çíà÷íî çàáðóäíþє äîâêіëëÿ íåáåçïå÷íèìè âèõëîïíèìè ãàçàìè.

Â Óêðàїíі äіє òàêîæ ðîçãàëóæåíà ìåðåæà íàôòî- і ãàçîïðîâîäіâ, áàãàòî
ç ÿêèõ ñïðàöüîâàíі, îñêіëüêè áóëè ïîáóäîâàíі ïîíàä 30 ðîêіâ òîìó.
Ó çâ’ÿçêó іç öèì íà òðóáîïðîâîäàõ ùîðі÷íî âèíèêàþòü àâàðії, ÿêі âåäóòü
äî âèêèäіâ ïàëèâà і, ÿê íàñëіäîê, çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ øêіäëèâèìè ðå÷î-
âèíàìè. Òàê, íàôòîïðîäóêòè, ïîòðàïëÿþ÷è ó âîäîéìè, íå òіëüêè çàáðóä-
íþþòü їõ, à é âèêëèêàþòü çóïèíåííÿ çàáîðó âîäè äëÿ íàñåëåííÿ. Òàêі
àâàðії çãóáíî äіþòü íà ґðóíòè, ðîñëèííіñòü і òâàðèííèé ñâіò.

Íåäîñêîíàëі, ÷àñòî çíîøåíі ôіçè÷íî âîäîïðîâіäíî-êàíàëіçàöіéíі ñèñ-
òåìè ñêèäàþòü ó ïðèðîäíі âîäîéìè çíà÷íó êіëüêіñòü çàáðóäíþâàëüíèõ
ðå÷îâèí: îðãàíі÷íèõ, íàôòîïðîäóêòіâ, íіòðàòіâ, àçîòó àìîíіéíîãî òîùî.
Öі âèêèäè çàâäàþòü âåëèêîї øêîäè åêîñèñòåìàì âîäîéì, âèâîäÿòü ç
ëàäó âîäîïðîâîäè, ðîçíîñÿòü ìіêðîáè, çàâäàþòü çíà÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ
çáèòêіâ.

×àñòî íàêîïè÷óâà÷àìè çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí є âîäîñõîâèùà, ç
ÿêèõ ïіä ÷àñ ïіäòîïëåííÿ âîíè ïîøèðþþòüñÿ é íà ïðèëåãëі äіëÿíêè òåðè-
òîðії. Çàáðóäíåííÿ âîäîñõîâèù çóìîâëþє íåãàòèâíі íàñëіäêè äëÿ ðèáíîãî
ãîñïîäàðñòâà, їõíüîãî îðãàíі÷íîãî ñâіòó çàãàëîì.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî òàêîæ ìàє íåãàòèâíèé âïëèâ íà
ïðèðîäó. Çîêðåìà, ïіñëÿ îïàäіâ ç ïîëіâ çìèâàєòüñÿ çíà÷íà êіëüêіñòü õі-
ìі÷íèõ ðå÷îâèí, ÿêі áóëè âíåñåíі ç äîáðèâàìè. Їõ ðîç÷èíè ïîòðàïëÿþòü 
ó ðі÷êè, îçåðà, âîäîñõîâèùà, ìîðÿ, ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî çàìîðó âî-
äîéì.

Áіëüøіñòü òåðèòîðії Óêðàїíè âíàñëіäîê іíòåíñèâíîї ãîñïîäàðñüêîї äі-
ÿëüíîñòі є çàáðóäíåíîþ. Çà ñòóïåíåì çàáðóäíåííÿ âèäіëÿþòü: âіäíîñíî
åêîëîãі÷íî ÷èñòі òåðèòîðії (áëèçüêî 7 %); óìîâíî ÷èñòі (8 %); ìàëîçàáðóä-
íåíі (14 %); çàáðóäíåíі (áëèçüêî 39 %); äóæå çàáðóäíåíі (áëè çüêî 30 %);
òåðèòîðії åêîëîãі÷íîї êàòàñòðîôè (áëèçüêî 2 %).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картою (мал. 107) та Інтернет-ресурсом https://www.google.com.ua/
search?q=карта+забруднення+території+україни&tbm (у режимі досту-
пу) визначте, у яких областях України забруднення довкілля най-
більше, а в яких – найменше; де зосереджені території екологічної 
катастрофи.
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Мал. 107. Забруднення довкілля
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 Екологічна ситуація. Çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà є îäíèì
ç îñíîâíèõ íàñëіäêіâ äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî ñåðéîçíèõ ïðî-
áëåì. À ÿê âіäîìî, âèñîêà ÿêіñòü ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – öå ãîëîâíà óìîâà
çäîðîâîãî æèòòÿ íàñåëåííÿ êðàїíè. Òîìó âèâ÷åííÿ і àíàëіç åêîëîãі÷íîї ñèòó-
àöії, ùî ñêëàëàñÿ íèíі â Óêðàїíі, є âàæëèâèì äåðæàâíèì çàâäàííÿì.

Åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ – öå ïîєäíàííÿ ó ïðîñòîðі і ÷àñі ïîçèòèâíèõ é
íåãàòèâíèõ óìîâ і ÷èííèêіâ, ùî ñòâîðþþòü ïåâíèé åêîëîãі÷íèé ñòàí íà
òåðèòîðії ðіçíîãî ñòóïåíÿ ïðèäàòíîñòі ÷è íåïðèäàòíîñòі äëÿ æèòòÿ і äі-
ÿëüíîñòі ëþäèíè. Âðàõîâóþ÷è, ùî åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ õàðàêòåðíà äëÿ
ÿêîїñü òåðèòîðії (ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó), її ÷àñòî íàçèâàþòü ãåîåêîëî-
ãі÷íîþ. Ñó÷àñíà åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ â Óêðàїíі, ÿê і ó ñâіòі  â öіëîìó, õà-
ðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê êðèçîâà (ìàë. 107). Ïðè÷èíàìè öüîãî  є: çàáðóäíåííÿ
äîâêіëëÿ, çìіíà éîãî ïðèðîäíèõ âëàñòèâîñòåé óíàñëіäîê õіìі çàöії, іíòåí-
ñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðãåòè÷íèõ òà іíøèõ ðåñóðñіâ, çðîñòàþ÷à êіëü-
êіñòü âіäõîäіâ, çàìіíà ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ àíòðîïîãåííèìè òà іí. 

Áàãàòî åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì â Óêðàїíі ñïðè÷èíåíі íàñàìïåðåä ãîñïî-
äàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ, à ñàìå: ðîçìіùåííÿì íà її òåðèòîðії â öіëîìó òà â
îêðåìèõ ðåãіîíàõ çíà÷íîї êіëüêîñòі øêіäëèâèõ ïіäïðèєìñòâ, íàãðîìà-
äæåííÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ і ãóñòîї ìåðåæі òðàíñïîðòíèõ ìàãіñòðàëåé,
ïîòóæíèì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì. Àâàðії, ÿêі òðàïëÿþòüñÿ
íà ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâàõ ÷è іíøèõ ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòàõ, íàçèâàþòü
òåõíîãåííèìè. Їõíі íàñëіäêè äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà і ëþäèíè є
äóæå íåáåçïå÷íèìè é çóìîâëþþòü ïîãіðøåííÿ åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Загострення екологічної ситуації на початку ХХІ ст. зумовило необхід-
ність дієвих заходів щодо цілей і пріоритетів розвитку суспільства. 
Серед таких науковці світу висунули ідею сталого розвитку, яка стала 
важливою складовою національної політики й безпеки розвинених
країн світу. Україна також долучилася до реалізації цієї ідеї, яка пе-
редбачає гармонійний розвиток господарства й збереження довкілля, 
перехід до екологічно безпечної життєдіяльності. Проте, на думку 
українських учених, ця ідея в нашій країні не стала загальнодержав-
ним пріоритетом. Які, на вашу думку, можливі шляхи забезпечення
екологічно чистих виробництв? Які заходи щодо зменшення забруд-
нення довкілля здійснюються у вашій місцевості?

 Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Íàä-
ìіðíå çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà є ïðè÷èíîþ ñåðéîçíèõ íå-
ãàòèâíèõ çìіí ó çäîðîâ’ї íàñåëåííÿ. Îñíîâíèì øëÿõîì ïîòðàïëÿííÿ
øêіäëèâèõ ðå÷îâèí â îðãàíіçì ëþäèíè є àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ. Іñíóþòü
ãðàíè÷íî äîïóñòèìі êîíöåíòðàöії (ÃÄÊ) çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí ó
ïîâіòðі, ïðè ÿêèõ ñóòòєâèõ çìіí â îðãàíіçìі ëþäèíè íå âіäáóâàєòüñÿ. Áóäü-
ÿêå ïåðåâèùåííÿ öèõ êîíöåíòðàöіé є øêіäëèâèì äëÿ îðãàíіçìó é ïðè-
çâîäèòü äî ðіçíîìàíіòíèõ çàõâîðþâàíü.

Ïіä ÷àñ äèõàííÿ äî ëþäñüêîãî îðãàíіçìó ïîñòіéíî ïîòðàïëÿє áåçëі÷
õіìі÷íèõ òà îðãàíі÷íèõ ñïîëóê, ùî ìіñòÿòüñÿ ó ïîâіòðі. Âîíè âêëþ÷àþòü-
ñÿ â îáìіííі ïðîöåñè і äіþòü íà âñі îðãàíè òà ñèñòåìè.
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Îäíèì ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ äëÿ ëþäèíè є ÷àäíèé ãàç. Âіí ìàє і ðàïòîâó 
òîêñè÷íó äіþ íà îðãàíіçì, à ìîæå і õðîíі÷íî îòðóþâàòè îðãàíіçì ëþäèíè. 
Íàé÷àñòіøå íà õðîíі÷íå îòðóєííÿ (іíòîêñèêàöіþ) öèì ãàçîì ñòðàæäàþòü 
âîäії.

Íèíі äåäàëі áіëüøèé âïëèâ íà îðãàíіçì ëþäèíè çäіéñíþє ñìîã. Íàé÷àñ-
òіøå âіí âèíèêàє ó ìіñòàõ і ïðîìèñëîâèõ öåíòðàõ, à òàêîæ íà ïîòóæíèõ
àâòîìàãіñòðàëÿõ ó ðåçóëüòàòі íàêîïè÷åííÿ ó ïðèçåìíîìó øàðі ïîâіòðÿ çíà÷-
íîї êіëüêîñòі îòðóéíèõ ãàçіâ, їäêîãî äèìó, äðіáíèõ ÷àñòîê êіïòÿâè é ïîïå-
ëó, ÿêі óòâîðþþòü ÿäðà çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè òà ñâîєðіäíèé òóìàí. Ñìîãè
çàâäàþòü çíà÷íîї øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé, à іíîäі ñòàþòü ïðè÷èíîþ їõíüîї
ñìåðòі. Â Óêðàїíі ñìîãè íàé÷àñòіøå áóâàþòü ó ñõіäíèõ òà ïіâäåííî-ñõіäíèõ
îáëàñòÿõ Óêðàїíè, äå çîñåðåäæåíî áàãàòî ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ.

Êîìïëåêñíå çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ, òîáòî çàáðóäíåííÿ íå òіëüêè ïî-
âіòðÿ, à é ґðóíòіâ, âîäîéì, ðîñëèííîñòі òà іíøèõ êîìïîíåíòіâ, іíòåíñèâ-
íіñòü ÿêîãî ïåðåâèùóє îçäîðîâ÷і ìîæëèâîñòі ñåðåäîâèùà, ïîðóøóє іìóííó 
ñèñòåìó ëþäèíè, òîáòî âіäêëþ÷àє çàõèñíі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìó.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

За дослідженнями вчених, у межах України не всі ландшафти мають 
високий показник життєзабезпеченості людини та комфортності про-
живання. На значній площі України умови проживання населення є 
задовільними (44 %). На майже 30 % території умови проживання є 
погіршеними. Це переважно райони сільськогосподарського освоєння 
з розвитком будівельної індустрії та інших галузей промисловості.
Напру женими є умови проживання на майже 26 % території країни.
До них належать північні області, які найбільше постраждали від аварії 
на ЧАЕС, та промислові райони Донецької, Луганської, Дніпропет-
ровської, Запорізької і Кіровоградської областей.

Îäíèì çі ñïîñîáіâ ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ òà åêîëîãі÷-
íîї ñèòóàöії â êðàїíі є çáіëüøåííÿ ïëîùі çåìåëü іç ïðèðîäíèìè ëàíäøàô-
òàìè. Çàïðîïîíóéòå ñïîñîáè çáіëüøåííÿ ïëîùі òàêèõ çåìåëü, àäæå âåëèêі 
ïëîùі òåðèòîðії Óêðàїíè íèíі âæå ïåðåòâîðåíі íà àíòðîïîãåííі ëàíäøàô-
òè. ßêі є ìîæëèâîñòі ùîäî çáіëüøåííÿ ïëîù ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ ó 
âàøіé îáëàñòі?

ГОЛОВНЕ
 Основними видами забруднення довкілля є механічні, хімічні, фізичні, біологічні 

забруднення.
 Основними джерелами забруднення навколишнього середовища є різноманітні 

промислові підприємства, атомні та теплові електростанції, транспорт, сільськогос-
подарське виробництво, полігони сміття, побутові стоки.

 Екологічна ситуація – це стан навколишнього середовища в певний період часу на 
певній території.

 Сучасна екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова.
 Основним шляхом попадання шкідливих речовин в організм людини є атмосферне 

повітря.
 Комплексне забруднення довкілля порушує імунну систему людини.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які існують види забруднень навколишнього середовища?
2. Що таке екологічна ситуація?
3. Чим відрізняється хімічне і фізичне види забруднень?
4. Чим спричинені в Україні екологічні проблеми?
5. Поясніть причини поліпшення чи погіршення екологічної ситуації у вашій місце-

вості.
6. Проведіть дослідження: користуючись різними джерелами інформації, зберіть ві-

домості про джерела забруднення довкілля у вашій місцевості та основні забруд-
нювачі. Які наслідки вони мають для природи вашого населеного пункту?

§ 47. ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÇÀÏÎÂІÄÍÈÉ ÔÎÍÄ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÌÎÍІÒÎÐÈÍÃ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ

 Які існують природоохоронні території?
 -З якою метою проводиться спостереження за станом навколишнього середо-

вища?

 Об’єкти природно-заповідного фонду України. Ïðèðîäíî-çàïî-
âіäíèé ôîíä Óêðàїíè – äіëÿíêè ñóõîäîëó і âîäíîãî ïðîñòîðó, ïðèðîäíі
êîìïëåêñè òà îá’єêòè, ÿêі ìàþòü îñîáëèâó ïðèðîäîîõîðîííó, íàóêîâó,
åñòåòè÷íó, ðåêðåàöіéíó òà іíøó öіííіñòü і âèäіëåíі ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ
ïðèðîäíîї ðіçíîìàíіòíîñòі òåðèòîðії êðàїíè. Âîíè íàéáіëüø çàõèùåíі âіä
âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè і є íàéáіëüø çáåðåæåíèìè. Òîìó
їõ ÷àñòî íàçèâàþòü åòàëîíàìè, àáî çðàçêàìè, ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ. 

Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ïëîùà ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó (ÏÇÔ) Óêðà-
їíè çðîñëà áіëüøå íіæ óäâі÷і ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ
і ðåãіîíàëüíèõ ëàíäøàôòíèõ ïàðêіâ. Íà ïî÷àòîê 2015 ð. äî ñêëàäó ÏÇÔ
âõîäèòü ïîíàä 8 òèñ. òåðèòîðіé òà îá’єêòіâ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,3 ìëí ãà,
ùî ñòàíîâèòü 6,05 % òåðèòîðії äåðæàâè. Öå, çîêðåìà, 19 ïðèðîäíèõ і 4 áіî-
ñôåðíèõ çàïîâіäíèêè, 48 íàöіîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðêіâ, ïîíàä 40 ðåãіî-
íàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðêіâ òà áàãàòî іíøèõ îá’єêòіâ (ìàë. 108).

Áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè ñòâîðåíі ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ó ïðèðîäíîìó ñòà-
íі íàéòèïîâіøèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, çäіéñíåííÿ ìîíіòîðèíãó, âèâ÷åí-
íÿ òèõ àíòðîïîãåííèõ çìіí, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі.
Áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè є ñâîєðіäíèìè íàóêîâî-äîñëіäíèìè ëàáîðàòîðіÿìè
ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Ïåðøі áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè â Óêðàїíі áóëè
ñòâîðåíі ó 1984 ð. çà іíіöіàòèâîþ ÞÍÅÑÊÎ. Íèìè ñòàëè ïðèðîäíі çàïîâіä-
íèêè Àñêàíіÿ-Íîâà і ×îðíîìîðñüêèé. Íèíі öåé ñòàòóñ ìàþòü òàêîæ Êàð-
ïàòñüêèé і Äóíàéñüêèé çàïîâіäíèêè. Çàãàëüíà ïëîùà áіîñôåðíèõ çàïîâіä-
íèõ òåðèòîðіé â Óêðàїíі ñòàíîâèòü ïîíàä 22 òèñ. ãà.

Ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè – öå îñîáëèâî öіííі ç íàóêîâî-ïðèðîäíè÷îãî é
êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî ïîãëÿäó ïîðіâíÿíî âåëèêі, íå çìіíåíі àáî ìàëî çìі-
íåíі ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè, ÿêі íàçàâæäè âèëó÷åíі ç ãîñïî-
äàðñüêîãî êîðèñòóâàííÿ. Íàéáіëüøèìè çà ïëîùåþ ïðèðîäíèìè çàïîâіä-
íèêàìè є Ðіâíåíñüêèé (ïîíàä 47 òèñ. ãà), Êðèìñüêèé (ïîíàä 34 òèñ. ãà),
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Мал. 108. Природно-заповідний фонд України
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Ïîëіñüêèé (ïîíàä 20 òèñ. ãà) òà ßëòèíñüêèé ãіðñüêî-ëіñîâèé (ïîíàä
14 òèñ. ãà), ó ÿêèõ çáåðіãàþòüñÿ ïðèðîäíі ëàíäøàôòè – ëіñîâі òà áîëîòíі,
à òàêîæ îêðåìі âèäè ðîñëèí і òâàðèí.

Íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè ñåðåä îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîí-
äó є íàéáіëüø ïðèäàòíèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ, çîêðåìà â ðåêðåàöіéíіé äі-
ÿëüíîñòі. Íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê – öå òåðèòîðіÿ, äå ðîçòàøîâàíі
íàéáіëüø ñâîєðіäíі ïðèðîäíі òà іñòîðèêî-êóëüòóðíі êîìïëåêñè, ùî âіäçíà-
÷àþòüñÿ îñîáëèâîþ åêîëîãі÷íіñòþ, åñòåòè÷íіñòþ òà îçäîðîâ÷îþ öіííіñòþ.
Òîìó â íàöіîíàëüíèõ ïàðêàõ ñòâîðþþòüñÿ íàéêðàùі óìîâè äëÿ âіäïî÷èíêó
òà ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî êðóãîçîðó ëþäèíè.

Ïåðøèé íàöіîíàëüíèé ïàðê â Óêðàїíі – Êàðïàòñüêèé – áóëî ñòâîðåíî ó
1980 ð. ïîáëèçó ñìò ßðåì÷å Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі. Òóò çîñåðåäæåíі
óíіêàëüíі ëіñîâі òà àëüïіéñüêі ïðèðîäíі ëàíäøàôòè. Ó ïàðêó áàãàòî ìàëüîâ-
íè÷èõ âîäîñïàäіâ, ãіðñüêèõ îçåð, ïå÷åð òà іíøèõ öіêàâèõ ïðèðîäíèõ îá’єê-
òіâ, òîìó òóò äîáðå ðîçâèíåíі ðіçíîìàíіòíі âèäè òóðèçìó – ïіøîõіäíèé,
ëèæíèé, âåëîñèïåäíèé, êіííèé, âîäíèé.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картою (мал. 108) та Інтернет-ресурсом https://www.google.com.ua/
search?q=природно-заповід.+фонд+україни&tbm назвіть усі національ-
ні парки України; визначте, в яких регіонах країни переважно зосере-
джені національні парки, поясніть чому.

Ðåãіîíàëüíі ëàíäøàôòíі ïàðêè ïî÷àëè ñòâîðþâàòè â Óêðàїíі ç ñå-
ðåäèíè 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ç ìåòîþ ðîçâèòêó òóðèçìó. Âîíè є ïðèðîäîîõî-
ðîííî-ðåêðåàöіéíèìè óñòàíîâàìè ðåãіîíàëüíîãî àáî ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Ó íèõ ïîðÿä ç îõîðîíîþ òèïîâèõ àáî óíіêàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ
çäіéñ íþєòüñÿ é âіäïî÷èíîê íàñåëåííÿ.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

На думку багатьох учених, основною функцією регіональних ланд-
шафтних парків є рекреаційна, зокрема, проведення екскурсій з не-
тривалим відпочинком. Поміркуйте, чи варто обмежуватися лише цією
функцією регіональних ландшафтних парків. Чи є такі парки у вашій 
місцевості? Яка їхня роль? 

 Національна екологічна мережа. Îñòàííіìè ðîêàìè ïðіîðèòåòíèì
çàâäàííÿì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â Óêðàїíі є ôîðìóâàííÿ 
íàöіîíàëüíîї åêîëîãі÷íîї ìåðåæі (ÍÅÌ). Âîíà є ÷àñòèíîþ çàãàëüíîєâðî-
ïåéñüêîї ïðèðîäîîõîðîííîї ñèñòåìè і є єäèíîþ òåðèòîðієþ ç äіëÿíêàìè
çàïîâіäíîї òà ìàëîçìіíåíîї ïðèðîäè, ùî ïіäëÿãàþòü îñîáëèâіé îõîðîíі,
ñòâîðþ þòü ïåðåäóìîâè äëÿ ðàöіîíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà îçäî-
ðîâëåííÿ òåðèòîðії.

ÍÅÌ ñêëàäàєòüñÿ ç ïðèðîäíèõ ðåãіîíіâ, ïðèðîäíèõ êîðèäîðіâ і áóôåð-
íèõ çîí (ìàë. 109). Ïðèðîäíèé ðåãіîí – öå çíà÷íà çà ïëîùåþ ÷àñòèíà
òåðèòîðії êðàїíè, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèïîâèìè òà óíіêàëüíèìè ïðèðîä-
íèìè êîìïëåêñàìè. Ïðèðîäíі ðåãіîíè є ñâîєðіäíèìè «ÿäðàìè» åêîëîãі÷-
íîї ìåðåæі, äå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñòіéêèé ðîçâèòîê і îõîðîíà ìàëîçìіíåíèõ
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ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ òà åêîñèñòåì. Ó ìåæàõ 
Óêðàїíè ïðèðîäíèìè ðåãіîíàìè є ïåðåâàæíî òåðèòîðії і îá’єêòè ïðèðîäíî-
çàïîâіäíîãî ôîíäó.

Ïðèðîäíèé êîðèäîð – ïðèðîäíà àáî áëèçüêà äî ïðèðîäíîãî ñòàíó äі-
ëÿíêà ñóõîäîëó ÷è âîäíîї ïîâåðõíі, ÿêà çàáåçïå÷óє óìîâè áåçïåðåðâíîñòі
òà єäíîñòі ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ïðèðîäíі êîðèäîðè âèïðàâäîâóþòü
ñâîþ íàçâó, îñêіëüêè öå äіéñíî ëіíіéíî âèòÿãíóòі äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі
ìåðèäіîíàëüíîãî àáî øèðîòíîãî íàïðÿìêіâ.

Îñíîâíèìè øèðîòíèìè ïðèðîäíèìè êîðèäîðàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü
ïðèðîäíі çâ’ÿçêè â åêîëîãі÷íіé ìåðåæі, є Ïîëіñüêèé (ëіñîâèé), Ãàëèöüêî-
Ñëîáîæàíñüêèé (ëіñîñòåïîâèé), Ïіâäåííîóêðàїíñüêèé (ñòåïîâèé), à òàêîæ 
ìåðèäіîíàëüíі ïðèðîäíі êîðèäîðè, ÿêі çáіãàþòüñÿ ç äîëèíàìè âåëèêèõ 
ðі÷îê – Äíіïðà, Äóíàþ, Äíіñòðà, Çàõіäíîãî Áóãó, Ïіâäåííîãî Áóãó, Ñіâåð-
ñüêîãî Äіíöÿ. Îñòàííі îá’єäíóþòü âîäíі òà çàïëàâíі ëàíäøàôòè – øëÿõè 
ìіãðàöії ÷èñëåííèõ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí.

Îêðåìèé ïðèðîäíèé êîðèäîð, ùî ìàє ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ, ôîðìóє
ëàíöþã ïðèáåðåæíî-ìîðñüêèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ Àçîâñüêîãî і ×îð-
íîãî ìîðіâ, ÿêèé îòî÷óє òåðèòîðіþ Óêðàїíè ç ïіâäíÿ.

Áóôåðíà çîíà – ìіñöåâіñòü ç ïðèðîäíèì àáî ÷àñòêîâî çìіíåíèì ñòàíîì 
ëàíäøàôòó, ùî îòî÷óє íàéáіëüø öіííі äіëÿíêè åêîëîãі÷íîї ìåðåæі òà çà-
õèùàє їõ âіä äії çîâíіøíіõ íåãàòèâíèõ ôàêòîðіâ ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ
àáî ñïðè÷èíåíèõ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè.

Ç îãëÿäó íà ôóíêöії, ïëîùó, âèäîâèé ñêëàä ðîñëèííîãî і òâàðèííîãî 
ñâіòó â íàöіîíàëüíіé åêîëîãі÷íіé ìåðåæі âèäіëÿþòü òåðèòîðії ìіæíàðîä-
íîãî, çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Мал. 109. Національна екологічна мережа
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картосхемою (мал. 109), знайдіть природні регіони і 
природні коридори НЕМ. Поясніть, чому морський природний коридор 
має міжнародне значення.

 Моніторинг навколишнього середовища. Öå ñèñòåìà ñïîñòåðå-
æåíü, çáèðàííÿ, îáðîáëåííÿ, ïåðåäàâàííÿ, çáåðåæåííÿ òà àíàëіçó іíôîðìà-
öії ïðî ñòàí äîâêіëëÿ. Ïðàâèëüíî îðãàíіçîâàíèé ìîíіòîðèíã äàñòü ìîæëè-
âіñòü ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó åêîëîãі÷íîї áåçïåêè – îñíîâè æèòòєäіÿëüíîñòі
ëþäèíè.

Ìîíіòîðèíã â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ çà äîâãîñòðîêîâîþ äåðæàâíîþ
ïðîãðàìîþ, ìåòîþ ÿêîї є óäîñêîíàëåííÿ ìîíіòîðèíãîâèõ äîñëіäæåíü і
äîñÿã íåííÿ íàëåæíîãî ðіâíÿ їõ âèêîíàííÿ. Çà ïðèçíà÷åííÿì âèäіëÿþòü
ôîíîâèé, áàçîâèé і îïåðàòèâíèé ìîíіòîðèíãè, ÿêі âçàєìîçâ’ÿçàíі ìіæ
ñîáîþ  і äîïîâíþþòü іíôîðìàöіþ îäèí îäíîãî. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ôî-
íîâîãî ìîíіòîðèíãó є ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì åòàëîííèõ ïðèðîäíèõ
êîìïëåêñіâ і ïðîãíîçóâàííÿ òèõ çìіí, ÿêі â íèõ âіäáóâàþòüñÿ ïіä äієþ ÿê
ïðèðîäíèõ, òàê і àíòðîïîãåííèõ ÷èííèêіâ. Çàâäàííÿìè áàçîâîãî ìîíіòî-
ðèíãó є ïîñòіéíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà
çäîðîâ’ÿì ëþäåé ó çîíàõ íàéáіëüø íåáåçïå÷íîãî âèðîáíèöòâà. Ñïîñòå-
ðåæåííÿ çà æèâèìè îðãàíіçìàìè òà çà ëþäüìè (ìåäèêî-åêîëîãі÷íі ñïî-
ñòåðåæåííÿ) ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ é íà äіëÿíêàõ çàïîâіäíèõ òåðèòîðіé.
Îïåðàòèâíèé ìîíіòîðèíã çäіéñíþє ñïîñòåðåæåííÿ çà äîâêіëëÿì ó ðàçі
âèíèêíåííÿ êðèçîâîї ñèòóàöії, íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ òåõíîãåííèõ àâàðіé.

Â Óêðàїíі íàéáіëüø ðîçâèíåíі ìîíіòîðèíãîâі ñïîñòåðåæåííÿ çà îê-
ðåìèìè êîìïîíåíòàìè ïðèðîäè. Òàê, ïîâíîöіííî ïðàöþþòü ñòàíöії ñïî-
ñòåðåæåíü çà õіìі÷íèì ñêëàäîì ïîâіòðÿ, ñïîñòåðåæåíü çà çàáðóäíåííÿì
ñíіãîâîãî ïîêðèâó, çà çàãàëüíîþ êіëüêіñòþ îçîíó, ñòàíöії, ùî ôіêñóþòü
ïåðåíîñ çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðі. Êîìïëåêñ ôîíîâîãî ñïî-
ñòåðåæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà ñòàíöії, ùî â Êàðàäàçüêîìó çàïîâіäíèêó.

 Основні заходи щодо раціонального використання природних 
ресурсів та охорони довкілля. Â Óêðàїíі íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçðîáëå-
íі êîíêðåòíі çàõîäè ùîäî ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñіâ і îõîðîíè äîâêіëëÿ. Òàê, ç ìåòîþ îõîðîíè òà âіäòâîðåííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñіâ ïåðåäáà÷åíî çìåíøåííÿ ñòóïåíÿ їõ ðîçîðàíîñòі; óäîñêîíàëåííÿ
ñòðóêòóðè çåìåëü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà çáàãà÷åííÿ їõ 
ïðèðîäíèìè êîìïîíåíòàìè; âïðîâàäæåííÿ ґðóíòîçàõèñíîї ñèñòåìè çåìëå-
ðîáñòâà; çäіéñíåííÿ êîíñåðâàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü ç äóæå äå-
ãðàäîâàíèìè ґðóíòàìè (ìàë. 110).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними малюнка 110 визначте частку деградованих і забруднених 
земель в Україні. Назвіть області, у яких частка таких земель дуже 
висока, а в яких – найнижча. Проаналізуйте дані своєї області.

Äëÿ îõîðîíè і âіäòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ ïåðåäáà÷åíî åêîëîãі÷íå
îçäîðîâëåííÿ, îñîáëèâî âèòîêіâ ðі÷îê, ïîëіïøåííÿ ñòàíó çàïëàâ ó áàñåé-
íàõ Äíіïðà, Äíіñòðà, Ïіâäåííîãî і Çàõіäíîãî Áóãó, Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ,
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Äóíàþ íàñàìïåðåä çàâäÿêè ñòâîðåííþ çàõèñíèõ ñìóã óçäîâæ áåðåãіâ.
Âàæëèâèì є òàêîæ óïðîâàäæåííÿ çàõîäіâ ùîäî çáåðåæåííÿ âîäíî-áîëî-
òÿíèõ óãіäü. Íèíі іíòåíñèâíî âïðîâàäæóþòüñÿ çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ
ïðèáåðåæíèõ ëàíäøàôòіâ Àçîâñüêîãî і ×îðíîãî ìîðіâ, ñòâîðåííÿ ìåðåæі
ìîðñüêèõ îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó.

Äëÿ îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ é âіäòâîðåííÿ ðåñóðñіâ ðîñëèííîãî і òâà-
ðèííîãî ñâіòó ïåðåäáà÷àєòüñÿ ñòâîðåííÿ â àãðîëàíäøàôòàõ äіëÿíîê ëі ñîâîї 
òà ëó÷íîї ðîñëèííîñòі; âіäòâîðåííÿ, äå öå äîöіëüíî і ìîæëèâî, ñòåïîâèõ, 
ëó÷íèõ, âîäíî-áîëîòÿíèõ òà іíøèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ; ôîðìóâàííÿ
íîâèõ äіëÿíîê äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñåðåäîâèù іñíóâàííÿ ïåâíèõ âèäіâ ðîñ-
ëèí і òâàðèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè, òà ïðèðîäíèõ ðîñëèí-
íèõ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíîї êíèãè Óêðàїíè. Íå ìåíø âàæëèâèì 
є ðàöіîíàëüíå âåäåííÿ ñіëüñüêîãî, ëіñîâîãî, ìèñëèâñüêîãî é ðèáíîãî ãîñïî-
äàðñòâ ç óðàõóâàííÿì óìîâ іñíóâàííÿ âèäіâ ìіñöåâîї ðîñëèííîñòі і òâàðèí-
íîãî ñâіòó, à òàêîæ ïîëіïøåííÿ ñòàíó çáåðåæåííÿ òà âіäòâîðåííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü і ëіñіâ, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó çåëåíèõ çîí ìіñò òà іíøèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêòіâ.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ (ãіðñüêèõ, ñòåïîâèõ, ëó÷íèõ, 
ïðèáåðåæíî-ìîðñüêèõ, ìîðñüêèõ, ðі÷êîâèõ, çàïëàâíèõ, îçåðíèõ, áîëîòÿ-
íèõ, ëіñîâèõ) íàéàêòóàëüíіøèì çàâäàííÿì є çìіöíåííÿ і âіäíîâëåííÿ 
îñíîâíèõ åêîñèñòåì і ñåðåäîâèù іñíóâàííÿ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì åêîëîãі÷íîї ïîëіòèêè äåðæàâè є ïіäâèùåííÿ ðіâ-
íÿ åêîëîãі÷íîї îñâіòè і êóëüòóðè íàñåëåííÿ, àêòèâіçàöіÿ éîãî ó÷àñòі ó âè-
êîíàííі íàìі÷åíèõ çàõîäіâ. Іç öієþ ìåòîþ â Óêðàїíі ñòâîðþþòü ãðîìàäñüêі 

Мал. 110. Деградовані та забруднені землі, що передбачаються для консервації 

деградовані та забруднені землі 

землі, на яких передбачається заліснення
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åêîëîãî-åêñïåðòíі öåíòðè, ïîøèðþєòüñÿ ãðîìàäñüêèé ðóõ ùîäî îõîðîíè
äîâêіëëÿ. Çíà÷íà ðîëü ó öіé ñïðàâі íàëåæèòü øêîëÿðàì і þíàöòâó.

Ñåðåä ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü ïëàíóєòüñÿ äîâåñòè ïëîùó çåìåëü ÏÇÔ
äî 10 % òåðèòîðії Óêðàїíè òà çàêіí÷èòè ôîðìóâàííÿ íà її îñíîâі íàöіî-
íàëüíîї åêîëîãі÷íîї ìåðåæі.

Îõîðîíîþ ïðèðîäè â Óêðàїíі çàéìàþòüñÿ ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії, çî-
êðåìà Óêðàїíñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïðèðîäè. Âîíî áóëî ñòâîðåíå ùå 
1946 ð. çà іíіöіàòèâè ïðîôåñîðà Ï.Ñ. Ïîãðåáíÿêà, ÿêèé î÷îëþâàâ òîâàðè-
ñòâî ïîíàä 10 ðîêіâ. Ãîëîâíîþ ìåòîþ äіÿëüíîñòі Óêðàїíñüêîãî òîâàðèñòâà
îõîðîíè ïðèðîäè íèíі є ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ãðîìàäÿíñüêîãî åêîñóñ-
ïіëüñòâà.

ГОЛОВНЕ
 Природно-заповідний фонд України включає: біосферні та природні заповідники,

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки
природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

 В Україні розроблена і реалізується програма формування Національної еколо-
гічної мережі.

 Моніторинг – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збе-
реження та аналізу інформації про стан довкілля.

 В Україні розроблені й реалізуються конкретні заходи щодо раціонального приро-
докористування і охорони навколишнього середовища.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які регіони України найбільш насичені об’єктами природно-заповідного фонду?
2. Як розрізняють моніторинг за призначенням?
3. Чим відрізняється біосферний заповідник від природного заповідника?
4.  Поясніть необхідність розширення природно-заповідного фонду України.
5. Чому морський природний коридор має міжнародне значення?
6. Складіть таблицю об’єктів природно-заповідного фонду у вашій області, користую-

чись додатковими джерелами інформації:

Рік створення Що охороняється

Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного 
фонду України
Позначте на контурній карті: 1) біосферні заповідники: Аска-
нія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; 2) при-
родні заповідники: Карадазький, Український степовий, «Ме-
добори», Канівський, Поліський; 3) національні природні пар-
ки: Карпатський, Шацький, «Синевир», «Подільські Товтри», 
«Меотида».

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 10



Розділ 4Розділ  4

ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ 
ÒÀ ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÈÉ 
ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÂІÒÓ 
ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

ÐÎÇÑÅËÅÍÍßÐÎÇÑÅËÅÍÍß

ÅÒÍІ×ÍÈÉ ÑÊËÀÄ 
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÐÅËІÃІÉÍÈÉ ÑÊËÀÄ 
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß 
Ó ÑÂІÒІ É ÓÊÐÀЇÍІ
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ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍІ 
ÏÐÎÖÅÑÈ 
ÒÀ ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÈÉ 
ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß 
ÑÂІÒÓ ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

 знати чисельність населення світу і України, а також найчисельніші країни ;
 розуміти суть демографічних процесів і їх важливість для суспільства;
 уміти знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує на-

селення світу й окремих країн, України та її областей;
 пояснювати демографічну ситуацію в різних регіонах світу та в Україні;
 уміти пояснювати причини проблем населення планети і нашої дер-

жави.

§ 48. ÊІËÜÊІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß. ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÐÓÕ
ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÂІÒÓ ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що становить населення території?
 Які можливі причини зміни кількості населення?

 Кількість населення у світі та Україні. Ñóêóïíіñòü ëþäåé, ÿêі ïðî-
æèâàþòü íà ïåâíіé òåðèòîðії, ñòàíîâèòü її íàñåëåí íÿ. Ãîëîâíèì äæåðåëîì
іíôîðìàöії ïðî òàêі çìіíè є ïåðåïèñè, ÿêі ïðîâîäÿòüñÿ ðåãóëÿðíî â áіëü-
øîñòі êðàїí çàçâè÷àé ÷åðåç êîæíі 5–10 ðîêіâ. Ó ïåðіîäè ìіæ ïåðåïèñàìè
ðîáèòüñÿ ñïåöіàëüíèé ïåðåðàõóíîê ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ íà îñíîâі ïîïå-
ðåäíüîãî ïåðåïèñó, ìàòåðіàëіâ ïðî íàðîäæóâàíіñòü, ñìåðòíіñòü і ìіãðàöіþ 
íà äàíіé òåðèòîðії. Çàâäÿêè öüîìó âіäîìî, ùî íà êіíåöü 2015 ð. ÷èñåëü-
íіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó ñòàíîâèëà 7 ìëðä 300 ìëí îñіá.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта http://priroda.inc.ru/naselenie.html з’ясуйте поточну
кількість населення Землі.

Áëèçüêî 60 % íàñåëåííÿ Çåìëі æèâå â Àçії – ìàéæå 4,4 ìëðä îñіá. Ùå 
16 % є æèòåëÿìè Àôðèêè – 1,2 ìëðä îñіá. Ïðèáëèçíî 10 % íàñåëåííÿ
ïëàíåòè æèâå â Єâðîïі – ïîíàä 700 ìëí îñіá. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі æèâå
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ïîíàä 600 ìëí îñіá, àáî 9 %. Іíøі 5 % íàñåëåííÿ çåìíîї êóëі ìåøêàþòü ó 
Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі – ïîíàä 350 ìëí і â Îêåàíії – áëèçüêî 40 ìëí îñіá.

Íàé÷èñåëüíіøèìè êðàїíàìè ñâіòó є Êèòàé òà Іíäіÿ: çàãàëîì íà öі äâі 
êðàїíè ïðèïàäàє ïîíàä òðåòèíó âñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі (òàáëèöÿ). À çà-
ãàëüíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ëèøå ïåðøèõ ñåìè êðàїí ñâіòó ïåðåâèùóє ïî-
ëîâèíó âñüîãî íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Ñåðåä ïåðøèõ äåñÿòè íàéáіëüøèõ çà 
êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ êðàїí ñâіòó ïîëîâèíà ðîçòàøîâàíі â Àçії, òðè – â Àìå-
ðèöі, îäíà – â Àôðèöі і îäíà ôàêòè÷íî є єâðîàçіéñüêîþ êðàїíîþ (Ðîñіÿ).

Таблиця 
Íàé÷èñåëüíіøі êðàїíè ñâіòó

№ Країна Кількіст ь населення (млн) % з наростанням
1 Китай 1376 18,7
2 Індія 1311 36,6
3 США 322 40,9
4 Індонезія 258 44,4
5 Бразилія 208 47,3
6 Пакистан 189 49,8
7 Нігерія 182 52,3
8 Бангладеш 161 54,5
9 Росія 143 56,5

10 Мексика 127 58,2

 Кількість населення в Україні. Çà ïіäñóìêàìè çàãàëüíîíàöіîíàëü-
íîãî ïåðåïèñó 5 ãðóäíÿ 2001 ð., ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñÿãàëà 
48 ìëí 240 òèñ. ïîñòіéíèõ æèòåëіâ. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñ-
òèêè, íà 1 ñі÷íÿ 2015 ð. ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèëà 42,8 ìëí
îñіá (áåç òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì і 
ì. Ñåâàñòîïîëÿ). Çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ íàøà êðàїíà ïîñіäàє 32-ãå ìіñöå
ó ñâіòі і 6-òå ìіñöå ó Єâðîïі, äå є îäíієþ ç íàé÷èñåëüíіøèõ êðàїí, ïîñòóïà-
þ÷èñü ëèøå Ðîñії (єâðîàçіéñüêà êðàїíà), Íіìå÷÷èíі (81 ìëí), Âåëèêіé Áðè-
òàíії (65 ìëí), Ôðàíöії (64 ìëí), Іòàëії (60 ìëí) òà Іñïàíії (46 ìëí).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂÎ Ê

За даними сайта http://countrymeters.info/ru/Ukraine з’ясуйте поточну 
кількість населення України.

×èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ. Êіëüêіñòü íàñå ëåííÿ 
ñâіòó і îêðåìîї êðàїíè çàëåæèòü âіä ñïіââіäíîøåííÿ êіëüêîñòі ëþäåé, ÿêі 
íàðîäæóþòüñÿ і âìèðàþòü. Çìіíà êіëüêîñòі íàðîäæåíèõ æèâèìè і ïîìåð-
ëèõ çà ïåâíèé ïåðіîä âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ïðèðîäíèé ðóõ íàñåëåííÿ.

Íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ äåðæàâ, éîãî ñêëàä òà іíøі õàðàêòåðèñòèêè
âïëèâàє íå ëèøå ïðèðîäíèé, à é ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñåëåííÿ. Òàêèé ðóõ, 
òîáòî ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ïî òåðèòîðії, çóìîâëåíå çìіíîþ ïîñòіéíîãî ìіñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ òà ïîøóêó ðîáîòè, ùå íàçèâàþòü ìіãðàöієþ (ëàò. ìigratio – 
ïåðåõîäæó, ïåðåñåëÿþñü).

Îòæå, îñíîâíèìè ÷èííèêàìè, ùî âïëèâàþòü íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ 
ñâіòó і áóäü-ÿêîї îêðåìîї êðàїíè, є ïðèðîäíèé і ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñåëåííÿ .
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 Природний рух населення. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó çðîñ òàє çàâ-
äÿêè òîìó, ùî íà Çåìëі êіëüêіñòü íàðîäæåíèõ æèâèìè ïåðåâèùóє êіëü-
êіñòü ïîìåðëèõ. Ðіçíèöÿ ìіæ êіëüêіñòþ íàðîäæåíèõ æèâèìè і ïîìåðëèõ
íàçèâàєòüñÿ ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì, ÿêèé çàçâè÷àé îá÷èñëþєòüñÿ íà
1 òèñ. íàÿâíîãî íàñåëåííÿ íà ðіê.

Ïðèðîäíèé ïðèðіñò áóâàє äîäàòíèì ó ðàçі ïåðåâèùåí íÿ íàðîäæóâà-
íîñòі íàä ñìåðòíіñòþ і âіä’єìíèì, êîëè ñìåðòíіñòü áіëüøà âіä íàðî-
äæóâàíîñòі, àáî íóëüîâèì, êîëè öі ïîêàçíèêè ìàþòü îäíàêîâå çíà÷åííÿ.

Äîäàòíèé ïðèðіñò âëàñòè âèé áіëüøîñòі êðàїí Àçії, Àôðèêè òà Ëàòèí-
ñüêîї Àìåðèêè (ìàë. 111), äå ïîðіâíÿíî âèñîêі ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñ-
òі, ñòàáіëüíі ïîêàçíèêè ñìåðòíîñòі òà âèñîêèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò, ùî
ïåðåâèùóє 12 îñіá íà 1000 æè òåëіâ. Íàéáіëüøèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñïî-
ñòåðіãàєòüñÿ â àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ, ÿê-îò: Íіãåð, Óãàíäà і Ìàëàâі, äå
âіí ïåðåâèùóє 33 îñîáè íà 1 òèñ. æè òåëіâ. 

Âіä’єìíèé ïðèðіñò õàðàêòåðíèé äëÿ áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè òà äåÿêèõ
іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Їì ïðèòàìàííі ïîðіâíÿíî íåâèñîêі ïîêàçíèêè íàðî-
äæóâàíîñòі, ñìåðòíîñòі é ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, ùî ñòàíîâèòü ìåíø ÿê
2 îñîáè íà 1000 æèòåëіâ. Ïîäåêóäè ðіâåíü íàðîäæóâàíîñòі íèæ÷èé çà òîé,
ÿêèé íåîáõіäíèé äëÿ ïðîñòîãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ. ßê íàñëіäîê, íà-
ñåëåííÿ êðàїíè ñêîðî÷óєòüñÿ. Ñàìå òàêà ñèòóàöіÿ ìàє ìіñöå ó Áîëãàðії, 
Ñåðáії, Íіìå÷÷èíі, Óãîðùèíі, Àâñòðії, Іòàëії òîùî.

Óêðàїíà ìàє îäèí іç íàéíèæ÷èõ ó ñâіòі ïîêàçíèêіâ íàðîäæóâàíîñòі, ó
2014 ð. âîíà ñòàíîâèëà 10,8 îñîáè íà 1 òèñ. æèòåëіâ. Íèçüêі ïîêàçíèêè
íàðîäæóâàíîñòі â Óêðàїíі ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñìåðòíîñ-
òі – 14,7 îñîáè íà 1 òèñ. íàñåëåííÿ. Çàãàëîì â Óêðàїíі êіëüêіñòü ïîìåðëèõ
ïåðåâèùóє êіëüêіñòü íàðîäæåíèõ. Öå îçíà÷àє, ùî ïðèðîäíèé ïðèðіñò ó 
êðàїíі âіä’єìíèé. Ó 2014 ð. âіí ñòàíîâèâ –3,9 íà 1 òèñ. æèòåëіâ (áåç óðà-
õóâàííÿ ÷àñòèíè çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íîї îïåðàöії). Â àáñî-

Мал. 111. Динаміка природного руху населення в регіонах світу
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ëþòíîìó çíà÷åííі êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè çìåíøèëàñÿ ìàéæå íà 
167 òèñ. îñіá. Çàãàëîì, çà îñòàííі äâà äåñÿòèëіòòÿ êіëüêіñòü íàñåëåííÿ 
Óêðàїíè ñêîðîòèëàñÿ íà êіëüêà ìіëüéîíіâ îñіá. À öå є áåçïåðå÷íîþ îçíà-
êîþ äåìîãðàôі÷íîї êðèçè – ïîðó øåííÿ âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, ùî çà-
ãðîæóє ñàìîìó éîãî іñíóâàííþ.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

За темпами скорочення населення на початок ХХІ ст. наша країна ви-
переджала всі країни Європи. Якщо не станеться позитивних зрушень, 
кількість населення України зменшиться у 2020 р. до 40 млн, а в 
2050 р. – до 35–25 млн осіб. До того ж середня тривалість життя укра-
їнців може знизитися до 50–53 років і наближатиметься до тривалості 
життя наших пращурів – скіфів, які жили лише близько 40 років. Деякі 
вчені вважають, що неухильне скорочення чисельності населення
України загрожує вимиранню української нації.

Ñåðåä ïðè÷èí ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â Óêðàїíі íàñàìïåðåä 
є íèçüêà íàðîäæóâàíіñòü, ÿêà çóìîâëåíà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè ÷èííè-
êàìè – ïîãàíèì äîáðîáóòîì ëþäåé, ñêðóòíèì ìàòåðіàëüíèì ñòàíîâèùåì 
áіëüøîñòі ìîëîäèõ ñіìåé, âåëèêîþ êіëüêіñòþ ðîçëó÷åíü, çíèæåííÿì ðіâíÿ
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òîùî. ×åðåç íèçüêó íàðîäæóâàíіñòü çáіëüøó-
єòüñÿ ÷àñòêà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó. À ñåðåä íèõ çàêîíîìіðíî âèùà ñìåðò-
íіñòü, ÿêà ïіäñèëþєòüñÿ øâèäêèì ïîøèðåííÿì ó êðàїíі çàõâîðþâàíü і
íåäîñòàòíіì ðіâíåì ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ òÿæêі 
çàõâîðþâàííÿ і âèñîêà ñìåðòíіñòü є íàñëіäêîì ÷îðíîáèëüñüêîї êàòàñòðîôè.

ГОЛОВНЕ
 Чисельність населення світу становить 7,3 млрд осіб, більшість населення Землі 

мешкає в Азії.
 Чисельність населення України становить 42 млн 800 тис. осіб і продовжує не-

ухильно знижуватися.
 Кількість населення залежить від природного руху (зміни кількості народжених жи-

вими і померлих) і механічного руху (зовнішньої і внутрішньої міграції).
 Додатний приріст власти вий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки, 

відʼємний – характерний для більшості країн Європи, у т.ч. й для України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Яка є чисельність населення світу і України?
2. У якій частині світу найбільше найчисельніших країн? Назвіть їх.
3. Чим відрізняється природний рух від механічного руху населення?
4. Визначте причини скорочення чисельності населення в Україні.
5. Поясніть причини появи подібних гасел у Китаї («Одна сім’я – одна дитина») та Індії 

(«Одна сім’я – дві дитини»).

Обчислення показників природного та механічного руху на-
селення в різних регіонах України.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 11
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§ 49. ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÈÉ ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÂІÒÓ 
ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ. ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÉ ÐÓÕ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Які причини переміщень людей територією рідної країни та за її межі?
 Як розрізняють людей за статтю і віком?

 Статево-віковий склад населення. Ñòàòåâèé ñêëàä íàñåëåííÿ ñâі-
òó – ñïіââіäíîøåííÿ êіëüêîñòі ÷îëîâіêіâ і æіíîê – õàðàêòåðèçóєòüñÿ íåçíà÷-
íèì ïåðåâàæàííÿì ÷îëîâіêіâ íàä æіíêàìè. Òðîõè áіëüøå ïîëîâèíè íàñå-
ëåííÿ (50,4 %) ñòàíîâëÿòü ÷îëîâіêè. Îäíàê ó íàéáіëüø ïðàöåçäàòíîìó
âіöі – âіä 15 äî 49 ðîêіâ – æіíîê, íàâïàêè, äåùî áіëüøå – 52 %. Äî òîãî æ
òðèâàëіñòü æèòòÿ æіíîê âèùà, íіæ òðèâàëіñòü æèòòÿ ÷îëîâіêіâ, – 76 ïðîòè
66 ðîêіâ. Îñêіëüêè î÷іêóâàíà òðèâàëіñòü æèòòÿ æіíîê, îñîáëèâî ó ñòàðøî-
ìó âіöі, є âèùîþ, íіæ ó ÷îëîâіêіâ, áіëüøіñòü ëіòíіõ ëþäåé – æіíêè. Òàê, ó
âіêîâіé ãðóïі 60 ðîêіâ і ñòàðøå íà êîæíèõ 100 æіíîê ïðèïàäàє 82 ÷îëîâіêè.

Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü æіíêè – áëèçüêî 54 %
(ìàë. 113). Ïðè÷îìó öÿ ðіçíèöÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ íå îäðàçó ïðè íàðîäæåííі,
à òіëüêè â ñåðåäíüîìó âіöі, ïî÷èíàþ÷è ç 35 ðîêіâ. І ùî äàëі çà âіêîì, òî
áіëüøà öÿ íåðіâíіñòü íà êîðèñòü æіíîê. Àäæå â Óêðàїíі òàê ñàìî ñåðåäíÿ
òðèâàëіñòü æèòòÿ æіíîê ïîðіâíÿíî ç ÷îëîâіêàìè âèùà ïåðåñі÷íî íà 10
ðîêіâ. Ñåðåä ëþäåé ñòàðøîãî âіêó (ïîíàä 65 ðîêіâ) ïåðåâàãà æіíî÷îãî íà-
ñåëåííÿ ïîÿñíþєòüñÿ ùå é äåìîãðàôі÷íèì «âіäëóííÿì» Äðóãîї ñâіòîâîї
âіéíè. Àäæå ñåðåä çàãèáëèõ ó íіé ïåðåâàæàëè ÷îëîâіêè, ÿêі òåïåð íàëåæà-
ëè á ñàìå äî ãðóïè ñòàðøîãî âіêó.

Çà âіêîì íàñåëåííÿ Çåìëі çàãàëîì ìîëîäå. Ñüîãîäíі ó ñâіòі ìåøêàє
áіëüøå ìîëîäèõ ëþäåé ó âіöі âіä 10 äî 24 ðîêіâ, íіæ áóäü êîëè çà âñþ іñ-
òîðіþ ëþäñòâà – 1,8 ìëðä îñіá. Áëèçüêî 89 % ëþäåé ó âіöі âіä 10 äî
24 ðîêіâ æèâå ó íàéìåíø ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ. Íàéáіëüøà êіëüêіñòü ìîëî-
äèõ ëþäåé ìåøêàє â Іíäії, Êèòàї òà Іíäîíåçії.

Ñåðåäíіé âіê íàñåëåííÿ ïëàíåòè ñòàíîâèòü ìàéæå 30 ðîêіâ (29,6). Ïðè
öüîìó áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ – 62 % – ìàє âіê âіä 15 äî 59 ðîêіâ.
Áëèçüêî ÷âåðòі íàñåëåííÿ (26 %) âіêîì äî 15 ðîêіâ і 12 % – öå ëþäè ó âіöі
60 ðîêіâ і ñòàðøå.

Àëå âіêîâèé ñêëàä âіäðіçíÿєòüñÿ ó ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó. Íàéáіëüøà
÷àñòêà ìîëîäèõ ëþäåé – âіä 20 äî áіëüø ÿê 30 % – ìåøêàє ó êðàїíàõ, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ. Óòіì є êðàїíè, äå ÷àñòêà æèòåëіâ, ìîëîäøèõ çà 18 ðîêіâ
ñòàíîâèòü ïîëîâèíó íàñåëåííÿ. Íàòîìіñòü ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷àñòêà 
ëþäåé ó âіöі âіä 10 äî 24 ðîêіâ çàçâè÷àé ñòàíîâèòü ìåíøå 20 %.

ßêùî ïîðіâíÿòè ÷àñòêó ëіòíіõ ëþäåé ó çàãàëüíіé ÷èñåëüíîñòі íàñåëåí-
íÿ êðàїí, òî â áіëüø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ íà ÷àñòêó ëіòíіõ ëþäåé ïðèïàäàє
ïîíàä 20 %. Âîäíî÷àñ ó ìåíø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷àñòêà ëіòíіõ ëþäåé
ñêëàäàє ìåíøå 10 %.

Ñåðåä îêðåìèõ ðåãіîíіâ ñâіòó íàéáіëüøå ëіòíіõ ëþäåé ó Єâðîïі – 22 %.
Ïðèáëèçíî óäâі÷і ìåíøå ëþäåé öієї âіêîâîї êàòåãîðії â Àçії, Ëàòèíñüêіé 
Àìåðèöі òà â Êàðèáñüêîìó áàñåéíі – 10 %. Ùå ìåíøå ëіòíіõ ëþäåé â
Àôðèöі, äå їõ ÷àñòêà ñêëàäàє òіëüêè 5 %.
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Ó áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, і íàâіòü ïîäåêóäè â áіëüø ðîçâèíå-
íèõ êðàїíàõ, ÷èñåëüíіñòü ìîëîäèõ ëþäåé ùîðі÷íî çðîñòàє. Îäíàê ïðîñòåæó-
єòüñÿ òåíäåíöіÿ íåóõèëüíîãî çíèæåííÿ ÷àñòêè ìîëîäі â çàãàëüíіé ÷èñåëü-
íîñòі ñâіòó òà áіëüøîñòі êðàїí. ×åðåç çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі і çðîñòàííÿ
òðèâàëîñòі æèòòÿ ÷àñòêà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó çðîñòàє. Öå ÿâèùå, âіäîìå ÿê
ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ, âіäáóâàєòüñÿ â óñüîìó ñâіòі. Ó 2015 ð. êіëüêіñòü ëþäåé  
ó âіöі 60 ðîêіâ àáî ñòàðøå ñòàíîâèòü 901 ìëí îñіá (àáî 12 % ñâіòîâîãî íà-
ñåëåííÿ). Íèíі ó Єâðîïі ÷àñòêà íàñåëåííÿ ó âіöі 60 ðîêіâ і ñòàðøå ñòàíîâèòü
24 %. Äî 2050 ð. íàñåëåííÿ âñіõ âåëèêèõ ðåãіîíіâ ñâіòó, çà âèíÿòêîì Àôðè-
êè, ìàéæå íà ÷âåðòü ñòàíîâèòèìóòü ëþäè ó âіöі 60 ðîêіâ àáî ñòàðøå. Íàé-
ìåíøå ëіòíіõ ëþäåé áóäå â ìàéáóòíüîìó â Àôðèöі – ëèøå 10 % íàñåëåííÿ.

Äëÿ Óêðàїíè ÷åðåç çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі õàðàêòåðíà çíà÷íà ÷àñò-
êà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó (65 ðîêіâ і ñòàðøå) – 15,6 %. Âîäíî÷àñ êіëüêіñòü 
äіòåé і ïіäëіòêіâ (0–14 ðîêіâ) ç 23 % ó 1991 ð. çíèçèëàñÿ ó 2014 ð. äî 
15,1 %. Îòæå, â Óêðàїíі òàêîæ âіäáóâàєòüñÿ ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ. Ñòàðіííÿ 
íàöії íåãàòèâíî âïëèâàє íà ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà, àäæå ÷àñòêà ïðàöåçäàò-
íîãî íàñåëåííÿ çìåíøóєòüñÿ, âîäíî÷àñ çáіëüøóєòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà íüî-
ãî ÷åðåç âåëèêó êіëüêіñòü ëþäåé ïåíñіéíîãî âіêó, ÿêèõ òðåáà óòðèìóâàòè.

Íà âіêîâèé ñêëàä і çàãàëîì êіëüêіñòü íàñåëåííÿ âïëèâàє òàêîæ ñåðåäíÿ
òðèâàëіñòü æèòòÿ ëþäåé. Ó áіëüøîñòі êðàїí і ðåãіîíіâ ñâіòó òðèâàëіñòü
æèòòÿ çáіëüøóєòüñÿ. Íèíі â áàãàòüîõ ðîçâèíóòèõ äåðæàâàõ î÷іêóâàíà òðè-
âàëіñòü æèòòÿ ïåðåâèùóє 80 ðîêіâ. Íàòîìіñòü, ó íàéìåíø ðîçâèíóòèõ 
êðàїíàõ, äâі òðåòèíè ç ÿêèõ çàçíàþòü ñåðéîçíîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó åïі-
äåìії ÂІË/ÑÍІÄó, ñåðåäíіé ïîêàçíèê î÷іêóâàíîї òðèâàëîñòі æèòòÿ ñêëàäàє 
ëèøå áëèçüêî 50–55 ðîêіâ.

Мал. 113. Статево-вікова піраміда населення України (на початок 2015 р.)

Чоловіки Жінки
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Â Óêðàїíі ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ ëþäåé óïðîäîâæ 1991–1997 ðð. çìåí-
øóâàëàñÿ ç 69 äî 67 ðîêіâ. Ëèøå ó 2010 ð. ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ Óêðàїíè âïåðøå ïåðåâèùèëà ïîêàçíèê 1991 ð. і äîñÿãëà íàðåøòі 70 ðîêіâ.
Íèíі ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ ìåøêàíöіâ Óêðàїíè óæå ïåðåâèùóє 71 ðіê.

 Механічний рух населення. Óñі ìіãðàöіéíі ïåðåìіùåííÿ ïîäіëÿþòü
íà çîâíіøíþ і âíóòðіøíþ ìіãðàöії. Çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ âïëèâàє íà çàãàëü-
íó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ êðàїíè. Òàêà ìіãðàöіÿ ìîæå áóòè çóìîâëåíà ÿê
åêîíîìі÷íèìè, òàê і ïîëіòè÷íèìè ÷èííèêàìè. Ïðîòå îñíîâíèì âèäîì ñâі-
òîâîї ìіãðàöії ÕÕІ ñò. є âñå æ òàêè òðóäîâà ìіãðàöіÿ (ìàë. 114).

Âíóòðіøíÿ ìіãðàöіÿ ïîçíà÷àєòüñÿ òіëüêè íà êіëüêîñòі æèòåëіâ ó ðіç-
íèõ ðåãіîíàõ îäíієї êðàїíè. Її ïðè÷èíàìè є, ÿê ïðàâèëî, åêîíîìі÷íі ôàê-
òîðè – ÿêіñòü æèòòÿ òà ðіâåíü äîõîäіâ.

Çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ – öå âèїçä íàñåëåííÿ çà ìåæі êðàїíè ïðîæèâàííÿ
àáî ïðèáóòòÿ äî íåї íàñåëåííÿ ç іíøèõ êðàїí. Ó çîâíіøíіé ìіãðàöії ðîçðіç-
íÿþòü åìіãðàöіþ òà іììіãðàöіþ. Åìіãðàöіÿ (âіä ëàò. emigro – âèñåëÿþñü) –
âèїçä ãðîìàäÿí ñâîєї êðàїíè â іíøó êðàїíó íà òðèâàëå àáî ïîñòіéíå ìіñöå
ïðîæèâàííÿ. Іììіãðàöіÿ (âіä ëàò. immigrî – çàñåëÿþñü) îçíà÷àє, íàâïàêè,
ïðèїçä іíîçåìöіâ äî êðàїíè íà òðèâàëå àáî ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ.

Êіëüêіñòü ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ çðîñòàє. Ó 2000 ð. їõ áóëî 150 ìëí,
ó 2005 ð. – 192 ìëí, à â 2013 ð. їõíÿ ÷èñåëüíіñòü óæå ñêëàäàëà 232 ìëí.
Îñíîâíі ïîòîêè ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії ñïðÿìîâàíі ç Àôðèêè, Àçії, Ëàòèí-
ñüêîї Àìåðèêè і Êàðèáñüêîãî áàñåéíó äî åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїí
Єâðîïè, Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè òà Îêåàíії.

Ñåðåä ÷àñòèí ñâіòó çà êіëüêіñòþ ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ ëіäåðîì є Єâ-
ðîïà – òóò 72 ìëí ìіãðàíòіâ. Â Àçії ìàéæå òàêà ñàìà êіëüêіñòü ìіãðàíòіâ –
71 ìëí. Ñåðåä êðàїí àáñîëþòíèì ðåêîðäñìåíîì çà êіëüêіñòþ ìіãðàíòіâ є
ÑØÀ, òóò çîñåðåäæåíî 45,8 ìëí. Ó Єâðîïі íàéáіëüøå ìіæíàðîäíèõ ìіãðàí-
òіâ ó Íіìå÷÷èíі – 9,8 ìëí. Â Àçії çà êіëüêіñòþ ìіãðàíòіâ ïåðøå ìіñöå ïî-
ñіäàє Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ – 9,1 ìëí. Äî ïðîâіäíîї äåñÿòêè ñâіòó çà êіëüêіñòþ
ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ ïîòðàïèëè òàêîæ Ðîñіÿ (11 ìëí), Îá’єäíàíі Àðàá-
ñüêі Åìіðàòè і Âåëèêà Áðèòàíіÿ – ó êîæíіé ïî 7,8 ìëí, Ôðàíöіÿ (7,4 ìëí),
Êàíàäà (7,3 ìëí), Àâñòðàëіÿ òà Іñïàíіÿ – ó êîæíіé ïî 6,5 ìëí. Çàãàëîì ó
öèõ äåñÿòè êðàїíàõ ïðîæèâàє ïîíàä ïîëîâèíó ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ.

Îäíієþ ç õàðàêòåðíèõ òåíäåíöіé ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії є íå-
óõèëüíå çðîñòàííÿ ìàñøòàáіâ íåëåãàëüíîї іììіãðàöії. Çà îöіíêàìè ÎÎÍ,
ùîðі÷íî âіä 2,5 äî 4 ìëí îñіá ïåðåòèíàþòü ìіæäåðæàâíі êîðäîíè íåëåãàëüíî .
Ïðî ìàñøòàáè íåëåãàëüíîї ìіãðàöії ñâіä÷èòü òîé ôàêò, ùî 2015 ð. äî Єâðî-
ïè ëèøå Ñåðåäçåìíèì ìîðåì ïðèáóëî áëèçüêî 1 ìëí íåëåãàëüíèõ ìіãðàíòіâ.
Ç íèõ ïîíàä 500 òèñÿ÷ ñèðіéöіâ, ÿêі ñòàëè áіæåíöÿìè ÷åðåç âіéíó â êðàїíі.

Óêðàїíà òðèâàëèé ïåðіîä áóëà êðàїíîþ åìіãðàöії. Ãîëîâíі ïðè÷èíè 
âèїç äó ãðîìàäÿí – âåëèêà ðіçíèöÿ â ðіâíі çàðîáіòíîї ïëàòè â Óêðàїíі і çà
êîð äîíîì, íåñòàáіëüíà ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ, âіäñóòíіñòü áåç-
ïåêè ãðîìàäÿí. Çà ðіçíèìè îöіíêàìè, çà êîðäîíîì ñüîãîäíі ïåðåáóâàє âіä
1 äî 7 ìëí óêðàїíñüêèõ ïðàöіâíèêіâ-ìіãðàíòіâ, àëå òî÷íèõ äàíèõ ùîäî
òðóäîâîї ìіãðàöії ïðàêòè÷íî íåìàє.

Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ìіãðàíòіâ ç Óêðàїíè ìіñöåì â’їçäó îáðàëè Єâðîïó.
Ïðè öüîìó áіëüøіñòü òèõ, õòî âèїæäæàє ç Óêðàїíè, ïðÿìóþòü äî Ðîñії
(ïîíàä 40 %). Ñåðåä іíøèõ êðàїí, äå íàøі ñïіââіò÷èçíèêè çíàéøëè ñîáі 
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Мал. 114. Головні міграційні потоки в сучасному світі

ðîáîòó, – Ïîëüùà (14 %), Іòàëіÿ (13 %), ×åõіÿ (13 %), Іñïàíіÿ (5 %), 
Óãîðùèíà (2 %) і Ïîðòóãàëіÿ (2 %). Õàðàêòåðíèì є òå, ùî ç êðàїíè âèїç-
äèòü ïðàöåçäàòíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ, ÿêà çäàòíà çðîáèòè íàéáіëüøèé âíå-
ñîê ó íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó.

Ç 2005 ð. åìіãðàöіéíі ïîòîêè ïî÷àëè äåùî ïîñòóïàòèñÿ іììіãðàöіéíèì.
Óïðîäîâæ íàñòóïíîãî ïåðіîäó ùîðі÷íèé ïðèðіñò çà ðàõóíîê іììіãðàíòіâ 
êîëèâàâñÿ âіä 4,5 òèñ. äî 62 òèñ. îñіá. Öå äóæå âàæëèâà òåíäåíöіÿ äëÿ 
Óêðàїíè, åêîíîìіêà ÿêîї ÷åðåç ìіãðàöіþ çàçíàє âåëèêèõ ëþäñüêèõ і ìàòå-
ðіàëüíèõ âòðàò.

×àñòèíà íàðîäó, ÿêà ìåøêàє ïîçà ìåæàìè ñâîєї іñòîðè÷íîї áàòüêіâùè-
íè, òîáòî êðàїíè ñâîãî ïîõîäæåííÿ, çâåòüñÿ äіàñïîðîþ (ãðåö. diaspora – 
ðîçñіÿííÿ). Êіëüêіñòü îñіá óêðàїíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі ïðîæèâàþòü çà 
ìåæàìè Óêðàїíè, ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî âіä 16 äî 20 ìëí. ßêùî óñåðåäíèòè 
âñі íàâåäåíі öèôðè, òî çà êîðäîíîì ìåøêàє òðåòèíà íàøîї íàöії. Ðàçîì ç 
âіðìåíàìè, іðëàíäöÿìè, єâðåÿìè, ðîñіÿíàìè óêðàїíöіâ ìîæíà âіäíåñòè äî 
íàðîäіâ, ùî ìàþòü íàéáіëüøі äіàñïîðè íà ïëàíåòі.

Ïîíàä ïîëîâèíó óêðàїíñüêîї äіàñïîðè – öå æèòåëі êðàїí ÑÍÄ. Ïðè 
öüîìó ëåâîâà ÷àñòêà ïðèïàäàє íà Ðîñіþ, äå íèíі ïîñòіéíî ïðîæèâàє 2,9 ìëí.
×èìàëî óêðàїíöіâ æèâå â Ìîëäîâі (620 òèñ.), ó Êàçàõñòàíі (547 òèñ.), ó Áі-
ëîðóñі (237 òèñ.) òîùî.

Àìåðèêà є äàâíî îñâîєíîþ óêðàїíñüêèìè åìіãðàíòàìè ÷àñòèíîþ ñâіòó. 
Ëіäåðîì çà ÷èñåëüíіñòþ óêðàїíñüêîї äіàñïîðè є ÑØÀ. Óòіì íå íàáàãàòî їì 
ïîñòóïàєòüñÿ іíøà âіäîìà êðàїíà óêðàїíñüêîї ìіãðàöії – Êàíàäà. Òóò, ïåðå-
âàæíî íà ïіâäíі, ó áіëüø áëèçüêèõ äëÿ ñåáå ïðèðîäíèõ óìîâàõ, íèíі ïðî-
æèâàє ïîíàä ìіëüéîí óêðàїíöіâ.
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×èìàëî óêðàїíñüêèõ åìіãðàíòіâ îñåëèëèñÿ â ðіçíèõ çàõіäíîєâðîïåé-
ñüêèõ êðàїíàõ. Òàê, ó Ôðàíöії ìåøêàє 45 òèñ., ó Íіìå÷÷èíі – 30 òèñ.,
ó Âåëèêіé Áðèòàíії – 25 òèñ. Ó áàãàòüîõ іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ
óêðàїíñüêà äіàñïîðà ïîìіòíî ìåíøà.

Óêðàїíñüêà äіàñïîðà Àâñòðàëії (30 òèñ.) íàéìîëîäøà. Âîíà ñôîðìóâà-
ëàñÿ ïåðåâàæíî â ïîâîєííèé ïåðіîä іç âèõіäöіâ çàõіäíèõ і ñõіäíèõ îáëàñ-
òåé Óêðàїíè. Âîíè îñåëèëèñÿ íà ñõîäі і ïіâäíі íîâîîáðàíîї êðàїíè. Ùå
1 òèñ. «íàøèõ» çíàéøëè íîâó áàòüêіâùèíó ó Íîâіé Çåëàíäії. Íàðåøòі,
òèñÿ÷і êîëèøíіõ íàøèõ ñïіââіò÷èçíèêіâ «çàãóáèëèñÿ» íà òåðåíàõ âåëåòåí-
ñüêîї Àçії òà ñïîâíåíîї åêçîòèêè Àôðèêè.

Ìàñøòàáè âíóòðіøíüîї ìіãðàöії ùå áіëüøі. Íèíі ó ñâіòі íàëі÷óþòü
740 ìëí âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ. Ìîæíà âèîêðåìèòè äâà îñíîâíі òèïè âíóò-
ðіøíüîї ìіãðàöії. Ïåðøèé – öå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ іç ñіëüñüêîї ìіñöå-
âîñòі â ìіñòà. Äðóãèé – êîëîíіçàöіÿ íîâèõ çåìåëü. Ïåðøèé òèï õàðàêòåð-
íèé äëÿ ïåðåâàæíîї áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó, äðóãèé – äëÿ âåëèêèõ çà
òåðèòîðієþ êðàїí (Ðîñіÿ, Êèòàé, Áðàçèëіÿ, Àâñòðàëіÿ).

Çàëèøàòè ðіäíó îñåëþ і ìіãðóâàòè óêðàїíöіâ ïðèìóøóâàëè ïåðåäóñіì
ïîøóêè ðîáîòè. Ïðè öüîìó ìіãðàíòè íåðіäêî çìіíþâàëè ìіñöå ïðîæèâàí-
íÿ, îñåëÿþ÷èñü ó âåëèêèõ ìіñòàõ, äå áіëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ çàñòîñóâàí-
íÿ ñâîїõ çäіáíîñòåé. Îñîáëèâî áàãàòî ïðèїæäæèõ ó ñòîëèöі.

Óòіì íå îáîâ’ÿçêîâî íàçàâæäè çàëèøàòè ñâіé äіì. Òèñÿ÷і æèòåëіâ Óêðà-
їíè, íіáè ìàÿòíèê, ùî êîëèâàєòüñÿ ìіæ äâîìà òî÷êàìè, ïåðåìіùóþòüñÿ
äâі÷і âïðîäîâæ äíÿ – íà ðîáîòó і ç ðîáîòè ÷è íà íàâ÷àííÿ і íàçàä. Öå òàê
çâàíà ìàÿòíèêîâà ìіãðàöіÿ – ðåãóëÿðíå ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ç îäíîãî íà-
ñåëåíîãî ïóíêòó â іíøèé áåç çìіíè ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ìàÿòíèêîâà ìіãðà-
öіÿ äóæå õàðàêòåðíà äëÿ Äîíáàñó, à òàêîæ äëÿ çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè.
Ó Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Ëüâіâñüêіé і ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ
ó ìàÿòíèêîâèõ ìіãðàöіÿõ íàéáіëüøå áåðóòü ó÷àñòü ñіëüñüêі æèòåëі.

Êðіì ìàÿòíèêîâèõ, іñíóþòü ùå é ñåçîííі ìіãðàöії, ïîâ’ÿçàíі іç ñåçîí-
íіñòþ ðîáîòè – çáèðàííÿ âðîæàþ, ëіòíє áóäіâíèöòâî òà іí.

Àâàðіÿ íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ ñòàëà ïîøòîâõîì äëÿ âèìóøåíîї ìі-
ãðàöії íàñåëåííÿ ç ðàäіîàêòèâíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîðіé.

Ç 2014 ð. íàéàêòóàëüíіøîþ äëÿ Óêðàїíè ïðîáëåìîþ ñòàëî ñòðіìêå çðîñ-
òàííÿ âíóòðіøíüîї òðóäîâîї ìіãðàöії. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, ùî ñòèìóëþ-
âàëà іíòåíñèôіêàöіþ ðóõó íàñåëåííÿ, ñòàëè íå ëèøå òðàäèöіéíі, åêîíîìі÷-
íі, ôàêòîðè, àëå ãîëîâíèì ÷èíîì âîєííі äії, òåðîðèçì òà ïîñÿãàííÿ íà
öіëіñíіñòü і ñóâåðåííіñòü äåðæàâè. Çàãàëüíà êіëüêіñòü âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ
ïåðåâàæíî ç Êðèìó òà ñõіäíîї ÷àñòèíè êðàїíè äîñÿãëà 1 ìëí 450 òèñ. îñіá.

Ç îãëÿäó íà çíà÷íі ìàñøòàáè ìіãðàöії êîæíà äåðæàâà ôîðìóє âëàñíó
ìіãðàöіéíó ïîëіòèêó – ñèñòåìó çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåãóëþâàííÿ
ïîòîêіâ ìіãðàíòіâ, à òàêîæ íà çàõèñò òà äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè.

Ó ìіãðàöіéíèõ ïîëіòèêàõ áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó ñïîñòåðіãàþòüñÿ çíà÷íі
çìіíè. Êðàїíè, ùî ðàíіøå áóëè çàöіêàâëåíі â іììіãðàöії, äæåðåëі äåøåâîї
ðîáî÷îї ñèëè, çіòêíóëèñÿ ç íîâèìè äëÿ íèõ ïðîáëåìàìè – çàãîñòðåííÿì
ñîöіàëüíèõ і ìіæåòíі÷íèõ ïðîòèðі÷. ßê íàñëіäîê, òàêі êðàїíè òåïåð çìіíþ-
þòü ñâîþ ìіãðàöіéíó ïîëіòèêó íà áіëüø æîðñòêó. Òàê, óæèâàþòü ðіøó÷èõ
çàõîäіâ ùîäî ïðîòèäії íåëåãàëüíіé ìіãðàöії, ïðіîðèòåò íàäàєòüñÿ іììіãðà-
öії âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ îñіá. Â Óêðàїíі ìіãðàöіéíîþ ïîëіòèêîþ çàéìà-
єòüñÿ ñïåöіàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї âëàäè – Äåðæàâíà ìіãðàöіéíà ñëóæáà.



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 4
 

 4
 

209

ГОЛОВНЕ
 Статевий склад населення світу характеризується незначним переважанням чоло-

віків над жінками і зниженням частки молоді в загальній чисельності.
 Статево-віковий склад населення України характеризується переважанням жінок і 

значною часткою людей похилого віку.
 Україна характеризується нині переважанням імміграційних (вʼїзних) потоків над 

еміграційними (виїзними) потоками.
 Міграційна політика – система заходів, спрямованих на регулювання потоків мі-

грантів, а також на захист і дотримання прав людини.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Які є відміни у статевому складі населення світу та України?
2. Як відрізняється віковий склад населення в різних групах країн?
3. Поясніть причини зменшення чисельності населення в Україні.
4. Поясніть, чим різняться між собою маятникова і сезонна міграції.
5. Порівняйте причини міграції у світі та в Україні.

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу
1. За даними статево-вікової піраміди на мал. 113 визначити:
а) вік переважної кількості населення України;
б) вік переважної кількості чоловічого населення України;
в) вік переважної кількості жіночого населення України.
2. За даними статево-вікової піраміди населення Індії визна-
чити:
а) вік переважної кількості населення Індії;
б) вік переважної кількості чоловічого населення Індії;
в) вік переважної кількості жіночого населення Індії.

§ 50. ÐÅÃІÎÍÀËÜÍІ ÂІÄÌІÍÍÎÑÒІ ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ
ÏÐÎÖÅÑІÂ. ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÏÎËІÒÈÊÀ

 Материки і частини світу. 
 Адміністративні області України.

 Зміна кількості населення у світі та в Україні. ×èñåëüíіñòü íàñå-
ëåííÿ ñâіòó íå є ïîñòіéíîþ âåëè÷èíîþ і ç ðîêó â ðіê çìіíþєòüñÿ. Çàãàëîì
íàñåëåííÿ ñâіòó ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ. Îäíàê òåìïè éîãî çðîñòàííÿ íå 
çàâæäè áóëè îäíàêîâèìè (ìàë. 115). Ñâîãî ïіêó âîíè äîñÿãëè â ïåðіîä 
1965–1970 ðð. Òîäі ïіñëÿ îòðèìàííÿ ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі áіëüøіñòü 
êðàїí Àçії, Àôðèêè òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè îòðèìàëà äîñòóï äî äîñÿãíåíü 
ìåäèöèíè, çà ðàõóíîê ÷îãî ðіâåíü ñìåðòíîñòі â íèõ çìåíøèâñÿ ó 2 ðàçè.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА  № 12
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Çàâäÿêè ïåðåäóñіì êðàїíàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, òåìïè çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ
ó ñâіòі òîäі ñÿãàëè 2 % íà ðіê. ßê íàñëіäîê, ìåíø íіæ çà 40 ðîêіâ, ç 1960
ïî 1999 ð., íàñåëåííÿ ïëàíåòè çðîñëî ó äâà ðàçè, à âîñåíè 1999 ð. ïåðå-
òíóëî ïîçíà÷êó â 6 ìëðä. Öå ÿâèùå ñòðіìêîãî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íà-
ñåëåííÿ çåìíîї êóëі îòðèìàëî íàçâó «äåìîãðàôі÷íîãî âèáóõó».

Ïðîòå â 1990-òі ðîêè ïî÷àëà ïðîñòåæóâàòèñÿ òåíäåíöіÿ äî çðîñòàííÿ
ñìåðòíîñòі, çäåáіëüøîãî ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ. ßê íàñëіäîê, ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ ñâіòó ïðîäîâæóє íèíі çðîñòàòè, àëå ïîâіëüíіøå – íà 1,2 %, àáî
ïðèáëèçíî íà 83 ìëí îñіá. Öå îçíà÷àє, ùî ÷åðåç êîæíі 12 ìіñÿöіâ íàñåëåííÿ
Çåìëі çðîñòàє áіëüø ÿê íà îäíó «Ôðàíöіþ», «Âåëèêó Áðèòàíіþ» ÷è «Іòà-
ëіþ». Çà ïðîãíîçàìè, íàñåëåííÿ ñâіòó çáіëüøèòüñÿ áіëüø íіæ íà 1 ìëðä îñіá 
óïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ 15 ðîêіâ, äîñÿãíóâøè 8,5 ìëðä ó 2030 ð., і ñïîñòåðі-
ãàòèìåòüñÿ ïîäàëüøå çáіëüøåííÿ äî 9,7 ìëðä ó 2050 ð. і 11,2 ìëðä äî 2100 ð.

Єâðîïà ó ïðèðîñòі íàñåëåííÿ ñâіòó íå áåðå ó÷àñòі, îñêіëüêè òóò âіí є
íèíі âіä’єìíèì. Çà ïðîãíîçàìè, êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Єâðîïè ó 2050 ð. áóäå
ìåíøà, íіæ ó 2015 ð. Áіëüøå ïîëîâèíè ìàéáóòíüîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ
ñâіòó ïðèïàäàòèìå íà Àôðèêó. Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ âíåñîê ó ãëîáàëüíå
çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ çäіéñíèòü Àçіÿ. Ïîìіòíî ìåíøі ïðèðîñòè ïîêàæóòü
Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Ëàòèíñüêà Àìåðèêà і êðàїíè Îêåàíії.

Ñïðèÿòëèâі äëÿ æèòòÿ і äіÿëüíîñòі ëþäåé ïðèðîäíі óìîâè çóìîâèëè äàâ-
íє çàñåëåííÿ é îñâîєííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü. Ïðîòå ÷èñåëüíіñòü ìåøêàíöіâ
òóò ïîìіòíî çìіíþâàëàñü â іñòîðè÷íîìó ÷àñі. Çà äåÿêèìè ïðèïóùåííÿìè,
íàïðèêіíöі ÕІІІ ñò. íà íàøèõ çåìëÿõ ïðîæèâàëî áëèçüêî 2 ìëí îñіá. Óïðî-
äîâæ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ і â áіëüø ïіçíі іñòîðè÷íі ïåðіîäè ÷åðåç òðèâàëі âіéíè і
ñïóñòîøëèâі åïіäåìії íàñåëåííÿ çðîñòàëî ïîâіëüíî. Îñü ÷îìó â ÕVII ñò. êіëü-
êіñòü íàñåëåííÿ ñòàíîâèëà òіëüêè 5 ìëí îñіá.

Ó ïîäàëüøîìó òåìïè çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ äåùî
çðîñëè. Ó XVIII ñò. òóò ïðîæèâàëî áëèçüêî 9 ìëí, à íà ïî÷àòêó ÕІÕ ñò. –
óæå ïîíàä 30 ìëí îñіá. Ó 1913 ð. â ñó÷àñíèõ äåðæàâíèõ êîðäîíàõ Óêðàїíè
ìåøêàëî 35,2 ìëí îñіá. Íàñòóïíі áóðõëèâі іñòîðèêî-ïîëіòè÷íі ïîäії
XX ñò. – Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà 1914–1918 ðð., ðåâîëþöіÿ, ãðîìàäÿíñüêà âіé-
íà і âіéñüêîâà іíòåðâåíöіÿ 1917–1922 ðð., ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð., Äðóãà
ñâіòîâà âіéíà 1939–1945 ðð., ãîëîä 1947–1948 ðð. – ñïðè÷èíèëè âåëèêі
âòðàòè íàñåëåííÿ Óêðàїíè. Çà äåÿêèìè äàíèìè, ç 1917 ð. çàãèíóëî áëèçüêî
25 ìëí óêðàїíöіâ. Ïîïðè âñіëÿêі íåãàðàçäè ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàї-

Мал. 115. Динаміка зростання чисельності населення
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íè ïðîäîâæóâàëà çðîñòàòè і íà 01.01.1993 ð. ñÿãíóëà 52,2 ìëí îñіá. Îäíàê 
öåé ðіê âèÿâèâñÿ ñâîєðіäíèì ïіêîì çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ íà-
øîї êðàїíè. Àäæå ïіñëÿ òîãî öÿ öèôðà íåâïèííî ùîðі÷íî çìåíøóєòüñÿ.

 Демографічна політика. Çìіíà êіëüêîñòі íàñåëåííÿ òà éîãî ñêëàäó
ñòâîðþє òàê çâàíі äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè ÿê â îêðåìèõ êðàїíàõ, òàê і 
çàãàëîì íà Çåìëі. Íàçâà öèõ ïðîáëåì ïîõîäèòü âіä «äåìîãðàôії» – íàóêè, 
ùî äîñëіäæóє çàêî íîìіðíîñòі âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, çîêðåìà çàâäÿêè
àíàëіçó ïðèðîä íîãî ðóõó òà çìіí ñòàòåâî-âіêîâîãî ñêëàäó.

Âëàñíå äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè є ðіçíі, à їõíÿ ñóòü çàëåæèòü âіä êîí-
êðåòíîї êðàїíè – íåáàæàíå ñêîðî÷åííÿ àáî, íàâïàêè, çðîñòàííÿ êіëüêîñòі 
íàñåëåííÿ, âèñîêà ñìåðòíіñòü äіòåé àáî ëіòíіõ ëþäåé, ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ 
òîùî. Ñóêóïíіñòü äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì ïîçíà÷àєòüñÿ òåðìіíîì äåìî-
ãðàôі÷íà êðèçà. 

Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì – öå çíà÷íå ñêîðî÷åí-
íÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Ïîäіáíà ñèòóàöіÿ ìàє ìіñöå â ñó÷àñíіé Óêðàїíі,
à òàêîæ íèçöі іíøèõ êðàїí Єâðîïè. Äëÿ öèõ êðàїí íåáåçïå÷íå íàñàìïåðåä 
íå çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ãðîìàäÿí ñàìå ïî ñîáі, à åêîíîìі÷íі íàñëіäêè 
öüîãî ïðîöåñó – áðàê ðîáî÷èõ ðóê, à òàêîæ ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ, ùî âè-
êëèêàє çðîñòàííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðàöåçäàòíèõ. Ïðè÷èí 
ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ ìîæå áóòè êіëüêà. ßêùî â єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ öå 
ïåðåäóñіì ñêîðî÷åííÿ íàðîäæóâàíîñòі, òî ïîäåêóäè, ÿê-îò â Ðîñії, äî öüî-
ãî äîäàєòüñÿ ùå é âèñîêà ñìåðòíіñòü ÷åðåç õâîðîáè, íåùàñíі âèïàäêè,
çëî÷èíè ïðîòè îñîáèñòîñòі.

Іíøà äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà – ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ çà çáåðåæåííÿ éîãî
÷èñåëüíîñòі. Òàêó ñèòóàöіþ ìîæíà áà÷èòè â ßïîíії, äå êіëüêіñòü ãðîìàäÿí
çàëèøàєòüñÿ äîñèòü ñòàáіëüíîþ áàãàòî ðîêіâ, àëå їõíіé ñåðåäíіé âіê çðîñòàє.

Ùå îäíà äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà – öå ðіçêå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ. Âîíà
õàðàêòåðíà äëÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, — Іíäіÿ, êðàїíè Àôðèêè, Êèòàé,
Áëèçüêèé Ñõіä. Ó öüîìó âèïàäêó âæå íàäëèøîê ìîëîäîãî íàñåëåííÿ ñòâîðþє
ðіçíі ïðîáëåìè. Âèíèêàє áåçðîáіòòÿ, áðàê ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ àæ äî ãîëîäó,
і, ÿê ðåçóëüòàò, ïîëіòè÷íà íåñòàáіëüíіñòü ùå áіëüøå óñêëàäíþє ñèòóàöіþ.

Äëÿ âèðіøåííÿ äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì äåðæàâè ðîçðîáëÿþòü âëàñíó 
äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó – ñèñòåìó àäìі íіñòðàòèâíèõ, åêîíîìі÷íèõ, ïðî-
ïàãàíäèñòñüêèõ òà іíøèõ çàõîäіâ, ÿêі çäіéñíþþòü ñÿ äåðæàâîþ ç ìåòîþ 
âðåãóëþâàííÿ ïåðåäóñіì íàðîäæóâàíîñòі.

Ó êðàїíàõ, äå íàñåëåííÿ çìåíøóєòüñÿ, äåðæàâíі çàõîäè ñïðÿìîâàíі íà 
çáіëüøåííÿ íàðîäæó âàíîñòі òà ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, à â êðàїíàõ, äå ÷è-
ñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñòðіìêî çðîñòàє, – íàâïàêè, íà ñêîðî ÷åííÿ. Òàê, ó 
áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ (ÔÐÍ, Íіäåðëàíäè, Øâåöіÿ òîùî) çà ïðî-
âàäæóþòü ãðîøîâі ñóáñèäії, ïåâíі çàõîäè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó і ñòèìóëþ-
âàííÿ äëÿ ïіäòðèìêè ñіìåé і æіíîê, ÿêі ìàþòü äіòåé. À â Êèòàї, íàâïàêè,
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ íàáóëà ïîëіòèêà ñòðèìóâàí íÿ íàðîäæóâàíîñòі øëÿ-
õîì її îáìåæåííÿ, çàâäÿêè ÿêіé âäàëîñÿ ñêîðîòèòè íàðîäæóâàíіñòü, õî÷à 
âîíà âñå ùå âèùà çà ðіâåíü âіäòâîðåííÿ. Ïðîòèëåæíà ñèòóàöіÿ ñïîñòåðіãà-
єòüñÿ ó Ôðàíöії, äå çàâäÿêè ñèñòåìі ñîöіàëüíîї äîïîìîãè òà ðîçâèíóòіé 
ìåðåæі äåðæàâíèõ äîøêіëüíèõ óñòàíîâ âäàëîñÿ óòðèìàòè íàðîäæóâàíіñòü
íà íåîáõіäíîìó ðіâíі. Òåïåð öå îäíà ç íåáàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí, äå 
ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðèðіñò êîðіííîãî íàñåëåííÿ.
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 Регіональні відмінності демографічних процесів в Україні. Äå-
ìîãðàôі÷íі ïðîöåñè – áåçïåðåðâíі çìіíè â õîäі ïðèðîäíîãî і ìåõàíі÷íîãî
ðóõó íàñåëåííÿ – çìіíþþòüñÿ íå ëèøå â ÷àñі, à é ïî òåðèòîðії Óêðàїíè.

Òàê, ó 2014 ð. íàéñóìíіøà ñèòóàöіÿ â Äîíåöüêіé îáëàñòі, äå ïðèðîä-
íèé ïðèðіñò ñâіä÷èòü ïðî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ, îñêіëüêè ñòàíîâèâ
–36 204 îñîáè. Àäæå êіëüêіñòü ïîìåðëèõ òóò çíà÷íî ïåðåâèùèëà êіëü-
êіñòü íàðîäæåíèõ  (71 799 ïðîòè 35 595 îñіá). Äðóãå ìіñöå â ñóìíіé ñòà-
òèñòèöі ïîñіäàє ùå îäíà ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòà îáëàñòü – Äíіïðîïåòðîâ-
ñüêà, äå òàê ñàìî êіëüêіñòü ïîìåðëèõ (52 722) ïåðåâèùèëà êіëüêіñòü
íàðîäæåíèõ (36 497) і âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñòàíîâèòü –16 225
îñіá. Óïðèòóë çà «ëіäåðàìè» éäå Õàð êіâñüêà îáëàñòü іç ïðèðîäíèì ïðè-
ðîñòîì –14 201 îñîáà. Àäæå çà 2014 ð. òóò òàêîæ íàðîäèëîñÿ ìåíøå, íіæ
ïîìåðëî, – 27 690 ïðîòè 41 891 îñîáè.

Îòæå, íàéãіðøі ïîêàçíèêè ïðèðîäíîãî ðóõó íàñåëåííÿ çàðåєñòðîâàíî â
іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòèõ îáëàñòÿõ. І öå íå âèïàäêîâî, àäæå êðіì çàãàëü-
íèõ äëÿ âñієї êðàїíè ïðè÷èí çíèæåííÿ òåìïіâ ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàäòî
íåãàòèâíó ðîëü òóò âіäіãðàëè ÷èñëåííі «áðóäíі» ïіäïðèєìñòâà.

Âèíÿòêîì є ëèøå Çàêàðïàòñüêà, Ðіâíåíñüêà, Âîëèíñüêà і ×åðíіâåöüêà
îáëàñòі, äå êіëüêіñòü íàñåëåííÿ çðîñòàє. Çà 2014 ð. ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ
òóò çáіëüøèëàñÿ íà 3569, 2455, 920 і 60 îñіá âіäïîâіäíî.

Ïîìіòíі âіäìіíè ìіæ îáëàñòÿìè Óêðàїíè іñíóþòü і â ìіãðàöіéíèõ ïî-
òîêàõ. Òàê, ÷åðåç áîéîâі äії íà ñõîäі, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі ìàє ìіñöå íàé-
áіëüøèé âіäòіê ìіãðàíòіâ, óíàñëіäîê ÷îãî ó 2014 ð. ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ
îáëàñòі ñêîðîòèëàñÿ íà 10 677 îñіá. Çíà÷íèì є ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ âíà-
ñëіäîê ìіãðàöіé і â Ëóãàíñüêіé îáëàñòі, äå ðіçíèöÿ ìіæ êіëüêіñòþ ïðèáó-
ëèõ і âèáóëèõ ñòàíîâèëà –8120 îñіá. Íà òðåòüîìó ìіñöі Õåðñîíñüêà îá-
ëàñòü, ó ÿêіé óíàñëіäîê ìіãðàöії çðåøòîþ áóëî âòðà÷åíî 858 îñіá. Äî
íåáëàãîïîëó÷íèõ îáëàñòåé, äå áіëüøå âèáóëèõ, íіæ ïðèáóëèõ, íàëåæàòü
òàêîæ äåÿêі іíøі îáëàñòі Óêðàїíè. Íàòîìіñòü, ó Êèїâñüêіé îáëàñòі çà ðàõó-
íîê ïðèáóëèõ ìіãðàíòіâ êіëüêіñòü íàñåëåííÿ çðîñëà íà 11 120 îñіá. Çíà÷-
íèé ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò ìàâ ìіñöå òàêîæ ó Õàðêіâñüêіé (+8261 îñîáà) òà 
×åðíіâåöüêіé îáëàñòі (1397 îñіá).

ГОЛОВНЕ
 Чисельність населення світу постійно збільшується за рахунок Африки та Азії.
 Чисельність населення України, що помітно змінювалась в історичному часі, нині

зменшується.
 Демографічні проблеми – проблеми, повʼязані зі зміною кількості населення та його

складу.
 Для вирішення демографічних проблем держави розробляють демографічну по-

літику – систему спеціальних державних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Чим відрізняються зміни в чисельності населення в різних регіонах світу?
2. Як змінювалася кількість населення України в історичному часі?
3. У чому полягає суть демографічної політики?
4. Наведіть приклади демографічних проблем у різних областях України. 
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 знати, як розміщене населення по території світу та України;
 розуміти суть, причини і наслідки урбанізації;
 пояснювати сутність українського села;
 оцінювати наслідки подальшого невирішення проблем міст і сіл.оцінювати наслідки подальшого невирішення проблем міст і сіл

§ 51. ÃÓÑÒÎÒÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ÑÂІÒІ ÒÀ ÓÊÐÀЇÍІ 

 Де виникли перші цивілізації людства?
 Чинники, що впливають на розселення населення на Землі.

 Густота населення у світі. Íàñåëåííÿ ñâіòó ðîçìіùóєòüñÿ äóæå íå-
ðіâíîìіðíî. Àäæå íå âñі ðåãіîíè íà êîíòèíåíòàõ ìàþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè 
äëÿ æèòòÿ і ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Íàéùіëüíіøå çàñåëåíі ïðè-
áåðåæíі òåðèòîðії. Çàãàëîì ëèøå íà 7 % ïëîùі ñóõîäîëó ïðîæèâàє 70 % 
íàñåëåííÿ ñâіòó. Óòіì íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ â îêðåìèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó 
âïëèíóëè é іíøі – іñòîðè÷íі, ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі ÷èííèêè.

Ïîêàçíèê ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â òîìó ÷è іíøîìó ðåãіîíі íå âіäáèâàє 
ñïðàâæíіõ îñîáëèâîñòåé ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ. Ãîëîâíèì ïîêàçíèêîì
ðîçìіùåííÿ ëþäåé íà Çåìëі є ãóñòîòà íàñåëåííÿ – êіëüêіñòü ëþäåé, ùî 
ïîñòіéíî ïðîæèâàþòü íà îäíîìó êâàäðàòíîìó êіëîìåòðі òåðèòîðії. (Ïî-
êàçíèê ãóñòîòè íàñåëåííÿ ðîçðàõîâóþòü äіëåííÿì ÷èñåëüíîñòі ïîñòіéíîãî 
íàñåëåííÿ íà ïëîùó òåðèòîðії). Çðîçóìіëî, ùî â ðàçі çðîñòàííÿ ÷èñåëü-
íîñòі íàñåëåííÿ і íåçìіííîñòі ïëîùі ñóõîäîëó ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ
Çåìëі ïîñòіéíî çðîñòàє (ìàë. 116).

Äàëåêî íå çàâæäè íàé÷èñåëüíіøі òåðè-
òîðії àáî êðàїíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ îäíî-
÷àñíî і íàéâèùîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ.
Ñâіä÷åííÿì öüîãî є ïîêàçíèêè ãóñòîòè íà-
ñåëåííÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó (ìàë. 117).

Ãóñòîòà íàñåëåííÿ äóæå ðіçíèòüñÿ â
ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó. Ó òàê çâàíèõ êàð-
ëèêîâèõ êðàїíàõ і òåðèòîðіÿõ âîíà є íàé-
âèùîþ. Îñîáëèâî âèðіçíÿþòüñÿ àçіéñüêà
Ìàêàî і єâðîïåéñüêå Ìîíàêî, äå ãóñòîòà

ÐÎÇÑÅËÅÍÍß 

Мал. 116. Середня густота
населення Землі
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íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 19 òèñ.
îñіá/êì2. Âåëèêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ
âèðіçíÿþòüñÿ òàêîæ òàêі àçіéñüêі êðàї-
íè і òåðèòîðії, ÿê-îò: Ñіíãàïóð і Ãîí-
êîíã, à òàêîæ ó Єâðîïі Âàòèêàí – 8, 7 і
2 òèñ. îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.

Ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïîäåêóäè çíà÷íî
âèùà çà ñåðåäíüîñâіòîâó і â çíà÷íèõ
çà ïëîùåþ êðàїíàõ. Òàê, íàïðèêëàä,
â Іíäії âîíà ñòàíîâèòü 385 îñіá/êì2, 
ó Íі ãå ðії – 184 îñîáè/êì2, ó Âåëèêіé
Áðèòàíії – 256 îñіá/êì2, ó Êèòàї –
145 îñіá/êì2, ó Ôðàíöії – 116 îñіá/êì2.

Âîäíî÷àñ ó äåÿêèõ íå ìàëèõ çà ðîçìіðàìè êðàїíàõ ãóñòîòà íàñåëåííÿ, íà-
âïàêè, ïîìіòíî íèæ÷à çà ñåðåäíüîñâіòîâó. Äî ïðèêëàäó, â Áðàçèëії âîíà
ñòàíîâèòü 24 îñîáè/êì2, â Àëæèðі – 16 îñіá/êì2, ó Ñàóäіâñüêіé Àðàâії – 
12 îñіá/êì2, à â Ìîíãîëії – ëèøå 2 îñîáè/êì2.

 Густота населення в Україні. Ïîïðè òå ùî êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
Óêðàїíè íåóõèëüíî çìåíøóєòüñÿ, ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïðîäîâæóє çàëè-
øàòèñÿ âіäíîñíî âèñîêîþ. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ íèíі ñòàíîâèòü
75,2 îñîáè/êì2. Îäíàê íàñåëåííÿ ðîçìіùåíå ïî òåðèòîðії íåðіâíîìіðíî.

Â Óêðàїíі ñôîðìóâàëîñÿ êіëüêà ðåãіîíіâ ç íàéáіëüø âèñîêîþ êîíöåí-
òðàöієþ íàñåëåííÿ. Íàéâèùà ãóñòîòà íàñåëåííÿ õàðàêòåðíà äëÿ ñõіäíèõ і 
çàõіäíèõ îáëàñòåé, à òàêîæ Êèїâñüêîї îáëàñòі (ðàçîì ç Êèєâîì). Ìàêñè-
ìàëüíà ãóñòîòà íàñåëåííÿ çàôіêñîâàíà ó ïіâäåííî-ñõіäíіé ÷àñòèíі êðàїíè,
ùî є äàâíüîïðîìèñëîâèì ðåãіîíîì Óêðàїíè. Òóò âèðіçíÿєòüñÿ Äîíåöüêà
îáëàñòü, äå ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 161 îñîáó/êì2. Âèñîêà ãóñòîòà
íàñåëåííÿ ïðèòàìàííà é Ëóãàíñüêіé îáëàñòі – ìàéæå 83 îñîáè/êì2.

Ùіëüíî çàñåëåíі òàêîæ і äåÿêі çàõіäíі ðåãіîíè Óêðàїíè, ÿê-îò Ëüâіâ-
ñüêà і ×åðíіâåöüêà îáëàñòі, ùî ñêëàëîñÿ òóò іñòîðè÷íî. Ãóñòîòà íàñåëåííÿ
â öèõ îáëàñòÿõ ïåðåâèùóє 116 і 112 îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.

Ó Ïðèäíіïðîâ’ї âèðіçíÿþòüñÿ Äíіïðîïåòðîâñüêà і Çàïîðіçüêà îáëàñòі,
äå âèñîêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ – 102 îñîáè/êì2 і 65 îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.

Âîäíî÷àñ Ïîëіññÿ і ïіâäåíü Óêðàїíè ÷åðåç íåñïðèÿòëèâі ïðèðîäíі óìî-
âè (çàáîëî÷åíі çåìëі íà Ïîëіññі, íåñòà÷à âîëîãè íà ïіâäíі) є ñëàáî çàñåëå-
íèìè. Òàê, íà ïіâíî÷і, çîêðåìà ó Âîëèíñüêіé îáëàñòі, ãóñòîòà íàñåëåííÿ
ñòàíîâèòü 52 îñîáè/êì2, ó ×åðíіãіâñüêіé âîíà âçàãàëі ñÿãàє ñâîãî ìіíіìóìó
â êðàїíі – 33 îñîáè/êì2. Äóæå íèçüêèé ïîêàçíèê ãóñòîòè íàñåëåííÿ òàêîæ
íà ïіâäíі: Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü – 47 îñіá/êì2, Õåðñîíñüêà îáëàñòü –
37 îñіá/êì2. Çàãàëîì ãóñòîòà íàñåëåííÿ ìіæ êðàéíіìè ïåðåñі÷íîîáëàñíè-
ìè ïîêàçíèêàìè â Óêðàїíі âіäðіçíÿєòüñÿ ëåäü íå ó 5 ðàçіâ – íàéâèùà
ãóñòîòà íàñåëåííÿ â Äîíåöüêіé îáëàñòі (161,1 îñîáè/êì2), íàéíèæ÷à – ó
×åðíіãіâñüêіé îáëàñòі (32,9 îñîáè/êì2).

 Чинники розселення населення. Ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ ïî òåðèòî-
ðії Óêðàїíè, ÿê і ñêðіçü ó ñâіòі, âèçíà÷àþòüñÿ êîìïëåêñîì ïðèðîäíèõ і
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ÷èííèêіâ. Íà ðàííіõ ñòàäіÿõ іñòîðії ëþäñòâà ãîëîâ-
íèì ÷èííèêîì ðîçñåëåííÿ áóëè ïðèðîäíі óìîâè, ïіçíіøå âіä÷óòíó ðîëü
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ïî÷àëè âіäіãðàâàòè ïðèðîäíі ðåñóðñè — çåìåëüíі, ìіíåðàëüíі, âîäíі òîùî. 
Ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì ãîñïîäàðñòâà çðіñ âïëèâ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ
÷èííèêіâ ðîçâèòêó ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, ÿêі ñòâîðþþòü âіäïîâіäíі ìîæëè-
âîñòі âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ.

Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє çàãàëîì ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçñåëåííÿ ïðèðîäíі
óìîâè і áàãàòі ïðèðîäíі ðåñóðñè. Âîäíî÷àñ äëÿ íèõ õàðàêòåðíà ïðîñòîðîâà 
íåîäíîðіäíіñòü. Íàéñïðèÿòëèâіøі âîíè â Äîíåöüêіé, íàéãіðøі – ó Âîëèí-
ñüêіé îáëàñòі. Ïðè öüîìó çà ñóìàðíîþ ïðîäóêòèâíіñòþ ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñіâ ðіçíèöÿ ìіæ êðàéíіìè ïîêàçíèêàìè ñåðåä 24 îáëàñòåé і ÀÐ Êðèì ñòà-
íîâèòü 5,5 ðàçà (íàéâèùà ó Äîíåöüêіé, íàéíèæ÷à – ó Âîëèíñüêіé).

Ùå áіëüøèé êîíòðàñò âèíèêàє, ÿêùî ïîðіâíþâàòè îêðåìі âèäè ðåñóðñіâ 
çà àäìіíіñòðàòèâíèìè ðàéîíàìè. Òàê, ïîêàçíèêè ïðîäóêòèâíîñòі ìіíåðàëü-
íèõ ðåñóðñіâ ó Êðèâîðіçüêîìó ðàéîíі Äíіïðîïåòðîâñüêîї îáëàñòі і Ëóöüêî-
ìó ðàéîíі Âîëèíñüêîї îáëàñòі âіäðіçíÿþòüñÿ ó 8 òèñ. ðàçіâ! Ñàìå іíòåíñèâíå 
îñâîєííÿ íàäðîâèõ áàãàòñòâ ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Äîíåöüêіé і Ëóãàíñüêіé 
îáëàñòÿõ çíà÷íîþ ìіðîþ çóìîâèëè òóò âèñîêó ãóñòîòó íàñåëåííÿ.

Îòæå, ïðèðîäíі óìîâè òà ðåñóðñè ìàþòü ñóòòєâèé âïëèâ íà ôîðìóâàí-
íÿ ðîçñåëåííÿ. Ïðîòå íèíі âèçíà÷àëüíå ìіñöå äëÿ ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ 
ïî òåðèòîðії ïîñіäàє âèðîáíèöòâî. Âïëèâ âèðîáíèöòâà íà ðîçñåëåííÿ âіä-
áóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç çàáåçïå÷åííÿ ïіäïðèєìñòâà (ïðîìèñëîâîãî,
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî, òðàíñïîðòíîãî òîùî) ðîáî÷îþ ñèëîþ. À êіëüêіñòü 
і ÿêіñòü öієї ðîáî÷îї ñèëè çàëåæèòü âіä õàðàêòåðó âèðîáíèöòâà і ïîòóæ-
íîñòі ïіäïðèєìñòâ.

Âåëèêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ïîñåëåíü, êðіì âèðîáíèöòâà, ìàє âèêîíàí-
íÿ íèìè ñîöіàëüíèõ ôóíêöіé, òîáòî íàÿâíіñòü ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ і 
îñâіòíіõ óñòàíîâ, òîðãіâåëüíèõ çàêëàäіâ і çàêëàäіâ êóëüòóðè, îá’єêòіâ ïî-
áóòîâîãî çíà÷åííÿ (íàïðèêëàä, âіääіëåíü çâ’ÿçêó, áóäèíêіâ ïîáóòó) òîùî.

Æîäíèé íàñåëåíèé ïóíêò íå ìîæå іñíóâàòè áåç çâ’ÿçêіâ ç іíøèìè ïî-
ñåëåííÿìè, îñêіëüêè âñі âîíè є ÷àñòèíîþ єäèíîãî öіëîãî. Òàêå öіëå àáî
ðîçìіùåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії і ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ íàñåëåíі ïóíêòè íàçè-
âàþòü ñèñòåìîþ ðîçñåëåííÿ. Ó ñèñòåìі ðîçñåëåííÿ Óêðàїíè є äâà îñíîâíі 
òèïè ïîñåëåíü – ìіñüêі òà ñіëüñüêі.

ГОЛОВНЕ
 Середня густота населення світу – 54 особи/км2, України – 75,2 особи/км2.
 Населення розміщене дуже нерівномірно, у світі найбільш густо заселені прибе-

режні території, в Україні – східні та західні області.
 Особливості розселення населення по території України, як і скрізь у світі, визна-

чаються комплексом природних і соціально-економічних чинників.
 Територія України має загалом сприятливі для розселення умови і ресурси.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Наскільки середня густота населення України відрізняється від середньої густоти 

у світі? 
2. Визначте найбільш густо заселені регіони і країни світу.
3. Поясніть, як і чому змінюється густота населення.
4. Поясніть зміни густоти населення по території України.
5. Обґрунтуйте закономірність зміни густоти населення України в історичному часі. 
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§ 52. ÌІÑÜÊІ ÍÀÑÅËÅÍІ ÏÓÍÊÒÈ Â ÓÊÐÀЇÍІ
ÒÀ ÊÐÀЇÍÀÕ ÑÂІÒÓ. ÌІÑÜÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Які ви знаєте давні міста на різних континентах?
 Назви найдавніших міських населених пунктів України.

 Міські населені пункти. Çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ ñâіòó
ïîäіëÿþòü íà ìіñüêå і ñіëüñüêå. Àëå єäèíèõ ó ñâіòі êðèòåðіїâ ìіñòà íåìàє.
Äî òîãî æ ìіñòà êëàñèôіêóþòü çà ðіçíèìè îçíàêàìè. Íàïðèêëàä, çà çî-
âíіøíіì âèãëÿäîì âèäіëÿþòü ìіñòà єâðîïåéñüêîãî, ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîãî,
àçіàòñüêîãî òèïó. Çà ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêöіÿìè ðîçðіçíÿþòü ïðîìèñëîâі
і òðàíñïîðòíі ìіñòà, íàóêîâі і êóðîðòíі öåíòðè, òîðãîâåëüíі òà àäìіíіñòðà-
òèâíі òîùî. Íàäàëі, îçíàéîìëþþ÷èñü ç äåðæàâàìè ñâіòó, âè ïåðåêîíàєòåñÿ,
ùî âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ áіëüøîñòі ñó÷àñíèõ ìіñò є їõíÿ áàãàòîôóíêöіî-
íàëüíіñòü.

Ó êîæíіé äåðæàâі іñíóþòü ñâîї ñòàíäàðòè ìіñòà, ÿêі ïåðåäóñіì âðàõî-
âóþòü ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ і ñòðóêòóðó éîãî çàéíÿòîñòі. Çâàæàþ÷è íà
öå, ìіñòîì çàçâè÷àé íàçèâàþòü íàñåëåíèé ïóíêò, ÿêèé ìàє çíà÷íó êіëü-
êіñòü æèòåëіâ, ùî çàéíÿòі ïåðåâàæíî íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ äіÿëü-
íіñòþ.

Çà ðåêîìåíäàöіÿìè ÎÎÍ ìіñòàìè çàïðîïîíîâàíî âèçíàâàòè óñі ïîñå-
ëåííÿ, ÿêі ìàþòü 20 òèñ. æèòåëіâ і áіëüøå. Îäíàê çàëåæíî âіä ìіñöåâèõ
îñîáëèâîñòåé íèæíіé êіëüêіñíèé êðèòåðіé äëÿ ìіñòà  ó ðіçíèõ êðàїíàõ
êîëèâàєòüñÿ âіä êіëüêîõ ñîòåíü äî äåñÿòêіâ òèñÿ÷. Òàê, ó єâðîïåéñüêіé
êðàїíі Äàíії ìіñòîì ââàæàþòü ïîñåëåííÿ, ùî ìàє ïîíàä 250 æèòåëіâ. Âîä-
íî÷àñ ó ßïîíії, ùîá ïîòðàïèòè äî êàòåãîðії ìіñòà, íàñåëåíèé ïóíêò ìàє
íàëі÷óâàòè ïîíàä 50 òèñ. îñіá. Àçіéñüêà êðàїíà Ìàëàéçіÿ âèçíàє ìіñòîì
íàñåëåíèé ïóíêò ç êіëüêіñòþ æèòåëіâ ïîíàä 1 òèñ., Іñëàíäіÿ – ïîíàä
2 òèñ. Ó ÑØÀ ìіñòîì є íàñåëåíèé ïóíêò, äå ïðîæèâàє ïîíàä 25 òèñ. îñіá.

Ùå äîíåäàâíà ó ñâіòі ïåðåâàæàëî ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. Ïðîòå 2008 ð., çà
äàíèìè ÎÎÍ, óïåðøå â іñòîðії êіëüêіñòü ìіñòÿí ïåðåâèùèëà êіëüêіñòü
ñіëüñüêèõ ìåøêàíöіâ. Íèíі 54 % (3 ìëðä 880 ìëí îñіá) óñüîãî íàñåëåííÿ
Çåìëі ïðîæèâàє ó ìіñòàõ.

Â Óêðàїíі íàñåëåíèé ïóíêò ìîæå îòðèìàòè ñòàòóñ ìіñòà ëèøå çà îêðå-
ìèì çàêîíîì âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó äåðæàâè – Âåðõîâíîї Ðàäè 
Óêðàїíè, ÿêùî â íàñåëåíîìó ïóíêòі ïðîæèâàє íå ìåíøå 10 òèñÿ÷ æèòåëіâ,
ïðè öüîìó «ïåðåâàæíà áіëüøіñòü» íàñåëåííÿ ìàє áóòè çàéíÿòà â ãàëóçÿõ
ïîçà ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Çà êіëüêіñòþ æèòåëіâ ìіñüêі ïîñåëåííÿ
Óêðàїíè ïîäіëÿþòü íà òàêі ãðóïè: ìàëі – äî 50 òèñ. îñіá, ñåðåäíі – 50–
100 òèñ. îñіá, âåëèêі – 100–500 òèñ. îñіá, äóæå âåëèêі – 500–1000 òèñ.
îñіá, ìіñòà-ìіëüéîíåðè – ïîíàä 1 ìëí îñіá.

Áіëüøіñòü іç 460 ìіñò Óêðàїíè – öå ìàëі òà ñåðåäíі ìіñòà. Ïðèêëàäîì
âåëèêèõ ìіñò є Æèòîìèð, Êіðîâîãðàä, Ïîëòàâà, Ñóìè, Õìåëüíèöüêèé òà
іí. Ñåðåä äóæå âåëèêèõ – Äíіïðîïåòðîâñüê, Äîíåöüê, Çàïîðіææÿ, Ëüâіâ,
Êðèâèé Ðіã. Çà ñòàíîì íà 2014 ð. ìіñò-ìіëüéîíåðіâ â Óêðàїíі òðè, à ñàìå:
Êèїâ (2868 òèñ. îñіá), Õàðêіâ (1451 òèñ. îñіá), Îäåñà (1017 òèñ. îñіá). 
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Iсторiя географiïIсторiя географiï
Міста-пращури. У межах сучасної території України перші міста були засно-
вані в VІ ст. до н.е. і пов’язані з грецькою колонізацією Північного 
Причорномор’я. Найвідоміші з них Ольвія, Херсонес, Боспор, Тіра тощо. Ці 
стародавні міста виконували роль політичних і адміністративних центрів ан-
тичних держав. Якщо у ІХ ст. за даними літописів на українських землях було
лише 20 міст, то у ХІІІ ст. їхня кількість сягнула 238.

Â Óêðàїíі є òàêîæ і ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó – íàñåëåíі ïóíêòè ç êіëü-
êіñòþ íàñåëåííÿ ïîíàä 2 òèñ. îñіá, ç ÿêèõ íå ìåíøå äâîõ òðåòèí ñòàíîâ-
ëÿòü ðîáіòíèêè, ñëóæáîâöі òà ÷ëåíè їõíіõ ðîäèí. Ñòàíîì íà 1 ñі÷íÿ 2015 ð.
òàêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ â Óêðàїíі іñíóâàëî 885.

Ìіñòà â Óêðàїíі òàêîæ êëàñèôіêóþòü íå òіëüêè çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ, à
é çà ôóíêöіÿìè, ÿêі âîíè âèêîíóþòü ó ñóñïіëüñòâі. Ñòîëèöÿ Óêðàїíè ìіñòî
Êèїâ, áåçïåðå÷íî, âèêîíóє àäìіíіñòðàòèâíî-ïîëіòè÷íі ôóíêöії. Ïðîìèñëîâі
ôóíêöії âèêîíóþòü Êðèâèé Ðіã, Íіêîïîëü, Ãîðëіâêà, Ìàêіїâêà òà іí. Ôóíêöії
òðàíñïîðòíèõ âóçëіâ ïîêëàäåíі íà Ôàñòіâ, Æìåðèíêó, Çäîëáóíіâ, Êîçÿòèí
òîùî. Äîáðå âіäîìі ñâîїìè êóðîðòíî-îçäîðîâ÷èìè ôóíêöіÿìè Єâïàòîðіÿ, Ìîð-
øèí, Òðóñêàâåöü, Õìіëüíèê, Ìèðãîðîä òà іí. Âîäíî÷àñ є áàãàòîôóíêöіîíàëüíі
ìіñòà, äî ÿêèõ íàëåæàòü öåíòðè àäìіíіñòðàòèâíèõ îáëàñòåé і ÀÐ Êðèì.

 Міське населення. Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ïðîæèâàє ñàìå â ìіñü-
êèõ ïîñåëåííÿõ. Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ìіñüêèì і ñіëüñüêèì íàñåëåííÿì íà
êîðèñòü ïåðøîãî ñòàáіëüíî ñïî ñ òå ðіãàєòüñÿ ç 1970-õ ðîêіâ і çáåðіãàєòüñÿ äî-
òåïåð. Ñòàíîì íà 1.01.2015 ð. ó ìіñòàõ ìåøêàє ïîíàä 69 % íàñåëåííÿ êðàїíè.

×àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ çàêîíîìіðíî áіëüøà ó ïðîìèñëîâèõ îáëàñòÿõ.
Íàïðèêëàä, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі ìіñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 90 % çà-
ãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ,  ó Ëóãàíñüêіé – áëèçüêî 87 %, ó Äíіïðîïå-
òðîâñüêіé – 84 %, ó Õàðêіâñüêіé – 80,5 %. Íàòîìіñòü ó Çàêàðïàòñüêіé îá-
ëàñòі íàéìåíøà ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ – 37%. Ñåðåä іíøèõ îáëàñòåé
Óêðàїíè, ùî âèðіçíÿþòüñÿ ìàëîþ ÷àñòêîþ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, – ×åðíіâåöü-
êà (43%), Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà (43,5%) і Òåðíîïіëüñüêà (ïîíàä 44%).

ГОЛОВНЕ
 Більшість населення світу та України проживає в міських поселеннях – містах і се-

лищах міського типу.
 У кожній державі існують свої стандарти міста.
 В Україні містом визнається населений пункт, що має не менше 10 тис. мешканців,

з яких не менше 85 % працює в промисловості.
 Частка міського населення в Україні більша у промислових областях.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. За якими ознаками виокремлюють міста серед інших населених пунктів?
2. Який населений пункт вважають містом в Україні?
3. Як поділяють в Україні міські поселення за кількістю жителів?
4. Проаналізуйте, як змінювалося співвідношення між міським і сільським населен-

ням у незалежній Україні?
5. За додатковими джерелами інформації наведіть приклади міст у вашій області, що

виконують різні функції.
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§ 53. ÓÐÁÀÍІÇÀÖІß. ÌІÑÜÊІ ÀÃËÎÌÅÐÀÖІЇ.
ÑÂІÒÎÂІ ÌІÑÒÀ

 Назви відомих вам великих міст світу.
 Які ви знаєте найбільші міста України?

 Урбанізація. Öèì ïîíÿòòÿì ïîçíà÷àþòü ïðîöåñ çðîñòàííÿ ìіñò і ïіä-
âèùåííÿ їõíüîї ðîëі â æèòòі ñóñïіëüñòâà. Ñåðåä ãîëîâíèõ ïðè÷èí óðáàíі-
çàöії – âіäòіê ëþäåé іç ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі â ìіñòà і ïåðåòâîðåííÿ ÷àñòèíèї
ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü íà ìіñüêі.

Ïðîöåñè óðáàíіçàöії îõîïëþþòü óâåñü ñâіò, îäíàê ðіâíі її ïðîÿâó ðіçíі.
Íàéóðáàíіçîâàíіøîþ є íèíі Àâñòðàëіÿ, äå ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïå-
ðåâèùóє 89 %. Âèñîêî óðáàíіçîâàíèìè є òàêîæ Àìåðèêà (80,5 %). Їì
ïîñòóïàєòüñÿ Єâðîïà, äå 74 % íàñåëåííÿ ïðîæèâàє ó ìіñòàõ. Ùå áіëüø
âіäñòàþòü çà ðіâíåì óðáàíіçàöії Àçіÿ і Àôðèêà, äå ïðîæèâàþòü âіäïîâіäíî
48 % і 40 % ìіñòÿí.

Äåðæàâè òàê ñàìî ðіçíÿòüñÿ çà ðіâíåì óðáàíіçàöії. Íàñåëåííÿ òàêèõ íå-
âåëèêèõ çà ðîçìіðàìè äåðæàâ, ÿê-îò Âàòèêàí, Ìîíàêî, Ñіíãàïóð, ïîâíіñòþ
є ìіñüêèì. Ó Áåëüãії і Êóâåéòі íà ìіñüêå íàñåëåííÿ ïðèïàäàє 98 %,
â Іñëàíäії ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 94 %, â Іçðàїëі – 92 %, ó
Íіäåðëàíäàõ – 90,5 %. Òàêîæ äî íàéáіëüø óðáàíіçîâàíèõ êðàїí, äå ìіñüêå
íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 4/5 æè òåëіâ, íàëåæàòü Âåëèêà Áðèòàíіÿ і Óðóã-
âàé, Íіäåðëàíäè і Ëіâàí, Íіìå÷÷èíà і ×èëі, Àâñòðàëіÿ і Äæèáóòі òîùî. 

Ìіñüêå íàñåëåííÿ Çåìëі ïðîäîâæóє çðîñòàòè. Î÷іêóєòüñÿ, ùî îñîáëèâî
øâèäêî óðáàíіçóâàòèìóòüñÿ êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ó 2050 ð. ñàìå òóò
ïðîæèâàòèìå áіëüøіñòü ìіñòÿí ñâіòó – 5,3 ìëðä îñіá, à ÷àñòêà ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ ñòàíîâèòèìå 67 % íàñåëåííÿ öієї ãðóïè êðàїí.

Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî â íàñòóïíі äåñÿòèëіòòÿ Àôðèêà і Àçіÿ ïåðåæèâàòè-
ìóòü ïðîöåñ øâèäêîї óðáàíіçàöії, і íà їõíþ ÷àñòêó ïðèïàäàòèìå 80 %
ïðèðîñòó ìіñüêîãî íàñåëåííÿ â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ïðîòå äî
2050 ð. äëÿ íèõ ÿê і ðàíіøå áóäóòü õàðàêòåðíі çíà÷íî íèæ÷і ðіâíі óðáàíі-
çàöії, íіæ  äëÿ іíøèõ âåëèêèõ ðåãіîíіâ.

Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ìіñò, іìîâіðíî, ñòàíîâè-
òèìå ëèøå 1,1 ìëðä îñіá (86 % íàñåëåííÿ öієї ãðóïè êðàїí). Çàãàëîì äî
2050 ð. 66 % óñіõ æèòåëіâ ïëàíåòè, іìîâіðíî, ìåøêàòèìóòü ó ìіñòàõ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñïіëüíі ðèñè, óðáàíіçàöіÿ â ðіçíèõ êðàїíàõ і ðåãіîíàõ
ìàє ïåâíі âіäìіííîñòі, çîêðåìà íåîäíàêîâі ðіâíі і òåìïè. Çà ðіâíåì óðáàíі-
çàöії íàéáіëüøà ðіçíèöÿ ïîìіòíà ìіæ áіëüøå і ìåíøå ðîçâèíóòèìè êðàї-
íàìè. Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ðіâåíü óðáàíіçàöії â ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü
71 %, à â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – 33 %.

Òåìïè óðáàíіçàöії áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü âіä її ðіâíÿ. Ó íàøі äíії
ìіñüêå íàñåëåííÿ â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çðîñòàє óòðè÷і øâèäøå,
íіæ ó ðîçâèíóòèõ. Òàê, ñåðåäíüîðі÷íі ñâіòîâі  òåìïè çðîñòàííÿ ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ óïðîäîâæ 2010–2015 ðð. ñòàíîâèëè 0,9 %, òèì÷àñîì ÿê ó íàé-
ìåíø ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ âîíè ñòàíîâèëè 1,7 %, à â êðàїíàõ ç âèñîêèì
ðіâíåì äîõîäіâ – ëèøå 0,3 %.
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Â Óêðàїíі òåìïè óðáàíіçàöії ïîìіòíî íèæ÷і âіä ñåðåäíüîñâіòîâèõ – 
0,3 %. Íàéâèðàçíіøà óðáàíіçàöіÿ ó ñõіäíèõ і öåíòðàëüíèõ іíäóñòðіàëüíèõ
îáëàñòÿõ (äèâ. òàáëèöþ). Ëіäåðîì є Äîíåöüêà îáëàñòü, äå íàéáіëüøå ìіñü-
êèõ ïîñåëåíü – 183, ó òîìó ÷èñëі 52 ìіñòà і 131 ñåëèùå ìіñüêîãî òèïó. 
Ëóãàíñüêà îáëàñòü ìàє 146 ìіñüêèõ ïîñåëåíü – 37 ìіñò і 109 ñåëèù ìіñü-
êîãî òèïó. Ïîíàä 70 ìіñüêèõ ïîñåëåíü ìàє Õàðêіâñüêà îáëàñòü, äå ðîçòà-
øîâàíî 17 ìіñò і 61 ñåëèùå ìіñüêîãî òèïó. Âèðіçíÿєòüñÿ òàêîæ Äíіïðîïåò-
ðîâñüêà îáëàñòü – 20 ìіñò і 46 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó. Çàõіäíі îáëàñòі êðàїíè
çíà÷íî ïîñòóïàþòüñÿ ñõіäíèì çà ÷àñòêîþ ìіñüêèõ æèòåëіâ. Àëå íà öüîìó 
òëі çâåðòàє íà ñåáå óâàãó Ëüâіâñüêà îáëàñòü, ÿêà çà êіëüêіñòþ ìіñò (44) 
ïîñòóïàєòüñÿ òіëüêè Äîíåöüêіé îáëàñòі.

Òàáëèöÿ

Êіëüêіñòü ìіñüêèõ і ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü â Óêðàїíі íà 1 ñі÷íÿ 2015 ð.

Міста Селища міського
типу

Сільські населені 
пункти

Україна 460 885 28388
АР Крим 16 56 947
    області
Вінницька 18 29 1457
Волинська 11 22 1054
Дніпропетровська 20 46 1435
Донецька 52 131 1118
Житомирська 12 43 1613
Закарпатська 11 19 579
Запорізька 14 22 914
Івано-Франківська 15 24 765
Київська 26 30 1126
Кіровоградська 12 27 991
Луганська 37 109 780
Львівська 44 34 1850
Миколаївська 9 17 885
Одеська 19 33 1124
Полтавська 15 21 1805
Рівненська 11 16 999
Сумська 15 20 1458
Тернопільська 18 17 1022
Харківська 17 61 1677
Херсонська 9 31 658
Хмельницька 13 24 1414
Черкаська 16 15 824
Чернівецька 11 8 398
Чернігівська 16 29 1466
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Êèїâñüêà îáëàñòü àêòèâíî óðáàíіçóєòüñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè ñòîëèöі – 
ìіñòó Êèєâó. Öå íàé÷èñëåííіøå ìіñòî â êðàїíі, àäæå ñòàíîì íà 2014 ð. 
éîãî íàñåëåííÿ íàëі÷óâàëî 2 ìëí 878 òèñ. îñіá. Êèїâ є àäìіíіñòðàòèâíèì,
íàóêîâèì і êóëüòóðíèì öåíòðîì ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ ïðîìèñëîâèõ ïіä-
ïðèєìñòâ і íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Çàâäÿêè öüîìó âіí ïðèòÿãóє äî ñåáå òðó-
äîâі ðåñóðñè â ðàäіóñі áіëüøîìó, íіæ ìàє áóäü-ÿêå іíøå ìіñòî Óêðàїíè –
ïîíàä 120 êì. Ó öèõ ìåæàõ â іíòåíñèâíі ìàÿòíèêîâі ìіãðàöії çàëó÷åíî
íàñåëåííÿ ÷èñëåííèõ ìіñò, ñåëèù ìіñüêîãî òèïó і ñіë. Êèїâ – єäèíå ìіñòî
â êðàїíі, â ÿêîìó îôіöіéíî âіäñóòíє ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. À çàéíÿòіñòü íà-
ñåëåííÿ ó ñòîëèöі ïåðåâèùóє ñåðåäíþ ïî êðàїíі і є íàéâèùîþ ñåðåä іíøèõ
ðåãіîíіâ.

Ñåðåä íàéáіëüøèõ ìіñò Óêðàїíè íàñàìïåðåä âèðіçíÿþòüñÿ ìіñòà-ìіëü-
éîíåðè. Öå Êèїâ, Õàðêіâ (1 ìëí 451 òèñ.) і Îäåñà (1 ìëí 017 òèñ. îñіá).

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

Ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü àáî ïîñèëþþòüñÿ âíàñëіäîê óðáàíіçàöії, ñïðè-
÷èíèëè ïîäåêóäè ÿâèùå ñóáóðáàíіçàöії. Ñóáóðáàíіçàöіÿ – öå âіäòіê íàñå-
ëåííÿ ç ìіñò ó ïðèìіñüêó çîíó, äå êðàùà åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ òà óìîâè
æèòòÿ. Ïîäіáíå îñîáëèâî õàðàêòåðíå ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ, äå çàìîæíі
âåðñòâè íàñåëåííÿ, óíèêàþ÷è øóìó, çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ і íåñòà÷і çåëåíі,
ñïîðóäæóþòü ñîáі çà îêîëèöÿìè ìіñò êîòåäæі – áóäèíêè «ñіëüñüêîãî òèïó».
Ïðè öüîìó íîâі ïîñåëåííÿ ó ïåðåäìіñòі àæ íіÿê íå ñòàþòü ñіëüñüêèìè,
îñêіëüêè ïðàêòè÷íî óñі éîãî ìåøêàíöі ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè â ìіñòі. 

ßâèùå ñóáóðáàíіçàöії ïðèòàìàííå é Óêðàїíі. Àäæå çíà÷íà ÷àñòèíà ïî-
ñåëåíü ó êðàїíі, ÿêі ôîðìàëüíî є ìіñüêèìè, íàñïðàâäі ïåðåáóâàþòü íà
ìåæі ìіæ ìіñòîì і ñåëîì. Òàê, âçÿâøè äî óâàãè âèäè çàéíÿòîñòі íàñåëåí-
íÿ, ç’ÿñóєìî, ùî íå çàëó÷åíå äî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ ñòàíî-
âèòü ïîíàä 81 % éîãî çàãàëüíîї êіëüêîñòі â êðàїíі. Öå îçíà÷àє, ùî âåëèêà
êіëüêіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ çîðієíòîâàíà íà íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
ðîáîòè і ìіñüêèé òèï æèòòєäіÿëüíîñòі. Âîäíî÷àñ âåëèêà êіëüêіñòü ìіñüêî-
ãî íàñåëåííÿ, ìàþ÷è çåìåëüíі äіëÿíêè, ïðàöþє â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. 

Äóæå öіêàâèì ïîêàçíèêîì óðáàíіçîâàíîñòі óìîâ æèòòÿ íàñåëåííÿ є
ïîáóòîâà îñíàùåíіñòü. Òàê, ó ñåðåäíüîìó êîæíå ï’ÿòå ìіñòî â Óêðàїíі íå
îáëàäíàíå îêðåìîþ êàíàëіçàöіéíîþ ìåðåæåþ, òîáòî ìàє ïåðåâàæíî ñіëü-
ñüêі óìîâè æèòòÿ. Äîäàìî, ùî íàâіòü ó Êèєâі ïåâíèé âіäñîòîê íàñåëåííÿ
ïðîæèâàє ó íåïіäêëþ÷åíèõ äî öåíòðàëіçîâàíîãî âîäîâіäâåäåííÿ áóäèíêàõ.

ßêùî òåìïè çáіëüøåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïåðåâèùóþòü òåìïè çðîñ-
òàííÿ âèðîáíè÷îї áàçè òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîї ñôåðè ìіñò, òî òàêó óðáà-
íіçàöіþ íàçèâàþòü õèáíîþ, àáî óäàâàíîþ. Âîíà íåðіäêî ïðèçâîäèòü äî
ïîÿâè «íåòðіâ». Õèáíà óðáàíіçàöіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç äåìîãðàôі÷íèì âè-
áóõîì і àãðàðíèì ïåðåíàñåëåííÿì.

Ä

Процеси урбанізації спричиняють численні проблеми для містян – кор-
ки  на дорогах, переповнений міський транспорт, безробіття, часто 
несприятливі екологічні умови проживання через сміття, забруднення 
повітря і вод тощо. Чи можливо, на вашу думку, зменшити тягар місь-
ких проблем? Свою відповідь обґрунтуйте.
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 Міські агломерації. Óíàñëіäîê ðîçðîñòàííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü ÷àñòî 
îá’єäíóþòüñÿ íå ëèøå íàéáëèæ÷і ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ, à íàâіòü іíøі ìіñòà 
÷è ñåëèùà. І õî÷à âîíè çàëèøàþòüñÿ îêðåìèìè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðі-
àëüíèìè îäèíèöÿìè, çâ’ÿçêè ìіæ íèìè (òðàíñïîðòíі, âèðîáíè÷і, êóëüòóð-
íî-ïîáóòîâі òà іíøі) ñòàþòü íàñòіëüêè òіñíèìè, ùî óòâîðþєòüñÿ єäèíå 
êîìïàêòíå ïðîñòîðîâå óãðóïîâàííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü – ìіñüêà àãëîìåðà-
öіÿ (âіä ëàò. – ïðèєäíóâàòè).

Òàáëèöÿ
Íàéáіëüøі ó ñâіòі àãëîìåðàöії 

Рейтинг Агломерація Країна
Населення (тис.)

1990 2014 2030
1 Токіо Японія 32 530 37 833 37 190

2 Делі Індія 9 726 24 953 36 060

3 Шанхай Китай 7 823 22 991 30 751

4 Мехіко Мексика 15 642 20 843 23 865

5 Сан-Паулу Бразилія 14 776 20 831 23 444

6 Мумбай Індія 12 436 20 741 27 797

7 Осака Японія 18 389 20 123 19 976

8 Пекін Китай 6 788 19 520 27 706

9 Нью-Йорк США 16 086 18 591 19 885

10 Каїр Єгипет 9 892 18 419 24 502

11 Дакка Бангладеш 6 621 16 982 27 374

12 Карачі Пакистан 7 147 16 126 24 838

13 Буенос-Айрес Аргентина 10 513 15 024 16 956

14 Калькутта Індія 10 890 14 766 19 092

15 Істамбул Туреччина 6 552 13 954 16 694

16 Чунцин Китай 4 011 12 916 17 380

17 Ріо-де-Жанейро Бразилія 9 697 12 825 14 174

18 Маніла Філіппіни 7 973 12 764 16 75

19 Лагос Нігерія 4 764 12 614 24 239

20 Лос-Анджелес США 10 883 12 308 13 257

Íàéáіëüøà àãëîìåðàöіÿ ó ñâіòі ñôîðìóâàëàñÿ íàâêîëî ÿïîíñüêîї ñòîëè-
öі Òîêіî. Їé ïîìіòíî ïîñòóïàþòüñÿ іíäіéñüêå ìіñòî Äåëі і êèòàéñüêå ìіñòî 
Øàíõàé. Íàéïîòóæíіøі єâðîïåéñüêі àãëîìåðàöії – öå Ìîñêâà (12 ìëí) і 
Ïàðèæ (áëèçüêî 11 ìëí) і Ëîíäîí (10 ìëí).

Ïîäåêóäè àãëîìåðàöії çðîñòàþòüñÿ ìіæ ñîáîþ, óòâîðþþ÷è íàéáіëüøі
ôîðìè ðîçñåëåííÿ – ìåãàëîïîëіñè, àáî ìåãàïîëіñè (ç ãðåö. – âåëèêå ìіñ-
òî). Íàéáіëüøèì ó ñâіòі є ìåãàïîëіñ Òîêàéäî, ÿêèé ïðîñòÿãàєòüñÿ óïðî-
äîâæ 700 êì íà Òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі ßïîíії âіä ñòîëèöі Òîêіî äî 
ìіñò Îñàêà і Êîáå. Ó ìåæàõ öüîãî ìåãàïîëіñó, çà äåÿêèìè ïіäðàõóíêàìè, 
ïðîæèâàє áëèçüêî 70 ìëí îñіá, òîáòî ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ êðàїíè.
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Ó ÑØÀ ñôîðìóâàëîñÿ òðè ìåãàïîëіñè, ó ÿêèõ ïðîæèâàє ïîíàä òðåòèíà
íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàéáіëüøèé ñåðåä íèõ – öå Áîñâàø, ùî âèäîâæåíèé íà
800 êì âіä Áîñòîíà äî Âàøèíãòîíà. Òóò ñêîíöåíòðîâàíî áëèçüêî 50 ìëí
îñіá. Äðóãèé ìåãàëîïîëіñ – ×èïіòòñ – ïðîñòÿãàєòüñÿ óçäîâæ ïіâäåííîãî
óçáåðåææÿ Âåëèêèõ îçåð âіä ×èêàãî äî Ïіòòñáóðãà. Íàéìîëîäøèé ìåãàëî-
ïîëіñ  ÑØÀ – Ñàíñàí ðîçòàøîâàíèé íà çàõîäі êðàїíè, ïðîñòÿãàþ÷èñü âіä
Ñàí-Ôðàíöèñêî äî Ñàí-Äієãî, ùî íåïîäàëіê âіä êîðäîíó ç Ìåêñèêîþ.

Ìåãàëîïîëіñè ôîðìóþòüñÿ і â Çàõіäíіé Єâðîïі, àëå òàì âîíè ìåíøі çà
ìàñøòàáàìè êîíöåíòðàöії íàñåëåííÿ. Ñåðåä іíøèõ âèäіëÿþòüñÿ ñâîїìè
ðîçìіðàìè Àíãëіéñüêèé ìåãàëîïîëіñ (îá’єäíóє àãëîìåðàöії âіä Ëîíäîíà äî
Ëіâåðïóëÿ) і Ðåéíñüêèé (âіä Ðîòòåðäàìà â Íіäåðëàíäàõ äî Ìàéíó ó Íіìå÷-
÷èíі). Êîæåí ç íèõ âêëþ÷àє äåñÿòêè àãëîìåðàöіé ç íàñåëåííÿì ïî 30–
35 ìëí îñіá.

Â Óêðàїíі òàêîæ є ðіçíі àãëîìåðàöії. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà ìîíîöåí-
òðè÷íі (îäíîöåíòðè÷íі) і ïîëіöåíòðè÷íі (áàãàòîöåíòðè÷íі) àãëîìåðàöії.
Ìîíîöåíòðè÷íі àãëîìåðàöії ôîðìóþòüñÿ íàâêîëî îäíîãî öåíòðàëüíîãîї
ìіñòà, ÿêîìó ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ âñі іíøі íàñåëåíі ïóíêòè. Öåíòðàëüíå
ìіñòî çàçâè÷àé íàáàãàòî ïåðåâèùóє їõ ñâîїìè ðîçìіðàìè òà åêîíîìі÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Òèïîâèì ïðèêëàäîì ìîíîöåíòðè÷íîї àãëîìåðàöії є Êèїâ-
ñüêà, Õàðêіâñüêà, Ëüâіâñüêà àáî Îäåñüêà.

Ïîëіöåíòðè÷íі àãëîìåðàöії ìàþòü êіëüêà (äâà і áіëüøå) öåíòðàëüíèõї
ìіñò, íàâêîëî ÿêèõ ãðóïóþòüñÿ іíøі íàñåëåíі ïóíêòè. Ïðèêëàäîì àãëîìå-
ðàöіé, ùî âèíèêëè íàâêîëî äâîõ öåíòðàëüíèõ ìіñò ìîæóòü áóòè Äíіïðî-
ïåòðîâñüêî-Äíіïðîäçåðæèíñüêà, Ãîðëіâñüêî-Єíàêіїâñüêà. Ïîëіöåíòðè÷íà
àãëîìåðàöіÿ ñôîðìóâàëàñü íà Äîíáàñі, äå çðîñëèñÿ íå ëèøå îêðåìі ìіñüêі
ïîñåëåííÿ, à é âëàñíå ÷èñëåííі ìіñüêі àãëîìåðàöії. Íàñëіäêîì òàêîãî çðîñ-
òàííÿ є ìåãàëîïîëіñ. Äîíåöüêèé ìåãàëîïîëіñ íå єäèíèé â Óêðàїíі. Ïîäіá-
íà æ ôîðìà ðîçñåëåííÿ çà àíàëîãі÷íèõ óìîâ (íàÿâíîñòі çíà÷íèõ ðîäîâèù
íàéâàæëèâіøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí і ÿê íàñëіäîê – ñòâîðåííÿ ïðîìèñëîâîї
іíäóñòðії òà ðîçâèòîê ìіñüêèõ ïîñåëåíü) ôîðìóєòüñÿ ó Ïðèäíіïðîâ’ї.

 Світові міста. Òàê çâóòüñÿ ìіñòà, ÿêі ìàþòü ñèëüíèé (åêîíîìі÷íèé,
ïîëіòè÷íèé і êóëüòóðíèé) âïëèâ íà âåëèêі ðåãіîíè Çåìëі. Ç îãëÿäó íà їõíє
ïëàíåòàðíå çíà÷åííÿ, òàêі ìіñòà ùå íàçèâàþòüñÿ ãëîáàëüíèìè. Âàðòî çà-
óâàæèòè, ùî íі ñòîëè÷íèé ñòàòóñ, íі ëþäíіñòü íå ãàðàíòóþòü ìіñòó éîãî
ïðèíàëåæíіñòü äî ñâіòîâèõ ìіñò. Íàòîìіñòü ââàæàєòüñÿ, ùî ãîëîâíîþ
îçíàêîþ ñâіòîâèõ ìіñò є ñòóïіíü äіëîâîї àêòèâíîñòі, ÿêà ïåðåäáà÷àє íàÿâ-
íіñòü øòàá-êâàðòèð і ïðåäñòàâíèöòâ ïåðåäóñіì ÷îòèðüîõ áіçíåñ-ïîñëóã:
ôіíàíñîâèõ, àóäèòîðñüêèõ, ðåêëàìíèõ і þðèäè÷íèõ.

Ñâіòîâі ìіñòà âіäðіçíÿþòüñÿ çà îáñÿãîì і äіàïàçîíîì âïëèâó. Òîìó їõ
÷àñòî ïîäіëÿþòü íà ðіçíі ãðóïè – ãîëîâíі, ïðîâіäíі, çíà÷íі ìіñòà òîùî.
Íàéïîòóæíіøèìè ñâіòîâèìè ìіñòàìè çàçâè÷àé âèçíàþòü Ëîíäîí, Òîêіî і 
Íüþ-Éîðê. Çàãàëîì æå íàëі÷óþòü êіëüêà äåñÿòêіâ ñâіòîâèõ ìіñò. Äî ñâіòî-
âèõ ìіñò íàëåæàòü â Єâðîïі, íàïðèêëàä, Ïàðèæ, Áðþññåëü, Ôðàíêôóðò-
íà-Ìàéíі, â Àìåðèöі – ×èêàãî, Ëîñ-Àíæåëåñ, Âàøèíãòîí, â Àçії – Ñòàìáóë,
Ñèíãàïóð òîùî. Â Óêðàїíі îçíàêè ñâіòîâèõ ìіñò ìîæóòü áóòè ïðèòàìàííі
Êèєâó, Õàðêîâó, Îäåñі, Ëüâîâó.
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ГОЛОВНЕ
 Урбанізація – процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства.
 Найурбанізованішою є Австралія, в Україні – індустріальні області.
 Міська агломерація – компактне просторове угруповання взаємопов’язаних місь-

ких поселень, найбільші з яких в Азії.
 Світові міста – міста, що мають сильний (економічний, політичний і культурний) 

вплив на великі регіони Землі.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß

1. Чим урбанізація відрізняється від субурбанізації?
2. Що є міською агломерацією і які агломерації розрізняють?
3. Доведіть на прикладі України, що субурбанізація має позитивні та негативні на-

слідки.
4. Поясніть значення світових міст.
5. З’ясуйте, чи належить ваш населений пункт до міського поселення і будь-якої агло-

мерації. Поясніть свою відповідь.

§ 54. ÑІËÜÑÜÊІ ÍÀÑÅËÅÍІ ÏÓÍÊÒÈ Â ÓÊÐÀЇÍІ
ÒÀ ÊÐÀЇÍÀÕ ÑÂІÒÓ. ÑІËÜÑÜÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Основні типи поселень в Україні.
 Назвіть тип поселень, де проживає більшість населення  України.

 Сільські населені пункти. Іñíóþòü äâі îñíîâíі ôîðìè ñіëüñüêîãî 
ðîçñåëåííÿ – ãðóïîâà і ðîçñіÿíà. Ãðóïîâà ôîðìà (ñåëà, õóòîðè, ñòàíèöі
òîùî) ïîøèðåíі ó Ñõіäíіé Єâðîïі, çîêðåìà, â Óêðàїíі. Òàêà ôîðìà ðîç-
ñåëåííÿ õàðàêòåðíà òàêîæ äëÿ Êèòàþ, ßïîíії òà áіëüøîñòі êðàїí, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ. 

Ðîçñіÿíà ôîðìà ðîçñåëåííÿ âèðіçíÿєòüñÿ ïðîæèâàííÿì ëþäåé íà îêðå-
ìèõ ôåðìàõ – çàçâè÷àé, ïðèâàòíå ãîñïîäàðñòâî àáî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå
ïіäïðèєìñòâî íà âëàñíіé çåìåëüíіé äіëÿíöі. Âèíèêíåííÿ ôåðì ïîâ’ÿçàíî ç 
îñîáëèâîñòÿìè îñâîєííÿ òåðèòîðії і õàðàêòåðíî ïåðåäîâñіì äëÿ ÑØÀ, Êà-
íàäè, Àâñòðàëії, Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêîї Ðåñïóáëіêè òîùî.

Â Óêðàїíі ñіëüñüêèì ïîñåëåííÿì є íàñåëåíèé ïóíêò, äå êîìïàêòíî ïðî-
æèâàþòü ëþäè, çàëó÷åíі ïåðåâàæíî äî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Â Óêðàїíі 
çà ñòàíîì íà 1.01.15 ð. íàëі÷óþòü 28388 ñіëüñüêі íàñåëåíі ïóíêòè. Öå 
áëèçüêî 95 % óñієї êіëüêîñòі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè (2973). ×àñòêà 
ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ äîñèòü âèñîêà і â îêðåìèõ îáëàñòÿõ. Òàê, ó 
Ëóãàíñüêіé îáëàñòі âîíà  ñòàíîâèòü 84 %, â Äîíåöüêіé – 86 %, à â Äíіïðî-
ïåòðîâñüêіé – ìàéæå 96 % óñієї êіëüêîñòі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.

Ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ìіñüêèõ ìåíøîþ ÷èñåëüíіñòþ. 
×àñîì â íèõ ïðîæèâàє ìåíøå 200 îñіá. Â Óêðàїíі òàêі ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ 
ââàæàþòü ìàëèìè. ßêùî ó ñіëüñüêîìó ïîñåëåííі íàëі÷óþòü âіä 200 äî 
500 îñіá, òî éîãî âèçíàþòü ñåðåäíіì. Âåëèêèìè ñіëüñüêèìè ïîñåëåííÿìè є 
òі, ùî íàëі÷óþòü âіä 500 îñіá äî 3 òèñ. ìåøêàíöіâ. І íàðåøòі, ïîñåëåííÿ, 
ÿêі ìàþòü âіä 3 äî 5 òèñ. ìåøêàíöіâ і áіëüøå, íàëåæàòü äî çíà÷íèõ.
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Îòæå, óêðàїíñüêі ñåëà ìîæóòü áóòè ìàëèìè, ñåðåäíіìè, âåëèêèìè і 
çíà÷íèìè. Âåëèêå àáî çíà÷íå ñіëüñüêå ïîñåëåííÿ, ùî є àäìіíіñòðàòèâíî-
ãîñïîäàðñüêèì öåíòðîì, íàçèâàþòü ñåëèùåì. Êðіì öèõ òèïіâ ñіëüñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, є ùå é õóòіð – âіäîêðåìëåíå âіä ñåëà ñàìîñòіéíå ñіëü-
ñüêå ïîñåëåííÿ, â ÿêîìó ïðîæèâàє ñіì’ÿ àáî êіëüêà ñåëÿíñüêèõ ñіìåé, ùî
ïðàöþþòü ïåðåâàæíî â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.

Íà Ïîëіññі, äå íà çíà÷íèõ ïëîùàõ çåìëі çàáîëî÷åíі àáî ґðóíòîâі âîäè
ïіäñòóïàþòü áëèçüêî äî ïîâåðõíі, ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ çäåáіëüøîãî íåâåëè-
êі é ðîçòàøîâàíі íà ïіäâèùåíèõ âîäîäіëüíèõ äіëÿíêàõ. Âîäíî÷àñ ó ëіñî-
ñòåïîâіé і ñòåïîâіé çîíàõ íåâåëèêі ñåëà ðîçìіùåíі ïåðåâàæíî â äîëèíàõ
ðі÷îê і íà ïîíèæåíèõ äіëÿíêàõ ìіñöåâîñòі. Ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ñåëà ðîç-
ìіùóþòüñÿ íà ñõèëàõ, à â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ òàêîæ ÷àñòî âèäîâæåíі
âóçåíüêèìè ñìóãàìè ïîíàä ðóñëàìè ðі÷îê.

Ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ є ðіçíèìè íå òіëüêè çà ÷èñåëüíіñòþ. Òàê ñàìî ÿê і
ìіñüêі, ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ ìîæóòü âèêîíóâàòè ðіçíі ôóíêöії – îðãàíіçà-
öіéíî-åêîíîìі÷íі (íàïðèêëàä, öåíòðè ðîçìіùåííÿ ìіæãîñïîäàðñüêèõ ïіä-
ïðèєìñòâ), âèðîáíè÷і (ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі, ëіñîïðîìèñëîâі, ç ïðîìèñëî-
âîї ïåðåðîáêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії), ñîöіàëüíі (ñôåðà ïîñëóã,
îñâіòè, êóëüòóðè), ðåêðåàöіéíі òà іí.

 Сільське населення. Äî ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ âіäíîñÿòü òàêå, ùî
ïðîæèâàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ, ïðàöþє ïåðåâàæíî â ñіëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâі і äîòðèìóєòüñÿ ñіëüñüêîãî ñòèëþ æèòòÿ.

×èñåëüíіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ â óñüîìó ñâіòі ñòàíîâèòü 3 ìëðä
363 ìëí îñіá (46 % óñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі) і, çà ïðîãíîçàìè ÎÎÍ, ïîñòó-
ïîâî çìåíøóâàòèìåòüñÿ. Ñâîãî ìàêñèìàëüíîãî ïîêàçíèêà, ùî ñòàíîâèòü
3,5 ìëðä îñіá, ÷èñåëüíіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ äîñÿãíå â 2018 ð. Àëå ó
2050 ð. âîíà çíèçèòüñÿ äî 3,2 ìëðä îñіá, ùî ñòàíîâèòèìå ìåíøå òðåòèíè
âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі æèòåëіâ ïëàíåòè. Ëåâîâà ÷àñòêà êіëüêîñòі ñіëü-
ñüêèõ ìåøêàíöіâ (93 %) ïðèïàäàòèìå íà êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.

Çà ðіâíåì ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ñåðåä ðåãіîíіâ ëіäåðîì є Àôðèêà, äå
éîãî ÷àñòêà ñòàíîâèòü 60 %. Âèñîêèì ðіâíåì ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ òàêîæ
âèðіçíÿєòüñÿ Àçіÿ, äå 52 % ìåøêàє ó ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ. Ó Єâðîïі
÷àñòêà ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü çíà÷íî ìåíøå ïîëîâèíè (26 %).
Ùå ìåíøà âîíà â Àìåðèöі – 19,5 % і çîâñіì ìàëà â Àâñòðàëії, äå íå áіëü-
øå 1% æèâå ó ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ.

Íèíі íàéáіëüøó ÷èñåëüíіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ìàє Іíäіÿ (857 ìëí – 
67 % óñüîãî íàñåëåííÿ) і Êèòàé (635 ìëí – 44 % íàñåëåííÿ êðàїíè). Àëå
íàéìåíø óðáàíіçîâàíèìè íèíі êðàїíàìè є àôðèêàíñüêі êðàїíè, ÿê-îò Áó-
ðóíäі Ìàëàâі, Óãàíäà, Íіãåð, äå ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü äî 88 %.  
Ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ïîìіòíî ïåðåâàæàє òàêîæ â òàêèõ àçіéñüêèõ êðàїíàõ,
ÿê Øðі-Ëàíêà і Íåïàë (82 %). Ó єâðîïåéñüêіé äåðæàâі Ëіõòåíøòåéí íà
ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ïðèïàäàє 86 %, à â àìåðèêàíñüêіé  îñòðіâíіé äåðæàâі
Òðèíіäàä і Òîáàãî – 92 %.

Ñіëüñüêå íàñåëåííÿ çàãàëîì â Óêðàїíі, ÿê âàì óæå âіäîìî, ñòàíîâèòü
ìåíøіñòü. Òіëüêè â äåÿêèõ îáëàñòÿõ (Çàêàðïàòñüêіé, Ðіâíåíñüêіé, Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і ×åðíіâåöüêіé) ó ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ ïðîæèâàє ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ. Âîäíî÷àñ, íàïðèêëàä, ó
Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі íà ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ïðèïàäàє 16 %, â Ëóãàí-
ñüêіé –13 %, à ó Äîíåöüêіé – ëèøå 9 %.
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Íèíі íàéãîñòðіøà ïðîáëåìà óêðàїíñüêîãî ñåëà – öå ïðîáëåìà ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ. Íåìîæëèâіñòü çàáåçïå÷èòè çàðîáіòîê і ãіäíèé ðіâåíü æèòòÿ íàé-
âіä÷óòíіøà ñàìå ñåðåä ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ. Ìіëüéîíè ñåëÿí âòðàòèëè ðîáî-
òó, à òîìó â ïîøóêàõ ðîáîòè çìóøåíі áóëè ïðèєäíàòèñÿ äî ëàâ âíóòðіøíіõ 
ìіãðàíòіâ. Ïðè öüîìó, ÿêùî ðàíіøå öå áóëè çäåáіëüøîãî ìàÿòíèêîâі çàðîáіò-
÷àíè, òî íèíі ïåðåâàæàþòü òі, õòî âèїæäæàє íà çàðîáіòêè íà òðèâàëèé ÷àñ.

Âіäòіê ñåëÿí çà ìåæі ìàëîї áàòüêіâùèíè áóâ ñïðè÷èíåíèé òàêîæ é іí-
øèìè íåãàòèâíèìè ñîöіàëüíèìè çìіíàìè. Òàê, ïîãіðøèëàñü ÿêіñòü äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòíîї ìåðåæі, äåñÿòêè і ñîòíі ñіë ùå é äîñі íå ìàþòü ïіä’їçäіâ ç 
òâåðäèì ïîêðèòòÿì äî øëÿõіâ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Äî òîãî æ òóò 
øâèäêî ñòàðіþòü æèòëîâі ïðèìіùåííÿ ìåíøóєòüñÿ і êіëü êіñòü çàêëàäіâ 
ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Àæ íіÿê íå ïîëіïøóє ïîáóòîâèé êîì-
ôîðò â óêðàїíñüêèõ ñåëàõ і âіäñóòíіñòü âîäîïðîâîäó é êàíàëіçàöії.

Îñòàííіìè ðîêàìè ñòàëèñÿ äåÿêі ïîçèòèâíі çìіíè, íàïðèêëàä çðîñëà
êіëüêіñòü ãàçèôіêîâàíèõ ñіë. Ðîçïî÷àòî áóëî  ðåàëіçàöіþ íèçêè ïðîãðàì 
ùîäî ïîëіïøåííÿ ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñіëüñüêîãî íàñå-
ëåííÿ. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, «øêіëüíèé àâòîáóñ», êàïіòàëüíèé ðåìîíò
øêіë, ïîëіïøåííÿ ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ çàêëàäіâ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òîùî.

Îäíà ç îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî åòàïó ðîçâèòêó ñіëüñüêîї іíôðàñòðóêòó-
ðè – çìіíè ó ïðèìіñüêèõ і ðåêðåàöіéíèõ òåðèòîðіÿõ, ÿêі îñâîþþòü çàìîæ-
íі ìіñüêі æèòåëі, áóäóþ÷è òóò æèòëî òà îáëàøòîâóþ÷è ñàäèáè. Çàâäÿêè
öüîìó ðÿä ñіë îòðèìàëè ñó÷àñíі ïіä’їçíі øëÿõè, àñôàëüòîâàíі òà îñâіòëåíі 
âóëèöі, ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó, òîðãîâåëüíі çàêëàäè òà іí. Âèðîñëè 
òàêîæ íîâі ïîñåëåííÿ ç íåâèçíà÷åíèì ïîêè ùî ñòàòóñîì («êîòåäæíі ìіñ-
òå÷êà»).

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ 

ГОЛОВНЕ
 Сільське населення проживає в сільських поселеннях – селах, селищах, хуторах, 

працює переважно в сільському господарстві й дотримується сільського стилю 
життя.

 Існують дві основні форми сільського розселення – групова і розсіяна. 
 Сільські поселення відрізняються за чисельністю населення і виконують різні функції.
 Найгостріша проблема українського села – проблема працевлаштування.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 

1. Назвіть основні форми сільського розселення.
2. Поясніть, чим сільські поселення відрізняються від міських.
3. Як сільські поселення розрізняють за чисельністю?
4. У чому полягає суть соціальних проблем в українських селах?
5. Визначте природні та соціально-економічні чинники, які сприяють (або перешко-

джають) формуванню у вашій місцевості значних сільських поселень.

Ä

Інфраструктура сільської «глибинки» продовжує занепадати. А тому 
через погіршення умов життя триває процес збезлюднення сіл. Що, на 
вашу думку, передусім слід змінити в житті селян для відродження 
українського села?
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 знати найпоширеніші мовні сім’ї;
 розуміти поняття  «нація» і «мовна сім’я»;
 визначати райони розселення національних меншин в Україні;
 оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших рас,оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших рас

національностей.

§ 55. ÅÒÍÎÑÈ. ÍÀÉÏÎØÈÐÅÍІØІ ÌÎÂÍІ ÑІÌ’Ї.
ÎÄÍÎÍÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎÍÀÖІÎÍÀËÜÍІ
ÊÐÀЇÍÈ

 Які народи вам відомі? 
 Назвіть основні раси. 

 Етноси. Òåðìіíîì åòíîñ (ç äàâíüîãðåöüêîї – «íàðîä») çàçâè÷àé ïî-
çíà÷àþòü îñîáëèâå ñîöіàëüíå óãðóïîâàííÿ ëþäåé, ùî âèíèêëî âïðîäîâæ
òðèâàëîãî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó ëåê-
ñèêîíі, íàóêîâіé і íàâ÷àëüíіé ëіòåðàòóðі ïîíÿòòÿ «íàðîä» òà «åòíîñ» ÷àñòî
çàñòîñîâóþòü ÿê òîòîæíі.

Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ ñâіòó äóæå ñòðîêàòèé. Àäæå âіí ñêëàäàєòüñÿ
ç âåëèêîї êіëüêîñòі òàê çâàíèõ åòíі÷íèõ ñïіëüíîò – ïëåìåí, íàðîäíîñ-
òåé, íàöіé. Îäíàê ïîíÿòòÿ «íàðîä» («åòíîñ») íå âàðòî îòîòîæíþâàòè ç
ïîíÿòòÿì «íàöіÿ». Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, íà çåìíіé êóëі ïðîæèâàє ïîíàä
4 òèñ. ðіçíèõ åòíîñіâ. ×èñåëüíіñòü їõ êîëèâàєòüñÿ âіä êіëüêîõ äåñÿòêіâ äî
ñîòåíü ìіëüéîíіâ îñіá. Ç íèõ ëèøå 800 äîñÿãëè âèùîї ñòàäії ðîçâèòêó
åòíі÷ íèõ ñïіëüíîò – íàöії. Íàöіÿ є ñïіëüíîòîþ, ÿêà âèðіçíÿєòüñÿ íå ëèøå
ñïіëüíіñòþ іñòîðè÷íîãî ïîõîäæåííÿ, êóëüòóðè і òåðèòîðії, à é âëàñíîþ 
äåðæàâíіñòþ àáî ïðàãíåííÿì äî її ñòâîðåííÿ. Ïðè öüîìó íàöіé ÷èñåëüíіñ-
òþ ïîíàä 10 ìëí îñіá ó ñâіòі ëèøå 67, ñåðåä íèõ êèòàéöі, õіíäóñòàíöі,
àìåðèêàíöі, ðîñіÿíè, ÿïîíöі òà іí.

Îäíієþ ç íàéãîëîâíіøèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ åòíі÷íèõ ñïіëüíîò є ñïіëü-
íіñòü ìîâè, òîìó íàçâè íàðîäіâ íàé÷àñòіøå çáіãàþòüñÿ ç íàçâàìè ìîâ.
Âàæëèâîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ åòíîñó є òàêîæ ñïіëüíіñòü òåðèòîðії. Àëå é
òåðèòîðіàëüíî ðîç’єäíàíі ãðóïè åòíîñó ìîæóòü òðèâàëèé ÷àñ çáåðіãàòè
ñâîþ íàöіîíàëüíó ñàìîáóòíіñòü, ÿêà âèðàæàєòüñÿ ó çâè÷àÿõ, íàðîä íîìó
ìèñòåöòâі, ðåëіãії, íîðìàõ ïîâåäіíêè, îáðÿäàõ òîùî. Îòæå, åòíîñ – öå 

ÅÒÍІ×ÍÈÉ 
ÑÊËÀÄ 
ÍÀÑÅËÅÍÍß 



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 4
 

 4
 

227

ñòіéêà ñïіëüíîòà ëþäåé, ùî іñòîðè÷íî ñêëàëàñÿ íà ïåâíіé òåðèòîðії, äå 
ëþäè ìàþòü âëàñíó ìîâó, êóëüòóðó, ðîçóìіííÿ ñâîєї єäíîñòі і âіäìіííîñòі 
âіä іíøèõ åòíîñіâ.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Трапляється, 
що окремі народи проживають у різних державах. Подекуди це спри-
чинює загострення національних відносин, що можуть навіть призво-
дити до збройних конфліктів. Прикладами є Боснія і Герцеговина,
Північна Ірландія, Палестина, країна Басків в Іспанії, Нагірний Кара-
бах, Ічкерія тощо. Чи можна, на вашу думку, уникнути таких ситуацій 
і що для цього слід робити?

Іç ÷àñîì òà ÷è іíøà ìîâà âíàñëіäîê ðіçíèõ ïðè÷èí (ïåðåâàæíî âíà-
ñëіäîê êîëîíіçàöії) ïîøèðþâàëàñÿ íà ðіçíèõ òåðèòîðіÿõ. Íàïðèêëàä, àíã-
ëіéñüêîþ ìîâîþ ãîâîðÿòü і àìåðèêàíöі ÑØÀ, і àâñòðàëіéöі, і àíãëî êàíàäöі 
òà іíøі íàðîäè, іñïàíñüêîþ – íàðîäè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, ïîðòóãàëü-
ñüêîþ – íàñåëåííÿ Áðàçèëії, Àíãîëè, Ìîçàìáіêó òà іí.

Åòíі÷íі ñïіëüíîòè є ïðåäñòàâíèêàìè áóäü-ÿêîї іç ÷îòèðüîõ ëþäñüêèõ 
ðàñ. Ïðèãàäàéìî, ðàñè – öå ãðóïè ëþäåé, ùî ìàþòü ïåâíі ñïіëüíі çîâíіø-
íі îçíàêè. Äî òàê çâàíèõ ðàñîâèõ îçíàê íàëåæàòü ðіçíèé êîëіð î÷åé, âî-
ëîññÿ, ôîðìà ãîëîâè òà іí. Ðàñîâі îçíàêè óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê çàñåëåííÿ 
ëþäèíîþ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ çîí Çåìëі. Òîìó â ñó÷àñíîìó ïîøèðåííі ðàñ
ïî òåðèòîðії íàøîї ïëàíåòè є ïåâíà çàêîíîìіðíіñòü. Òàê, ó Єâðîïі, à òàêîæ 
ó ðåãіîíàõ ñâіòó, ÿêі áóëè êîëîíіçîâàíі єâðîïåéöÿìè, íèíі ïîøèðåíà єâðî-
ïåîїäíà ðàñà. Â Àôðèöі äîìіíóє íåãðîїäíà (åê-
âàòîðіàëüíà) ðàñà. Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ Àçії
íàé÷àñòіøå ìîæíà çóñòðіòè ïðåäñòàâíèêіâ
ìîíãîëîїäíîї ðàñè.

 Найпоширеніші мовні сім’ї. Ó ñó÷àñíîìó
ñâіòі íàëі÷óєòüñÿ, çà ðіçíèìè ïіäðàõóíêàìè,
âіä 2,5 äî 5 òèñ. ðіçíèõ ìîâ. Äåòàëüíî âèçíà-
÷èòè їõíþ êіëüêіñòü äóæå âàæêî, áî äåÿêі îá-
ëàñòі çåìíîї êóëі íåäîñòàòíüî âèâ÷åíі ùîäî
ìîâ. Äî òîãî æ âіäìіííîñòі ìіæ ðіçíèìè ìîâà-
ìè і äіàëåêòàìè (ðіçíîâèäàìè) îäíієї ìîâè є
äîñèòü íå÷іòêèìè.

Ìîâè ñâіòó çà îçíàêîþ ñïîðіäíåíîñòі îá’єä-
íóþòü ó ìîâíі ñіì’ї (ìàë. 118). Ñіì’ї ïî äіëÿþòü
íà ãðóïè. Íàéáіëüø ïîøèðåíі ìîâè іíäîєâðî-
ïåéñüêîї ñіì’ї, ÿêà âêëþ÷àє áëèçüêî 100 ðіç-
íèõ ìîâ. Íèìè ðîçìîâëÿє áëèçüêî 45 % íàñå-
ëåííÿ ñâіòó. Öÿ ñіì’ÿ îá’єäíóє 10 ìîâíèõ
ãðóï, àëå òіëüêè ÷îòèðè ç íèõ (іíäî àðіéñüêà,
ðîìàíñüêà, ãåðìàíñüêà і ñëîâ’ÿí ñüêà) ìàþòü
ïîíàä 100 ìëí îñіá êîæíà. Ââàæàєòüñÿ, ùî
ìîâè öієї ñіì’ї âèíèêëè íà ìåæі Ïіâäåííî-
Ñõіäíîї Єâðîïè і Ñõіäíîї Àçії íà ïî÷àòêó

Мал. 118. Частка основних 
мовних сімей у світовому 

населенні (%)



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 4
 

 4
 

228

íàøîї  åðè і ðîçïîâñþäèëèñÿ âіä êðàїí Çàõіäíîї Єâðîïè äî áàñåéíó ð. Іíä.
Ïіçíіøå âîíè ñòàëè ìîâàìè òàêîæ Àâñòðàëії і Àìåðèêè.

Íà äðóãîìó ìіñöі çà êіëüêіñòþ ëþäåé, ÿêі ãîâîðÿòü öèìè ìîâàìè, – êè-
òàéñüêî-òèáåòñüêà ñіì’ÿ. Ïîíàä 1 ìëðä îñіá, ùî ñïіëêóþòüñÿ ìîâàìè öієї
ñіì’ї, çàéìàє äóæå êîìïàêòíó òåðèòîðіþ Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії.

Ñåðåä іíøèõ ñіìåé áàãàòî÷èñåëüíèìè є ìîâè ñèíî-òèáåòñüêîї (áëèçüêî
23 % íàñåëåííÿ ñâіòó), íіãåðî-êîðäîôàíñüêîї (6 %), ñåìіòñüêî-õàìіòñüêîї
(ïîíàä 5 %), àâñòðîíåçіéñüêîї (ìàéæå 5 %), äðàâіäіéñüêîї (ìàéæå 4 %).

Íàéáіëüøà êіëüêіñòü ëþäåé íà Çåìëі ðîçìîâëÿє êèòàéñüêîþ ìîâîþ. Íà
ïî÷àòêó XXI ñò. їõ íàëі÷óâàëîñÿ ïîíàä 1 ìëðä 264 ìëí îñіá. Òàêîæ äî íàé-
áіëüø ïîøèðåíèõ ìîâ ñâіòó íàëåæàòü: ãіíäі (824 ìëí îñіá), àíãëіéñüêà (822),
іñïàíñüêà (349), àðàáñüêà (281,5), ôðàíöóçüêà (228), іíäî íåçіéñüêà (225), ïîð-
òóãàëüñüêà (215), ðîñіéñüêà (146), óðäó (141,5), áåíãàëüñüêà (129), ÿïîíñüêà
(126 ìëí îñіá). Êîæíîþ ç óñіõ іíøèõ ìîâ ñâіòó ðîçìîâëÿє ìåíø ÿê 100 ìëí
îñіá. Óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ñïіëêóєòüñÿ íà ïëàíåòі áëèçüêî 48 ìëí îñіá.

Îêðåìі íàðîäè ñïіëêóþòüñÿ äâîìà ìîâàìè. Òàê, íàïðèêëàä, іðëàíäöі
âèêîðèñòîâóþòü іðëàíäñüêó òà àíãëіéñüêó, êàíàäöі – àíãëіéñüêó і ôðàí-
öóçüêó, óêðàїíöі – óêðàїíñüêó і ðîñіéñüêó.

Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, áіëüøå íіæ ïîëîâèíà ìîâ, ÿêèìè íèíі êîðèñòó-
þòüñÿ ó ñâіòі, ìîæå çíèêíóòè âæå äî êіíöÿ XXI ñò. Çíà÷íîþ ìіðîþ öå ïî-
â’ÿçàíî çі çíèêíåííÿì ïåâíîãî íàðîäó і ìîâíîþ àñèìіëÿöієþ, òîáòî çëèòòÿì
ðіçíèõ ìîâ â îäíó. Îòæå, ìîâè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïіä çàãðîçîþ, ïîòðåáóþòü
ñïåöіàëüíîãî ïðàâîâîãî çàõèñòó. Ñàìå ç òàêîþ ìåòîþ áóëà ïðèéíÿòà Єâðî-
ïåéñüêà õàðòіÿ ðåãіîíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ ìåíøèí, ðàòèôіêîâàíà â Óêðàїíі
ó 1999–2003 pp. Іç ïåðåëіêó çíèêàþ÷èõ ìîâ äî öüîãî äîêóìåíòà ïîòðàïèëè
ëèøå ãàãàóçüêà òà êðèìñüêîòàòàðñüêà ìîâè, íå çãàäàíî êàðàїìñüêîї.

 Однонаціональні та багатонаціональні країни. Çàëåæíî âіä íà-
öіîíàëüíîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ êðàїíè ïîäіëÿþòüñÿ íà îäíîíàöіîíàëüíі òà
áàãàòîíàöіîíàëüíі. Áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó – áàãàòîíàöіîíàëüíі. Ñàìå òà-
êèìè є Іíäіÿ, Іíäîíåçіÿ, â ÿêèõ ìåøêàє ïîíàä 150 íàöіé і íàðîäíîñòåé;
ÑØÀ, äå æèâóòü ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 100 íàðîäіâ, Áðàçèëіÿ òà Êàíàäà – 
ïîíàä 80, Ìåêñèêà òà Àðãåíòèíà – ïîíàä 50 òîùî.

Ðàçîì іç òèì, є ÷èìàëî äåðæàâ, äå îñíîâíà íàöіîíàëüíіñòü ñòàíîâèòü
ïîíàä 90 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Ñåðåä òàêèõ ó Єâðîïі, çîêðåìà, Іðëàíäіÿ,
Äàíіÿ, Øâåöіÿ, Ïîëüùà, Óãîðùèíà, Ïîðòóãàëіÿ, Іòàëіÿ, Ãðåöіÿ òà іí. 
Â Àçії íàöіîíàëüíî îäíîðіäíèìè є Ïіâäåííà Êîðåÿ, ßïîíіÿ, Єìåí, Áàíãëà-
äåø, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ òà іí. Òàê ñàìî ïåðåâàæàþòü êðàїíè, âіäíîñíî
îäíîðіäíі åòíі÷íî, â Àôðèöі. Ïîíàä 80 % íàñåëåííÿ Àâñòðàëії – àíãëî-
àâñòðàëіéöі.

ГОЛОВНЕ
 Етнос – це стійка спільнота людей, у якої спільними є територія проживання і від-

мінні від інших етносів мова, історія та культура.
 Нація – це спільнота, яка вирізняється спільністю історичного походження, культу-

ри і території, а також власною державністю або прагненням до її створення.
 На земній кулі проживає понад 4 тис. різних етносів, близько 800 націй, які викорис-

товують для спілкування до 5 тис. різних мов.
 Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Які є відмінності між етносом, народом і нацією?
2. Визначте найпоширеніші мови світу.
3. Наведіть приклади однонаціональних і багатонаціональних країн.
4. Поясніть причини користування однією мовою в різних країнах на різних конти-

нентах.
5. Яке значення має етнічний склад населення для окремих регіонів світу?

§ 56. ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ. 
ÅÒÍІ×ÍІ ÃÐÓÏÈ

 Пригадайте, які народи звуть корінними.
 Назвіть національності, що поширені в Україні.
 Що таке нація і народ?

 Національний склад населення України. Óêðàїíñüêà íàöіÿ ôîð-
ìóâàëàñÿ ïіä âïëèâîì ðіçíèõ єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ і ìàє òðèâàëó é íåïðî-
ñòó іñòîðіþ ñòàíîâëåííÿ.

Çà äàíèìè îñòàííüîãî Âñåóêðàїíñüêîãî ïåðåïèñó íà ñåëåííÿ (2001 ð.),
íà òåðèòîðії êðàїíè ïðîæèâàëè ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 130 íàöіîíàëüíîñòåé
і íàðîäíîñòåé. Ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü óêðàїíöі, ÿêі є êîðіííèì íàñåëåí-
íÿì êðàїíè, òîáòî âîíè ñïîêîíâіêó æèëè íà öèõ çåìëÿõ. ×èñåëüíіñòü 
óêðàїíöіâ ñòàíîâèòü 37,5 ìëí îñіá, àáî áëèçüêî 78 % çàãàëüíîї êіëüêîñòі 
íàñåëåííÿ.

Íèíі ó ñêëàäі Óêðàїíè êîðіííèìè íàðîäàìè, ÿêі âіääàâíà ïðîæèâàëè 
íà ñâîїõ åòíі÷íèõ òåðèòîðіÿõ, ðàçîì ç óêðàїíöÿìè є òàêîæ óãîðöі â Çàêàð-
ïàòñüêіé îáëàñòі, ðóìóíè â ×åðíіâåöüêіé і Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ, ìîëäà-
âàíè ó ×åðíіâåöüêіé òà Îäåñüêіé îáëàñòÿõ, êðèìñüêі òàòàðè â ÀÐ Êðèì.

Çàãàëîì íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ ïîìіòíî ðіçíèòüñÿ â ðіçíèõ îá-
ëàñòÿõ Óêðàїíè.

Ïðåäñòàâíèêè іíøèõ íàðîäіâ â Óêðàїíі íàëåæàòü äî ïðèéøëîãî íàñå-
ëåííÿ. Ñåðåä òàêèõ і ðîñіÿíè, ÿêèõ â Óêðàїíі íàëі÷óþòü 8,3 ìëí îñіá, ùî 
ñòàíîâèòü áëèçüêî 17 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Çà ÷èñåëüíіñòþ ðîñіÿíè ïîñіäà-
þòü ó êðàїíі äðóãå ìіñöå. Äî ï’ÿòіðêè ëіäåðіâ çà ÷èñåëüíіñòþ óâіéøëè òà-
êîæ áіëîðóñè, ìîëäàâàíè і êðèìñüêі òàòàðè. ×èñåëüíіñòü êîæíîї іç öèõ
íàöіé êîëèâàєòüñÿ â ìåæàõ 200–300 òèñ. îñіá. ×èñåëüíіñòü íåâåëèêèõ åò-
íі÷íèõ ñïіëüíîò Óêðàїíè, ÿê-îò: êðèì÷àêè, áóðÿòè і òóðêè-ìåñõåòèíöі, –
ñÿãàє âіä 1 òèñ. îñіá äî 300 îñіá.

Іñíóþòü ïåâíі îñîáëèâîñòі ùîäî òåðèòîðіàëüíîãî ðîçñåëåííÿ êîðіííîãî
íàñåëåííÿ òà íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí. Óêðàїíöі êîìïàêòíіøå çàñåëÿþòü 
öåíòð і áіëüøіñòü çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè. Òàê ñàìî êîìïàêòíî ïðî-
æèâàþòü і êðèìñüêі òàòàðè, 98 % ÿêèõ ìåøêàє â ÀÐ Êðèì, äî òîãî æ їõíÿ 
÷àñòêà â çàãàëüíіé ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ òóò ïîñòіéíî çðîñòàє. Ìîëäàâàíè  
çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â Îäåñüêіé òà ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ, íà ÿêі ïðè-
ïàäàє 74 % їõíüîãî íàñåëåííÿ. Âîäíî÷àñ áіëîðóñè íå âіääàþòü ïåðåâàãó 
áóäü-ÿêîìó ç ðåãіîíіâ і çàãàëîì ðîçñіÿíі ïî âñіé òåðèòîðії íàøîї êðàїíè.  
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Ðîñіÿíè ìåøêàþòü ïåðåâàæíî â Àâòîíîìíіé Ðåñïóáëіöі Êðèì (äå ïðîæè-
âàє ïîíàä òðåòèíà ðîñіÿí), à òàêîæ ó Ëóãàíñüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé òà
Õàðêіâñüêіé îáëàñòÿõ.

Çàãàëîì íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ íàéñòðîêàòіøèé ó ïðîìèñëî-
âèõ ðåãіîíàõ і âåëèêèõ ìіñòàõ. Öå çóìîâëåíî ìіãðàöієþ âåëèêîї êіëüêîñòі
ëþäåé ó ïîøóêàõ ðîáîòè. Òàê ñàìî âіí  óðіçíîìàíіòíþєòüñÿ ç íàáëèæåí-
íÿì äî êîðäîíіâ äåðæàâè. Ïîïðè íàöіîíàëüíå ðіçíîìàíіòòÿ, óêðàїíñüêó
ìîâó ââàæàþòü ðіäíîþ 67,5 % íàñåëåííÿ Óêðàїíè. Ðîñіéñüêó ìîâó âèçíà-
÷èëè ÿê ðіäíó áëèçüêî 30 % íàñåëåííÿ. ×àñòêà іíøèõ ìîâ, ÿêі íàñåëåííÿ
Óêðàїíè âèçíàëî ðіäíèìè, ñòàíîâèòü 2,9 %.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Державної служби статистики України http://www.
ukrstat.gov.ua/ зʼясуйте поточні дані щодо кількості представників кож-
ної з національностей нашої держави, що входять до п’ятірки лідерів 
за чисельністю.

 Етнічні групи. Åòíі÷íà ãðóïà – ÷àñòèíà íàöії àáî åòíîñó (íàðîäó), ùî
âèðіçíÿєòüñÿ ìîâîþ, ïîáóòîì, êóëüòóðîþ. Íàøà íàöіÿ ôîðìóâàëàñÿ íà
ïåðåõðåñòі ðіçíèõ êóëüòóð і åòíîêóëüòóðíèõ óãðóïîâàíü. Ñàìå öèì ïîÿñ-
íþєòüñÿ іñíóâàííÿ íèíі ñåðåä óêðàїíöіâ êіëüêîõ îñíîâíèõ åòíі÷íèõ ãðóï.
Îäíі ç íèõ, ÿê-îò: ãóöóëè, áîéêè і ëåìêè, – ïðåäñòàâíèêè Êàðïàòñüêîãî
ðåãіîíó, іíøі – ïîëіùóêè òà ëèòâèíè – ìåøêàíöі Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ.
Õіáà íå ïðî íèõ íàì íàãàäóþòü ïîøèðåíі ñåðåä óêðàїíöіâ ïðіçâèùà – Ïî-
ëіùóê, Ëèòâèí, Áîéêî?

Êîæíà åòíі÷íà ãðóïà óêðàїíöіâ ìàє âëàñíó ãîâіðêó, âëàñíі çâè÷àї і 
ïðàäàâíі îáðÿäè, ñàìîáóòíіé ïіñåííèé ôîëüêëîð, çâè÷íèé ñïîñіá ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ðîçâèíóòі íàðîäíі ðåìåñëà. Òàê, åòíі÷íó ñâîєðіäíіñòü áîéêіâ
âèçíà÷èëà íàñàìïåðåä ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü – ïåðåâàæíî âèðóáíî-âîã-
íåâå çåìëåðîáñòâî. Âîíî çóìîâèëî ïðîñòîòó â óñüîìó: âіääàëåíі îäíà âіä
îäíîї íåáіëåíі õàòè, îäÿã çà ïðàäàâíіìè çðàçêàìè ç ïðîñòîãî ïîëîòíà.
І âîäíî÷àñ – íåïîâòîðíà äåðåâ’ÿíà õðàìîâà àðõіòåêòóðà. Çі ñïåöèôі÷íèìè
ìîâíèìè îçíàêàìè, çîêðåìà âæèâàííÿì ÷àñòêè «áîå» ó çíà÷åííі «òàê», 
ïîâ’ÿçóþòü і íàçâó öієї åòíі÷íîї ãðóïè.

Ãóöóëè ÷è íå єäèíà ãðóïà óêðàїíñüêîãî åòíîñó, äëÿ ÿêîї ïðîâіäíîþ
ãàëóççþ ãîñïîäàðñòâà áóëî ñàìå ñêîòàðñòâî (îñîáëèâî âіâ÷àðñòâî). Âîíî
çóìîâèëî і ñâîєðіäíіñòü óñüîãî óêëàäó æèòòÿ öèõ ãîðÿí òà їõíüîї êóëüòó-
ðè. Æèòëî ãóöóëіâ, íà÷å ôîðòåöÿ, ìàëî îòî÷åíèé ñèñòåìîþ áóäіâåëü äâіð.
Ñàìîáóòíÿ êóõíÿ çîðієíòîâàíà ïåðåâàæíî íà ìîëî÷íі òà ì’ÿñíі ñòðàâè.
À íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷èé îäÿã äîáðå ïðèñòîñîâàíèé äî ìіíëèâîї ïîãîäè
ãіð. Áіëüøіñòü ãóöóëіâ ìåøêàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ ïîäåêóäè íà âèñîòі
äî 1400 ì, à òîìó їõ ùå íàçèâàþòü âåðõîâèíöÿìè.

Äóõîâíà і ìàòåðіàëüíà êóëüòóðà ëåìêіâ çàçíàëà âïëèâó ñëîâàöüêî-
ïîëüñüêîãî îòî÷åííÿ. Âіäíîñíà ïðîñòîòà ïîáóòîâèõ ðå÷åé êîìïåíñóâàëàñÿ
ó íèõ ìàëüîâíè÷іñòþ âèòâîðіâ íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. Öå і âèøèâêè ç ïåðå-
âàæíî ãåîìåòðè÷íèì îðíàìåíòîì, і ðіçüáëåííÿ ïî äåðåâó, і ïèñàíêàðñòâî,
і ïðèêðàñè ç áіñåðó. Îñíîâíèì íàïðÿìêîì ãîñïîäàðþâàííÿ ëåìêіâ ç äàâ-
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íіõ-äàâåí áóëî ñêîòàðñòâî. Ñâîєðіäíèé ôîëüêëîð ëåìêіâ ðÿñíіє îðèãіíàëü-
íèìè âåñіëüíèìè é æàðòіâëèâèìè ïіñíÿìè.

Ïîëіùóêàìè â Óêðàїíі íàçèâàþòü ìåøêàíöіâ Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ. 
Öÿ åòíі÷íà ãðóïà ñôîðìóâàëàñÿ â ðàéîíі óêðàїíñüêî-áіëîðóñüêîãî ìіæåò-
íі÷íîãî ïîðóáіææÿ. Çàâäÿêè âіäíîñíіé іçîëüîâàíîñòі і ñïåöèôі÷íîñòі ïðè-
ðîäíèõ óìîâ Ïîëіññÿ ïîëіùóêè çáåðåãëè äëÿ íàñ ÷èìàëî ç ïðàäàâíüîї 
ñëîâ’ÿíñüêîї êóëüòóðè. Öå é òèïè ïîñåëåíü ÷àñòî ç îäíієþ âóëèöåþ àáî ó 
âèãëÿäі õóòîðіâ, і äàâíÿ îáðÿäîâіñòü, і îñîáëèâèé ïіñåííèé ôîëüêëîð. 
Îñíîâíі íàïðÿìêè ãîñïîäàðþâàííÿ ïîëіùóêіâ – çåìëåðîáñòâî і ñêîòàð-
ñòâî, ðèáàëüñòâî і ìèñëèâñòâî.

Åòíі÷íà ãðóïà ëèòâèíè ñôîðìóâàëàñÿ íà òåðèòîðіÿõ, ùî íà ñõіä âіä 
Äåñíè, ïіä âïëèâîì óêðàїíñüêîї, áіëîðóñüêîї і ðîñіéñüêîї êóëüòóð. Íàçâà 
«ëèòâèíè» ïîâ’ÿçàíà ç òðèâàëèì ïåðåáóâàííÿì öієї ÷àñòèíè óêðàїíöіâ ó 
ñêëàäі Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî, ùî é  ïîçíà÷èëîñÿ íà їõíüîìó
ïîáóòі, їõíіé êóëüòóðі, ìîâі. І äîòåïåð âîíè âæèâàþòü ïðàäàâíі ñëîâà 
(àáðîòü, àòàáà, ïðіñàê, ëåòàñü), êóøòóþòü çàáóòі ñòðàâè (âóøêà, êóëàãó, 
ðîçіíêè), ñïіâàþòü äàâíüîðóñüêі âåñіëüíі ïіñíі.

Âàãîìèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ åòíі÷íèõ ãðóï óêðàїíñüêîãî íàðîäó çðîáèâ
Ïàâëî ×óáèíñüêèé. Âіí íèíі âіäîìèé ÿê àâòîð äåðæàâíîãî óêðàїíñüêîãî 
ãіìíó. Ìіæ òèì öå є âèäàòíèé óêðàїíñüêèé äîñëіäíèê-åòíîãðàô XIX ñò.
Ó 1869 ð. âіí î÷îëèâ çîðãàíіçîâàíó Ãåîãðàôі÷íèì òîâàðèñòâîì åòíîãðàôі÷-
íó íàóêîâó åêñïåäèöіþ. Ïіä ÷àñ åêñïåäèöії Ïàâëî Ïëàòîíîâè÷ âіäâіäàâ
÷èñëåííі îáëàñòі é ðàéîíè Óêðàїíè, çіáðàâøè âåëè÷åçíèé ìàòå ðіàë. Çàãà-
ëîì âіí ñêëàâ 12 òîìіâ çâіòó, à îáðîáêà é äðóêóâàííÿ ìàòåðіàëіâ òðèâàëè 
øіñòü ðîêіâ. Çàâåðøåíà âîíà áóëà ëèøå â 1878 ð., îäíàê ïðèâåðíóëà óâàãó
íàóêîâèõ êіë. Ñàìå çà öþ ïðàöþ ïіä íàçâîþ «Òðóäû ýòíîãðà ôè÷åñêî-
ñòàòèñòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè â Çàïàäíî-Ðóññêèé Êðàé» Ï.Ï. ×ó áèíñüêèé і 
îòðèìàâ âèñîêі íàãîðîäè Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà, à òàêîæ 
ïðåìіþ Ïåòåðáóðçüêîї àêàäåìії íàóê. Òîäі æ íàéêðàùі ç åêñïîíàòіâ áóëè 
âіäіáðàíі íà âèñòàâêó äî Ìіæíàðîäíîãî ãåîãðàôі÷íîãî êîíãðå ñó â Ïàðèæі 
(1875 ð.). Âîíà ïðîéøëà äóæå óñïіøíî, і ðåçóëüòàòè ïðî âåäåíîї ïіä êå-
ðіâíèöòâîì íàøîãî ñïіââіò÷èçíèêà ðîáîòè îòðèìàëè ùå é ìіæíàðîäíå âè-
çíàííÿ.

ГОЛОВНЕ
 В Україні проживають представники понад 130 національностей і народностей.
 Корінним населенням України є українці, угорці, румуни, молдавани і кримські та-

тари.
 Серед прийшлого населення в Україні найбільше росіян.
 В українській нації вирізняють етнічні групи – частини нації, що відрізняються мо-

вою, побутом, культурою. 

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть найчисленніші національності України.
2. Які особливості територіального розселення різних національностей України?
3. У чому, на вашу думку, заслуга П. Чубинського?
4. Визначте етнічні групи, які мешкають у вашій області.
5. Зробіть власне наукове дослідження, визначивши кількість представників різних 

національностей у вашому класі та їх співвідношення.
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 знати світові релігії;
 вміти визначати за картою регіони домінування світових релігій;
 характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.і і і і і і ій і У ї і

§ 57. ÑÂІÒÎÂІ ÐÅËІÃІЇ. ÐÅËІÃІÉÍІ ÂІÐÓÂÀÍÍß
Â ÓÊÐÀЇÍІ

 Пригадайте з курсу історії, у що вірували давні народи.
 Назвіть релігію, представники якої рахують роки від Різдва Христового.

 Світові релігії. Ðåëіãіÿ çàâæäè áóëà íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ êóëüòóðè
áóäü-ÿêîãî íàðîäó. Ïðîòå ðåëіãіéíèé ñêëàä íàñåëåííÿ ñâіòó íåîäíîðіäíèé
(ìàë. 119). Ðåëіãії âèíèêëè ç ïðèìіòèâíèõ âіðóâàíü, ÿê-îò: òîòåìіçì, 
ìàãіÿ, ôåòèøèçì, àíіìіçì, êóëüò ïðåäêіâ. Âîíè ґðóíòóþòüñÿ íà âіðі ó
çâ’ÿçîê ëþäèíè ç ïåâíèì ïðåäìåòîì, ùî ìàє òàєìíè÷ó ñèëó, ç òâàðèíàìè,
ÿâèùàìè ïðèðîäè. Öі ïåðâèííі ôîðìè ðåëіãії é äîíèíі çáåðåãëèñÿ ó äå-
ÿêèõ íàðîäіâ Àôðèêè, â іíäіàíöіâ Àìåðèêè, àáîðèãåíіâ Àâñòðàëії і Îêåàíії .

Ñåðåä îäíîãî íàðîäó àáî ãðóïè íàðîäіâ îäíієї äåðæàâè âèíèêàëè òàêîæ
òðàäèöіéíі ìіñöåâі (ðåãіîíàëüíі) ðåëіãії. Äî òàêèõ íàëåæàòü þäàїçì (ïåðå-
âàæíî â Іçðàїëі), äàîñèçì і êîíôóöіàíñòâî (â Êèòàї), ñèíòîїçì (â ßïîíії),
äæàéíіçì (â Іíäії) і ñèêõіçì (íà òåðèòîðії Ïåíäæàáó), çîðîàñòðèçì (â Іðà-
íі òà Іíäії), іíäóїçì (â Іíäії, Íåïàëі, Øðі-Ëàíöі і Áàíãëàäåø).

Òèì ÷àñîì є ðåëіãії, ÿêі ïîøèðåíі ñåðåä íàðîäіâ ðіçíèõ êðàїí і ðіçíèõ
êîíòèíåíòіâ. Їõ òàê і íàçèâàþòü – ñâіòîâі ðåëіãії. Íàéäàâíіøîþ ç íèõ є 
áóääèçì, ùî âèíèê ó VI ñò. äî í. å. ó Ïіâäåííіé Àçії. Ó ñåðåäèíі І ñò. í. å.
â Ïàëåñòèíі çàðîäèëîñÿ õðèñòèÿíñòâî. Íàéìîëîäøîþ ñåðåä ñâіòîâèõ ðå-
ëіãіé є іñëàì, ùî âèíèê ó VIІ ñò. íà çàõîäі Àðàâіéñüêîãî ïіâîñòðîâà.

Ñâіòîâі ðåëіãії ñïîâіäóє áіëüøå ïîëîâèíè âіðóþ÷îãî íàñåëåííÿ ñâіòó – 
ïîíàä 3 ìëðä îñіá. Ç íèõ íàéáіëüøå õðèñòèÿí – áëèçüêî 2 ìëðä 419 ìëí.
Õðèñòèÿíñòâî ìàє òðè îñíîâíі ãіëêè – êàòîëèöèçì (1,2 ìëðä âіðÿí), ïðî-
òåñòàíòèçì (800 ìëí) і ïðàâîñëàâ’ÿ (áëèçüêî 300 ìëí âіðÿí).

Ïðèõèëüíèêіâ іñëàìó (ìóñóëüìàíñòâà) íà Çåìëі íàëі÷óþòü, çà ðіçíèìè
îöіíêàìè, âіä 1,2 ìëðä äî 1,6 ìëðä. Öÿ ðåëіãіÿ òàêîæ ìàє êіëüêà íàïðÿì-
êіâ. Íàéáіëüøå ñóíіòіâ, ÿêі ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 90 % ìóñóëüìàí. Íàáàãàòî
ìåíøі çà ÷èñåëüíіñòþ øèїòè òà іíøі.

ÐÅËІÃІÉÍÈÉ  
ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß 
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Áóääèçì, ùî ñïîâіäóþòü 500 ìëí îñіá, òåæ ìàє ÷èñëåííі òå÷ії (ïîíàä 
200), òà îêðåìі ç íèõ ìàþòü ëèøå êіëüêà äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ïðèõèëüíèêіâ.  

Ó Єâðîïі ïåðåâàæàє õðèñòèÿíñòâî, ïðè÷îìó êàòîëèöèçì øèðîêî ïðåä-
ñòàâëåíèé ó ïіâäåííіé, ÷àñòêîâî â çàõіäíіé і ñõіäíіé її ÷àñòèíàõ; ïðîòåñ-
òàíòèçì – ó ïіâíі÷íіé, öåíòðàëüíіé і çàõіäíіé; ïðàâîñëàâ’ÿ – íà ïіâäåííî-
ìó ñõîäі.

Â Àçії íàéáіëüøå ïîøèðèâñÿ іñëàì ïåðåâàæíî ñóíіòñüêîãî ñïðÿìó-
âàííÿ, à â Іðàíі, Єìåíі, Іðàêó – øèїòñüêîãî. Çà êіëüêіñòþ âіðóþ÷èõ íàé-
áіëüøîþ ìóñóëüìàíñüêîþ êðàїíîþ є Іíäîíåçіÿ. Àçіÿ – öå ðåãіîí ñâіòó, äå 
çîñåðåäæåíі áóääèçì, іíäóїçì, êîíôóöіàíñòâî, ñèíòîїçì; õðèñòèÿíñòâî 
ðîçïîâñþäæåíå íà Ôіëіïïіíàõ, ó Ëіâàíі é íà Êіïðі.

Â Àôðèöі, îñîáëèâî â її ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі, à òàêîæ ó Ñîìàëі, ïàíóє 
іñëàì (ñóíіòè), ó ÏÀÐ ïåðåâàæàє ïðîòåñòàíòñòâî ñåðåä áіëîãî íàñåëåííÿ і 
â Åôіîïії – õðèñòèÿíñòâî. Ó áіëüøîñòі êðàїí ïðåäñòàâëåíі êàòîëèêè і ïðî-
òåñòàíòè, à òàêîæ ìіñöåâі òðàäèöіéíі (ïðèìіòèâíі) ðåëіãії.

Â Àâñòðàëії ñåðåä âіðóþ÷èõ ïåðåâàæàþòü ïðîòåñòàíòè і êàòîëèêè, àáî-
ðèãåíè – ïðåäñòàâíèêè ïðèìіòèâíèõ ðåëіãіé.

Íà Àìåðèêó ïðèïàäàє ïîíàä ïîëîâèíó âñіõ êàòîëèêіâ ñâіòó (ÑØÀ,  Êà-
íàäà, êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè) і çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîòåñòàíòіâ (ó ÑØÀ).

 Релігійні вірування в Україні. Óêðàїíà – áàãàòîêîíôåñіéíà äåðæàâà. 
Òóò îôіöіéíî äіє ïîíàä 22 òèñ. ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé (ãðîìàä) ìàéæå
80 êîíôåñіé, à òàêîæ íàïðÿìêіâ, òå÷іé. Êîíôåñіÿ (ëàò. confessio – âèçíà-
ííÿ) – îñîáëèâіñòü âіðîñïîâіäàííÿ â ìåæàõ ïåâíîãî ðåëіãіéíîãî â÷åííÿ, à
òàêîæ îá’єäíàííÿ âіðÿí, ïîñëіäîâíèêіâ öüîãî âіðîñïîâіäàííÿ.

Áëèçüêî 84 % âіðóþ÷èõ â Óêðàїíі є õðèñòèÿíàìè, ïðè÷îìó áіëüøіñòü
ç íèõ – ïðàâîñëàâíі (ìàéæå 40 %), ðåøòà – ïðîòåñòàíòè і êàòîëèêè.

Мал. 119. Релігійний склад населення великих регіонів світу
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Ñåðåä ïðàâîñëàâíèõ êîíôåñіé ïåðøå ìіñöå çà ÷èñåëüíіñòþ ãðîìàä ïî-
ñіäàє Óêðàїíñüêà ïðàâîñëàâíà öåðêâà Ìîñêîâñüêîãî ïàòðіàðõàòó (ÓÏÖ 
ÌÏ). Âîíà ïðåäñòàâëåíà ãðîìàäàìè ìàéæå â óñіõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè, êðіì
Ãàëè÷èíè. Ïðîòå, çãіäíî ç áàãàòüìà îïèòóâàííÿìè, âіä òðåòèíè äî ïîëîâè-
íè ïðàâîñëàâíèõ âèçíàє ñåáå âіðíèìè Óêðàїíñüêіé ïðàâîñëàâíіé öåðêâі
Êèїâñüêîãî ïàòðіàðõàòó (ÓÏÖ ÊÏ), ÿêà ïîñіäàє ïåðøå ìіñöå ñåðåä
óêðàїíñüêèõ öåðêîâ çà ÷èñåëüíіñòþ âіðóþ÷èõ (ïîíàä 29 %). Çàçíà÷èìî,
ùî ó çâ’ÿçêó ç âіéñüêîâîþ àãðåñієþ Ðîñії ïðîòè Óêðàїíè ïîñèëèëàñÿ òåí-
äåíöіÿ ïåðåõîäó âіðÿí ÓÏÖ ÌÏ ïіä þðèñäèêöіþ ÓÏÖ ÊÏ ó ðіçíèõ ðåãіî-
íàõ Óêðàїíè – íà Âîëèíі, Ëüâіâùèíі, Ðіâíåíùèíі, Òåðíîïіëëі, Êèїâùèíі,
Õåðñîíùèíі, Áóêîâèíі, Âіííè÷÷èíі. Іíøі ïðàâîñëàâíі êîíôåñії ïðåäñòàâ-
ëåíі çíà÷íî ìåíøîþ êіëüêіñòþ âіðóþ÷èõ. Íàïðèêëàä, Óêðàїíñüêà àâòî-
êåôàëüíà ïðàâîñëàâíà öåðêâà ìàє ìåíøå íіæ 3 % âіðÿí.

Êàòîëèêè â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíі äâîìà îñíîâíèìè êîíôåñіÿìè – Óêðà-
їíñüêîþ ãðåêî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ (ÓÃÊÖ), ÿêà íàëі÷óє ïîíàä 14 %
âіðÿí, і Ðèìî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ (ÐÊÖ), ùî ìàє ìåíøå íіæ 2 % 
ïðèõèëüíèêіâ. Ñòðóêòóðè ÓÃÊÖ çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî (97 %) ó Ãàëè÷è-
íі é Çàêàðïàòòі. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ðåëіãіéíèõ ñòðóêòóð ÐÊÖ òàêîæ
äіþòü íà çàõîäі äåðæàâè, àëå âîíè ìàþòü ñâîїõ ïðèõèëüíèêіâ і ñõіäíіøå –
ó Õìåëüíèöüêіé, Æèòîìèðñüêіé, Âіííèöüêіé îáëàñòÿõ.

Ïðîòåñòàíòè â Óêðàїíі ñòàíîâëÿòü ëèøå 2,4 % âіðÿí. Àëå ó áіëüøîñ-
òі îáëàñòåé êðàїíè êіëüêіñòü ãðîìàä ïðîòåñòàíòіâ ñòàíîâèòü äî ïîëîâèíè
âñіõ öåðêîâíèõ îðãàíіçàöіé. Іñëàì і áóääèçì â Óêðàїíі íå ïîøèðåíі é íà-
ëі÷óþòü ñâîїõ ïðèõèëüíèêіâ ìåíøå 1 % êîæíà.

Êðіì ñâіòîâèõ ðåëіãіé, â Óêðàїíі є òàêîæ ïðåäñòàâíèêè іíøèõ âіðîñïî-
âіäàíü – іóäåї, іíäóñè òîùî. Îäíàê їõíÿ ÷èñåëüíіñòü íåçíà÷íà.

Îêðåìå ìіñöå â Óêðàїíі ïîñіäàє òàê çâàíå ðіäíîâіðñòâî (ðіäíîâіð’ÿ) –
ðåëіãіéíèé íàïðÿìîê, ùî ñïèðàєòüñÿ íà ñëîâ’ÿíñüêó ìіôîëîãіþ і ðåëіãіþ.
Éîãî ìåòîþ є âіäðîäæåííÿ ðіäíîї ñëîâ’ÿíñüêîї âіðè. Äëÿ âñіõ òå÷іé ðіäíî-
âіð’ÿ ïðèòàìàííà іäåÿ âіäðîäæåííÿ ïðàñëîâ’ÿíñüêèõ âіðóâàíü. Ðіäíîâіð-
ñòâî â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíî òå÷іÿìè Ðіäíîї âіðè, ÐÓÍâіðè, Ëàäîâіðè, ßã-
íîâіðè, îðàíòіéöіâ, Ñîáîðó Ðіäíîї óêðàїíñüêîї âіðè, Âåëèêîãî Âîãíþ òà іí.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Релігійно-інформаційної служби України http://risu.
org.ua/ з’ясуйте поточну ситуацію щодо релігійних організацій в країні.

ГОЛОВНЕ
 Існує три світові релігії – буддизм, християнство та іслам.
 Найбільше у світі християн і мусульман.
 Християнство має три основні гілки – католицизм, протестантизм і православ’я.
 Україна – багатоконфесійна держава, де переважна більшість є християнами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Назвіть світові релігії.
2. Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.
3. Визначте основні релігійні вірування в Україні.
4. Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?
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 знати реальний стан з трудовими ресурсами у світі та в Україні;
 усвідомити проблеми зайнятості населення;
 визначати показники безробіття;
 оцінити важливість знань про економічно активне населення і зайнятістьоцінити важливість знань про економічно активне населення і зайнятість

населення.

§ 58. ÒÐÓÄÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ.
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 У якому віці в Україні починають працювати і коли завершують?
 Основні соціальні проблеми міських і сільських населених пунктів.

 Трудові ресурси.  Äëÿ òîãî ùîá ìàòè ãіäíå äëÿ ëþäèíè æèòòÿ, òðåáà
ïðàöþâàòè. ×àñòèíà íàñåëåííÿ, ÿêà áåðå ÷è ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó êîðèñ-
íіé òðóäîâіé äіÿëüíîñòі, – öå òðóäîâі ðåñóðñè. 

Ó ðіçíèõ êðàїíàõ âåëè÷èíó òðóäîâèõ ðåñóðñіâ âèçíà÷àþòü ïî-ðіçíîìó,
âіäïîâіäíî äî þðèäè÷íî âñòàíîâëåíèõ ìåæ ïðàöåçäàòíîãî âіêó, íàé÷àñòіøå 
âèçíà÷åíîãî òåðìіíàìè øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ і ïåíñіéíèì âіêîì. Ó ìіæíà-
ðîäíіé ñòàòèñòèöі ïðàöåçäàòíèì ââàæàєòüñÿ íàñåëåííÿ âіä 15 äî 65 ðîêіâ.
Àëå íàöіîíàëüíі çàêîíîäàâñòâà êðàїí, çâàæàþ÷è íà ìіñöåâі îñîáëèâîñòі

Мал. 120. Частка працездатного населення віком 15–65 років у деяких країнах світу, %

ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ÑÂІÒІ 
É ÓÊÐÀЇÍІ
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(òðàäèöії, äåìîãðàôі÷íó òà åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ), âñòàíîâëþþòü ñâîї ìåæі
ïðàöåçäàòíîãî âіêó. Òàê, âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè,
ïðàöåçäàòíі îñîáè – öå îñîáè âіêîì âіä 16 ðîêіâ, ÿêі ïðîæèâàþòü íà òåðè-
òîðії Óêðàїíè і çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ çäàòíі äî àêòèâíîї òðóäîâîї äіÿëü íîñòі.

Ó áіëüøîñòі êðàїí íèæíüîþ ìåæåþ ïðàöåçäàòíîãî âіêó âèçíàєòüñÿ âіê
ó 14–16 ðîêіâ (ìàë. 120). Âåðõíÿ ìåæà âèçíà÷àєòüñÿ ñåðåäíüîþ òðèâà ëіñòþ
æèòòÿ і äëÿ áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó âñòàíîâëåíà â 60–65 ðîêіâ. Ïðîòå ó ðÿäі
êðàїí Àôðèêè і Àçії âіê âèõîäó íà ïåíñіþ âèçíà÷åíèé ó 50 ðîêіâ. Âîäíî÷àñ
ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ç âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè òðèâàëîñòі æèòòÿ (Äàíіÿ,
Øâåöіÿ, Íîðâåãіÿ)  ïåíñіéíèé âіê óñòàíîâëþєòüñÿ âіä 67 äî 70 ðîêіâ.

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ âіê âèõîäó íà ïåíñіþ ÷îëîâіêіâ і æіíîê є îäíàêî-
âèì, â іíøèõ – ïåíñіéíèé âіê ÷îëîâіêіâ íà 3–5 ðîêіâ âèùèé, íіæ æіíîê
(ÑØÀ, Øâåöіÿ òà іí.).

Â Óêðàїíі äî îñіá ïðàöåçäàòíîãî âіêó äî 2012 ð. âіäíåñåíі æіíêè ó âіöі
16–54 ðîêіâ і ÷îëîâіêè âіêîì 16–59 ðîêіâ. Àëå ïî÷èíàþ÷è ç 2012 ð., äî
îñіá ïðàöåçäàòíîãî âіêó âêëþ÷åíî æіíîê âіêîì 55 ðîêіâ, ç 2013 ð. – æіíîê 
ó âіöі 56 ðîêіâ, ç 2014 ð. – æіíîê ó âіöі 57 ðîêіâ, à ç 2015 ð. – æіíîê ó âіöі
58 ðîêіâ. Ó 2014 ð. êіëüêіñòü ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ â Óêðàїíі ïåðåâè-
ùóâàëà 19 ìëí îñіá.

 Економічно активне населення. Ó áіëüøîñòі êðàїí çàìіñòü ïîíÿòòÿ
«òðóäîâі ðåñóðñè» âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïîíÿòòÿ «ïðàöåçäàòíå íàñåëåííÿ»,
іíîäі òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ïîíÿòòÿ «ëþäñüêі ðåñóðñè» і «ðîáî÷à ñèëà».
Íèíі Óêðàїíà ïåðåõîäèòü íà ìіæíàðîäíі ñòàíäàðòè îöіíêè òðóäîâèõ ðå-
ñóðñіâ. Çãіäíî ç êîíöåïöієþ ðîáî÷îї ñèëè, ÿêîþ êîðèñòóєòüñÿ Ìіæíàðîäíà
îðãàíіçàöіÿ ïðàöі (ÌÎÏ), âèõіäíèì ïîíÿòòÿì є «åêîíîìі÷íî àêòèâíå íà-
ñåëåííÿ». Öå íàñåëåííÿ îáîõ ñòàòåé âіêîì 15–70 ðîêіâ, ÿêå ïðîòÿãîì ïåâ-
íîãî ïåðіîäó ïðîïîíóє ñâîþ ðîáî÷ó ñèëó äëÿ âèðîáíèöòâà òîâàðіâ і ïîñëóã.
Äî åêîíîìі÷íî àêòèâíèõ íàëåæàòü îñîáè, çàéíÿòі åêîíîìі÷íîþ äіÿëüíіñ-
òþ, ùî äàє ïðèáóòîê, і áåçðîáіòíі (ñþäè íå âõîäÿòü òі, õòî íàâ÷àєòüñÿ, é 
óòðèìàíöі).

Ðåøòó ñòàíîâèòü åêîíîìі÷íî íåàêòèâíå íàñåëåííÿ (ïîçà ðîáî÷îþ ñè-
ëîþ) – ëþäè, ÿêі ïåðåáóâàþòü íà óòðèìàííі äåðæàâè àáî îêðåìèõ îñіá. Äî
ñêëàäó öієї êàòåãîðії íàñåëåííÿ âêëþ÷àþòü íåçàéíÿòèõ îñіá, ÿêі íàëåæàòü
äî òàêèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï: ïåíñіîíåðè; ñòóäåíòè (ó÷íі) äåííîї ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ; îñîáè, ÿêі âèêîíóþòü äîìàøíі (ñіìåéíі) îáîâ’ÿçêè; îñîáè ïðàöå çäàòíîãî
âіêó, ÿêі çíåâіðèëèñÿ çíàéòè ðîáîòó; îñîáè, ÿêі ââàæàþòü, ùî íåìàє ïіä-
õîäÿùîї ðîáîòè, òà íå çíàþòü, äå і ÿê її çíàéòè; іíøі îñîáè, ÿêі íå ìàëè
íåîáõіäíîñòі ó ïðàöåâëàøòóâàííі, à òàêîæ òі, äіÿëüíіñòü ÿêèõ íå âіäíîñèòü-
ñÿ äî åêîíîìі÷íîї (âèêîíàííÿ íåîïëà÷óâàíîї ÷è äîáðîâіëüíîї ðîáîòè òîùî).

×èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïåâíîþ ìіðîþ çàëåæèòü
âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ êðàїíè. Òàê, Êèòàé ìàє íàéáіëüøå ó
ñâіòі  åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ – áіëüø ÿê 804 ìëí îñіá. Äðóãå ìіñöå
ïîñіäàє Іíäіÿ, äå ÷èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє
492 ìëí îñіá. Òðåòіìè ó ñïèñêó ñâіòîâèõ ëіäåðіâ є ÑØÀ – áëèçüêî 156 ìëí
îñіá. Äî ïðîâіäíîї äåñÿòêè êðàїí ç íàéáіëüøèì åêîíîìі÷íî àêòèâíèì íà-
ñåëåííÿì íàëåæàòü òàêîæ Іíäîíåçіÿ (122 ìëí), Áðàçèëіÿ (108 ìëí), Áàí-
ãëàäåø (80 ìëí), Ðîñіÿ (75 ìëí), ßïîíіÿ (66 ìëí), Ïàêèñòàí (62 ìëí) і 
Íіãåðіÿ (56 ìëí).
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Óêðàїíà ó ñâіòîâîìó ðåéòèíãó ïîñіäàє 30-òå ìіñöå. Ó 2014 ð. êіëüêіñòü 
åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ñêëàäàëà ìàéæå 20 ìëí (äèâ. Äîäàòîê).
Öå ìåíøå, íіæ áóëî ó ïîïåðåäíі ÷îòèðè ðîêè. Çìåíøåííÿ åêîíîìі÷íî
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïîÿñíþєòüñÿ çàãàëüíèì çíèæåííÿì êіëüêîñòі íàñå-
ëåííÿ, ñòàðіííÿì íàöії òà çîâíіøíіìè ìіãðàöіÿìè óêðàїíöіâ.

 Рівень економічної активності у різних країнах світу. Ðіâåíü
åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ ó âіöі âіä 15 ðîêіâ і ñòàðøå äóæå ðіç-
íèòüñÿ. Ó êðàїíàõ, äå åêîíîìіêà ñëàáî ðîçâèíóòà і äå ìàëà ÷àñòêà ëіòíіõ 
ëþäåé, ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі âèùèé. І íàâïàêè, ó êðàїíàõ ç âè-
ùèì ðіâíåì ðîçâèòêó åêîíîìіêè і çíà÷íîþ ÷àñòêîþ ëіòíіõ ëþäåé ðіâåíü
åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íèæ÷èé. Òàê, ó Çіìáàáâå, Åêâàòîðіàëüíіé Ãâіíåї і 
Ìàäàãàñêàðі âіí ïåðåâèùóє 86 %, â Ìàëàâі і Íåïàëі – 83 %, â Ïåðó – ïî-
íàä 72 %, à â Ïàðàãâàї – 72 %. Íàòîìіñòü ó ÑØÀ ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àê-
òèâíîñòі ñòàíîâèòü 63 %, ó Âåëèêіé Áðèòàíії – 62 %, ó Ôðàíöії – 56 %, â
Іòàëії – 48 %. Ó áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі ó
÷îëîâіêіâ ïåðåâèùóє òàêèé ðіâåíü ó æіíîê.

Ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü 62,4 %. 
Ïðè öüîìó âіí ïîìіòíî âèùèé ó ÷îëîâіêіâ (69,3 %), íіæ ó æіíîê (56,1 %).
Ó ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі (62,6 %) íå íàáàãàòî
ïåðåâèùóє òàêèé ðіâåíü ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі (61,8 %).

Íàéâèùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñïîñòåðі-
ãàєòüñÿ ó âіöі 35–39 ðîêіâ (84,8 %), íàéìåíøèé – ó âіöі âіä 60 äî 70 ðîêіâ 
(15,5 %). Ïðè öüîìó ïіê åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íå çáіãàєòüñÿ ó ÷îëîâіêіâ 
і æіíîê. Ó ïåðøèõ íàéâèùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі ïðèïàäàє íà
âіäðіçîê 30–34 ðîêè, à ó æіíîê – íà ïåðіîä 40–49 ðîêіâ.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайта Державної служби статистики України http://www.
ukrstat.gov.ua/ зʼясуйте поточні дані щодо економічно активного насе-
лення.

ГОЛОВНЕ
 Трудові ресурси – частина населення, що бере чи може брати участь у корисній 

трудовій діяльності.
 Економічно активне населення – особи, зайняті економічною діяльністю, що дають 

прибуток, і безробітні.
 В Україні кількість економічно активного населення складає майже 20 млн осіб.
 Рівень економічної активності населення України перевищує 60 %.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що називають трудовими ресурсами?
2. Хто належить до осіб працездатного віку?
3. Яку частину населення вважають економічно активною?
4. Поясніть, як змінюється рівень економічної активності населення України залежно 

від статі і місця проживання.
5. Чи належите ви до економічно активного населення і трудових ресурсів? Відповідь 

обґрунтуйте.
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§ 59. ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß. ÁÅÇÐÎÁІÒÒß

 Назвіть працездатний вік в Україні.
 Хто складає економічно неактивне населення?

 Зайнятість населення. Çàéíÿòіñòü – öå íå çàáîðîíåíà çàêîíîäàâ-
ñòâîì äіÿëüíіñòü îñіá ç ìåòîþ îäåðæàííÿ äîõîäó. 

Çàéíÿòå íàñåëåííÿ – öå äîñèòü øèðîêà êàòåãîðіÿ íàñåëåííÿ. Âіäïî-
âіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, äî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ íàëå-
æàòü íå ëèøå îñîáè, ÿêі ïðàöþþòü àáî çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ ñàìî-
ñòіéíî. Çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ – öå òàêîæ ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї ñëóæáè,
íàâ÷àííÿ çà äåííîþ ôîðìîþ ó ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ іç ïîєäíàííÿì
íàâ÷àííÿ ç ðîáîòîþ.  Êðіì òîãî, äî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ íàëåæàòü  íåïðà-
öþþ÷і ïðàöåçäàòíі îñîáè, ÿêі çäіéñíþþòü äîãëÿä çà äèòèíîþ-іíâàëіäîì,
іíâàëіäîì I ãðóïè àáî çà îñîáîþ ïîõèëîãî âіêó. 

Çàéíÿòіñòü ìîæå áóòè ïîâíîþ і íåïîâíîþ. Ïîâíà çàéíÿòіñòü – çàéíÿ-
òіñòü ïðàöіâíèêà çà íîðìîþ ðîáî÷îãî ÷àñó, ïåðåäáà÷åíîþ çãіäíî іç çàêîíî-
äàâñòâîì, êîëåêòèâíèì àáî òðóäîâèì äîãîâîðîì. Íåïîâíà çàéíÿòіñòü – 
çàéíÿòіñòü ïðàöіâíèêà íà óìîâàõ ðîáî÷îãî ÷àñó, ùî ìåíøèé âіä íîðìè
÷àñó, ïåðåäáà÷åíîї çàêîíîäàâñòâîì, і ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ çà äîãîâîðîì
ìіæ ïðàöіâíèêîì і ðîáîòîäàâöåì ç îïëàòîþ ïðàöі ïðîïîðöіéíî âіäïðàöüî-
âàíîìó ÷àñó àáî çàëåæíî âіä âèðîáіòêó.

Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі çàãàëîì âіäïîâіäàє ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà і òèïó
êðàїíè çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ïîíàä ïî-
ëîâèíó çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ ïðàöþþòü ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі (íàóêà, îñâі-
òà, ìåäèöèíà, òîðãîâåëüíî-ôіíàíñîâà äіÿëüíіñòü òîùî). Ó ïðîìèñëîâîñòі
çàéíÿòî â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 25–40 %, à êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ó ñіëüñüêîìó
ãîñ ïîäàðñòâі ïîñòіéíî çìåíøóєòüñÿ – çàçâè÷àé 3–6%. Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ
ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі çàéíÿòî 91 % íàñåëåííÿ, ó Âåëèêіé Áðèòàíії – 81 %,
â Àâñòðàëії – 75 %, â ßïîíії – 71 %.

Âîäíî÷àñ ó áàãàòüîõ êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïîíàä 40–50 % íàñå-
ëåííÿ çàéíÿòî ó ñіëüñüêîìó і ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâі. ×àñòêà çàéíÿòèõ
ó ïðîìèñëîâîñòі íå ïåðåâèùóє 20–25 %. Â Іíäії, íàïðèêëàä, ó ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі çàéíÿòî 49 %, ïðèáëèçíî 31 % – ó ñôåðі ïîñëóã і ëèøå 
20 % – ó ïðîìèñëîâîñòі.

Ïîäåêóäè, ÿê-îò ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі, çíà÷íèé âіäñîòîê ñòàíîâëÿòü
çàéíÿòі ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі, ïåðåâàæíî ñôåðі ïîñëóã. Ïðèêëàäîì є Àð-
ãåíòèíà, äå 23 % íàñåëåííÿ çàéíÿòî ó ñôåðі ïîñëóã.

Ó êðàїíàõ ïåðåõіäíîãî òèïó åêîíîìіêè îñíîâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ
çàéíÿòà ó âèðîáíè÷іé  ñôåðі: ìàéæå 40 % ó ïðîìèñëîâîñòі і 20 % ó ñіëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâі. Íà íåâèðîáíè÷ó ñôåðó ïðèïàäàє ïîíàä 40 %, ïðè-
÷îìó 2/3 ç íèõ çàéíÿòі â îñâіòі, îõîðîíі çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðі.

Â Óêðàїíі â 2014 ð. êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ïåðåâèùóâàëà 18 ìëí îñіá. Ïðè
öüîìó ïîíàä 60 % öієї êіëüêîñòі áóëî çàéíÿòî ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі. Íàé-
âèùà çàéíÿòіñòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ â îïòîâіé і ðîçäðіáíіé òîðãіâëі, à òàêîæ
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ó ñôåðі ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ (ìàë. 121). Çàãàëîì ðіâåíü çà-
éíÿòîñòі â Óêðàїíі ñòàíîâèòü ìàéæå 57 %. Ó ÷îëîâіêіâ âіí âèùèé (61,8 %), 
íіæ ó æіíîê (51,9 %). Ïðè÷îìó íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі ó ïðåäñòàâ-
íèêіâ ðіçíîї ñòàòі íå çáіãàєòüñÿ. ßêùî ó ÷îëîâіêіâ ìàêñèìàëüíèé ðіâåíü 
çàéíÿòîñòі (81,9 %) ïðèïàäàє íà âіêîâèé іíòåðâàë 30–34 ðîêè, òî ó æіíîê 
íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі (78,7 %) õàðàêòåðíèé äëÿ 40–49 ðîêіâ. Ðіç-
íèöÿ ó ðіâíі çàéíÿòîñòі ìіæ ìіñüêèìè ïîñåëåííÿìè і ñіëüñüêîþ ìіñöåâіñ-
òþ íåâåëèêà – 56,9 % ïðîòè 55,9 %.

Çà îáëàñòÿìè íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі ó 2014 ð. ñïîñòåðіãàâñÿ ó 
Äíіïðîïåòðîâñüêіé (70,1 %) і Õàðêіâñüêіé (68,6 %), і Çàïîðіçüêіé (67,2 %) 
îáëàñòÿõ. Âèñîêèì âіí çàëèøàâñÿ òàêîæ ó ×åðêàñüêіé, Êèїâñüêіé, Ìèêî-
ëàїâñüêіé òà äåÿêèõ іíøèõ îáëàñòÿõ. Íàòîìіñòü ó ×åðíіâåöüêіé âіí ñÿãàâ 
ìіíіìóìó ïî êðàїíі – 57 %. Çà óìîâ ðèíêîâîї åêîíîìіêè çðîñòàє êіëüêіñòü
çàéíÿòèõ íà ïіäïðèєìñòâàõ êîëåêòèâíîї і ïðèâàòíîї ôîðì âëàñíîñòі, à 
çìåíøóєòüñÿ â äåðæàâíîìó ñåêòîðі ãîñïîäàðñòâà.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Нині не все економічно активне населення залучене до виробництва.
Це пояснюють тим, що після переходу до ринкових відносин у сфері 
економіки виникла проблема працевлаштування, у країні з’явилися
безробітні. Яка роль, на вашу думку, держави у вирішенні цієї проб-
леми? 

 Безробіття. Áåçðîáіòòÿ – öå ñêëàäíå ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ÿâèùå, çà 
ÿêîãî ÷àñòèíà åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ íå ìàє ðîáîòè é çàðîáіòêó. 
Âіäïîâіäíî áåçðîáіòíèì є îñîáà âіêîì âіä 15 äî 70 ðîêіâ, ÿêà ÷åðåç âіä-
ñóòíіñòü ðîáîòè íå ìàє çàðîáіòêó àáî іíøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì
äîõîäіâ ÿê äæåðåëà іñíóâàííÿ, ãîòîâà òà çäàòíà ñòàòè äî ðîáîòè.

Ðіâåíü áåçðîáіòòÿ äóæå ðіçíèòüñÿ ó ðіçíèõ êðàїíàõ. Òàê, ó êðàїíàõ, äå 
åêîíîìіêà ñëàáî ðîçâèíåíà, öåé ïîêàçíèê ìîæå ñÿãàòè äóæå âåëèêèõ çíà-
÷åíü. Äî ïðèêëàäêó, ó Çіìáàáâå ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñòàíîâèâ 95 %, ó Ëіáå-
ðії – 85 %, ó Ðåñïóáëіöі Êîíãî – 53 %, ó Êåíії і Ñâàçіëåíäі – 40 %. Ó ðîç-

Мал. 121. Зайнятість населення України за деякими видами економічної діяльності 
(тис. осіб, 2014 р.)
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âèíåíèõ êðàїíàõ ðіâåíü áåçðîáіòòÿ çàçâè÷àé ñòàíîâèòü 10–20 %, à ó
êðàїíàõ ïåðåõіäíîãî òèïó åêîíîìіêè 5–30 %. Òàê, ó ÑØÀ ðіâåíü áåçðî-
áіòòÿ ñòàíîâèòü 6 %, ó Êàíàäі, Íіäåðëàíäàõ, Ëþêñåìáóðçі – 7 %, ó Áåëüãії
і Ôіíëÿíäії – ìåíøå 9 %.

Â Óêðàїíі ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ó 2014 ð. ñòàíîâèâ 9 % (1 ìëí 848 òèñ.
îñіá). Öå íèæ÷å, íіæ ó öіëîìó â Єâðîñîþçі (10,1 %). Íàéáіëüøèì ðіâåíü
áåçðîáіòòÿ â êðàїíі áóâ ñåðåä ÷îëîâіêіâ (10,8 %) і ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі
(9,5 %). Ïîðіâíÿíî êðàùà ñèòóàöіÿ ç áåçðîáіòòÿì áóëà ó æіíîê (7,5 %) і ó
ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ (9,2 %). Íàéíåáåçïå÷íіøèì ùîäî áåçðîáіòòÿ â Óêðàї-
íі є âіê âіä 15 äî 24 ðîêіâ (23,1 %), ïðè÷îìó öå ñòîñóєòüñÿ ÿê ÷îëîâіêіâ,
òàê і æіíîê. Íàéìåíøèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñåðåä ëþäåé ó âіöі 60–70 ðîêіâ
îáîõ ñòàòåé.

Ùîäî ðåãіîíіâ Óêðàїíè, òî íàéâèùèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ çàôіêñîâàíèé
áóâ ó 2014 ð. â Æèòîìèðñüêіé і Ïîëòàâñüêіé îáëàñòÿõ (11,5 %), à òàêîæ ó
Ëóãàíñüêіé îáëàñòі (11,4 %). Íàéìåíøå áåçðîáіòòÿ òîðêíóëîñÿ ìåøêàíöіâ
Îäåñüêîї îáëàñòі і Êèєâà (6,7 %).

Ðіâåíü áåçðîáіòòÿ çìіíþєòüñÿ â ÷àñі. Çà äàíèìè Ìіæíàðîäíîї îðãàíіçà-
öії ïðàöі, íèíі ó ñâіòі î÷іêóєòüñÿ çðîñòàííÿ áåçðîáіòòÿ. Ó 2014 ð. ó ñâіòі
íàðàõîâóâàëîñÿ 201 ìëí áåçðîáіòíèõ. Öå íà 31 ìëí áіëüøå, íіæ ó 2008 ð., 
êîëè ðîçïî÷àëàñÿ ñâіòîâà åêîíîìі÷íà êðèçà. Àëå êіëüêіñòü áåçðîáіòíèõ ó 
ñâіòі é äàëі çðîñòàòèìå і äî 2019 ð. êіëüêіñòü їõ ñòàíå áіëüøå íà 11 ìëí.

Ñèòóàöіÿ іç çàéíÿòіñòþ îñòàííіì ÷àñîì ïîêðàùóєòüñÿ â ÑØÀ і ßïîíії. 
Íàòîìіñòü ó íèçöі êðàїí ç ðîçâèíóòîþ åêîíîìіêîþ âîíà çàëèøàєòüñÿ
ñêëàäíîþ. Ïðîáëåìè ùîäî áåçðîáіòòÿ î÷іêóþòü òàêîæ ïåðåäóñіì Ðîñіþ,
êðàїíè Ïіâäåííîї Àçії, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, àðàáñüêîãî ñâіòó і Àôðèêè íà
ïіâäåíü âіä Ñàõàðè. Ïðè öüîìó ïðîáëåìè ïîøóêó ðîáîòè ñòîñóâàòèìóòüñÿ
íàñàìïåðåä ìîëîäèõ ëþäåé ó âіöі âіä 15 äî 24 ðîêіâ.

Ó ñâіòі ïðîñòåæóþòüñÿ äâі òåíäåíöії. Ç îäíîãî áîêó, çðîñòàє ïîïèò íà
íèçüêîêâàëіôіêîâàíèõ ïðàöіâíèêіâ, íàïðèêëàä, íà îõîðîíöіâ і ñïåöіàëіñ-
òіâ ïî äîãëÿäó çà õâîðèìè. Ç іíøîãî, ðîáîòîäàâöі çàöіêàâëåíі ó âèñîêî-
êâàëіôіêîâàíèõ ôàõіâöÿõ â ãàëóçі åëåêòðîííîї îáðîáêè äàíèõ і ïðàâà.

ГОЛОВНЕ
 Зайнятість населення – це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою

одержання доходу.
 Загальний рівень зайнятості в Україні становить близько 57 %.
 Безробіття – це складне соціально-економічне явище, за якого частина економічно

активного населення не має роботи й заробітку.
 В Україні рівень безробіття становить 9 % , що менше, ніж у цілому в Євросоюзі.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Що є зайнятістю населення?
2. Які категорії в Україні належать до зайнятого населення?
3. Поясніть, яким чином структура зайнятості населення повʼязана з рівнем розвитку

країни.
4. Які є прогнози щодо безробіття на найближчі роки у світі?
5. За Додатком визначте області України з найвищими рівнями зайнятості і безро-

біття.



Розділ 5 Розділ  5 

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ, 
ІÑÒÎÐІß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 
І ÐÎÇÂÈÒÊÓ І ÐÎÇÂÈÒÊÓ

ÏÐÈÐÎÄÀ ÐÅÃІÎÍÓ

ÍÀÑÅËÅÍÍß ÐÅÃІÎÍÓ
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 знати адміністративно-територіальний устрій власного регіону;
 пояснювати особливості й наслідки географічного положення свого регіону;
 розуміти суть можливих змін у регіоні через адміністративно-територіальну

реформу;
 дізнатися про історію виникнення свого регіону.

§ 60. ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß.
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ

 у Що спільного та відмінного у фізико-географічному та економіко-географічному
положенні?

 Назвіть головні одиниці адміністративно-територіального устрою України.

 Географічне положення. Âàì óæå âіäîìî, ùî Óêðàїíà – óíіòàðíà
äåðæàâà, ðåãіîíàìè ÿêîї є 24 îáëàñòі, 1 àâòîíîìíà ðåñïóáëіêà і 2 ìіñòà çі
ñïåöіàëüíèì ñòàòóñîì: Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü (äèâ. òàáëèöþ íà ñòîð. 244).

Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ðåãіîíó ñëіä ðîçãëÿäàòè,
çâàæàþ÷è ÿê íà îñîáëèâîñòі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî, òàê і åêîíîìіêî-ãåî-
ãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ. Ëèøå çà òàêèõ óìîâ ìîæíà ç’ÿñóâàòè, ÿê ãåîãðà-
ôі÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâàє íà ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà êîæíîãî ç ðåãіîíіâ і 
÷èì âèçíà÷àєòüñÿ éîãî ãîñïîäàðñüêà ñïåöіàëіçàöіÿ.

Ïåðøå óÿâëåííÿ ïðî îñîáëèâîñòі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ íà-
äàє ðîçòàøóâàííÿ ðåãіîíó â ìåæàõ ïåâíîї ïðèðîäíîї çîíè. Çàóâàæèìî,
àäìіíіñòðàòèâíèé ðåãіîí ìàє ÷іòêі êîðäîíè, ÿêі çàçâè÷àé íå çáіãàþòüñÿ ç
ïðèðîäíèìè ìåæàìè. Òîìó äåÿêі ðåãіîíè ðîçòàøîâàíі ïîâíіñòþ â îäíіé 
ïðèðîäíіé çîíі, іíøі «çàõîäÿòü» ó ðіçíі ïðèðîäíі çîíè, ÷îìó ñïðèÿє çíà÷-
íà ïëîùà àäìіíіñòðàòèâíîї îäèíèöі. Òàê, íàéáіëüøà çà ïëîùåþ Îäåñüêà
îáëàñòü (33,3 òèñ. êì2) ïðîñòÿãàєòüñÿ ó ìåæі ëіñîñòåïîâîї і ñòåïîâîї ïðè-
ðîäíèõ çîí. Òàê ñàìî ó äâîõ ïðèðîäíèõ çîíàõ – ìіøàíèõ ëіñіâ і ëіñîñòå-
ïó – ðîçòàøîâàíà і ×åðíіãіâñüêà îáëàñòü.

Òі îáëàñòі, ùî ðîçòàøîâàíі â ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ, ìàþòü ðіçíîìàíіò-
íіøі ïðèðîäíі óìîâè і, ÿê íàñëіäîê, ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó áàãàòîãàëóçåâî-

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß, 

ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ,

ІÑÒÎÐІß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

І ÐÎÇÂÈÒÊÓ
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ãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Óòіì ïîäіáíà ðіçíîìàíіòíіñòü ìîæå áóòè ïîâ’ÿ-
çàíà і ç ðîçòàøóâàííÿì ðåãіîíó íà ñòèêó äâîõ ïðèðîäíèõ êðàїí. Ïðèêëàäîì 
є, çîêðåìà, íàéìåíøà çà ïëîùåþ ×åðíіâåöüêà îáëàñòü (8,1 òèñ. êì2). 
Її ïіâíі÷íà ÷àñòèíà ìіñòèòüñÿ ó ìåæàõ Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðà-
ôі÷íîї êðàїíè, à ïіâäåííà – ó ìåæàõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè Óêðàїí-
ñüêі Êàðïàòè. Òàê ñàìî ïîєäíàííÿ ðіâíèííèõ і ãіðñüêèõ ëàíäøàôòіâ õà-
ðàêòåðíå äëÿ ïîðіâíÿíî íåâåëèêîї Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі. Íå ìåíø
ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі óìîâè, ïðèòàìàííі ÀÐ Êðèì, ÿêà ðîçòàøîâàíà òà-
êîæ íà ñòèêó äâîõ ïðèðîäíèõ êðàїí і äâîõ ïðèðîäíèõ çîí, ÿêі äî òîãî æ
íàëåæàòü äî ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ïîÿñіâ.

Âîäíî÷àñ ç îñîáëèâîñòÿìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ âàæëèâî 
âèçíà÷èòè é îñîáëèâîñòі åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ îáëàñòі. Ñå-
ðåä òàêèõ âàæëèâå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ ìàє âèõіä äî ìîðіâ і íàÿâíіñòü 
âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ. Ç îãëÿäó íà öå, çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó 
ïåðåâàãè ïåðåäóñіì ïіâäåííèõ îáëàñòåé, ÿê-îò: Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї,
Õåðñîíñüêîї, à òàêîæ ÀÐ Êðèì. Âîíè ìàþòü áåçïîñåðåäíіé âèõіä äî ×îð-
íîãî ìîðÿ, à ÷åðåç íüîãî – äî Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ і äàëі ó Ñâіòîâèé îêåàí. 
Òàê ñàìî ìàþòü ïåâíі ïåðåâàãè é öåíòðàëüíî-ñõіäíі îáëàñòі – Äíіïðîïå-
òðîâñüêà, Çàïîðіçüêà òà Êіðîâîãðàäñüêà, ÿêі ÷åðåç Äíіïðîâñüêó, Ïіâäåííî-
Áóçüêó òà Äíіñòðîâñüêó ðі÷êîâі ñèñòåìè ïåðøèìè ñåðåä áàãàòüîõ іíøèõ 
çàáåçïå÷óþòü ñîáі çâ’ÿçîê ç ÷îðíîìîðñüêî-ñåðåäçåìíîìîðñüêèì áàñåéíîì. 
Äîäàìî, ùî Õåðñîíñüêà, Çàïîðіçüêà і Äîíåöüêà îáëàñòі çàáåçïå÷åíі ìîð-
ñüêèìè ïîðòàìè íà óçáåðåææі Àçîâñüêîãî ìîðÿ.

Ç îãëÿäó íà ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ, ïåâíі ïåðåâàãè ùîäî ðîçâèòêó 
åêîíîìіêè ìîæóòü ìàòè ïðèêîðäîííі îáëàñòі. Íà çàõîäі òàêі îáëàñòі íàëà-
ãîäæóþòü òіñíі êîíòàêòè іç çàðóáіæíèìè ñóñіäàìè-÷ëåíàìè Єâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó. Íà ïіâíî÷і і ñõîäі ïðèêîðäîííі îáëàñòі ïіäòðèìóþòü âçàєìîâèãіäíі 
âіäíîñèíè іç êðàїíàìè-÷ëåíàìè ÑÍÄ.

 Адміністративно-територіальний устрій. Çãіäíî ç Êîíñòèòóöієþ 
Óêðàїíè ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè ñòà-
íîâëÿòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñòà, ðàéîíè ó 
ìіñòàõ, ñåëèùà і ñåëà. Öі òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі ðîçðіçíÿþòü çà òðüîìà 
ïіäñòàâàìè. Ïåðøà – öå ãåîãðàôі÷íà îçíàêà, çà ÿêîþ їõ ïîäіëÿþòü íà 
ðåãіîíè (ÀÐ Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñòà-ðåãіîíè Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü) і 
íàñåëåíі ïóíêòè (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà). Äðóãà îçíàêà – ñòàòóñ, âіäïîâіä-
íî äî ÿêîãî ðîçðіçíÿþòü àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі (îá-
ëàñòі, ðàéîíè), ñàìîâðÿäíі òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà). 
Êðіì òîãî, ÀÐ Êðèì ìàє îñîáëèâèé ñòàòóñ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії, à ðà-
éîíè â ìіñòàõ õàðàêòåðèçóþòüñÿ îçíàêàìè ÿê àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðі-
àëüíèõ, òàê і ñàìîâðÿäíèõ îäèíèöü. Òðåòÿ îçíàêà – öå ìіñöå ó ñèñòåìі
àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè, âіäïîâіäíî äî ÿêîãî 
ðîçðіçíÿþòü òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі ïåðâèííîãî ðіâíÿ (ìіñòà áåç ðàéîí-
íîãî ïîäіëó, ðàéîíè ó ìіñòàõ, ñåëèùà, ñåëà), ñåðåäíüîãî ðіâíÿ (ðàéîíè, 
ìіñòà ç ðàéîííèì ïîäіëîì) і âèùîãî ðіâíÿ (Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, 
îáëàñòі, ìіñòà Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü).

Ñó÷àñíà ñèñòåìà îáëàñòåé òà ðàéîíіâ Óêðàїíè ñôîðìîâàíà ç 1932 ðîêó, 
êîëè áóëè óòâîðåíі ïåðøі îáëàñòі çàìіñòü ÷èííîї äî òîãî àäìіíіñòðàòèâíîї
ñèñòåìè ç 40 îêðóãіâ òà 406 ðàéîíіâ і 29 938 íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.
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Êіëüêіñòü àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü
íà 1 ñі÷íÿ 2015 ðîêó

Райо-
ни

Міста

Райони 
у містах

Селища
міського
типу

Сільські 
населені 
пунктиусього

у т.ч. спец. статусу,
республіканського

та обласного 
значення

Україна 490 460 184 111 885 28388
Автономна 

Республіка Крим 14 16 11 3 56 947

О
бл

ас
ті

Вінницька 27 18 6 – 29 1457
Волинська 16 11 4 – 22 1054

Дніпропетровська 22 20 13 18 46 1435
Донецька 18 52 28 21 131 1118

Житомирська 23 12 5 2 43 1613
Закарпатська 13 11 5 – 19 579
Запорізька 20 14 5 7 22 914

Івано-Франківська 14 15 6 – 24 765
Київська 25 26 13 – 30 1126

Кіровоградська 21 12 4 2 27 991
Луганська 18 37 14 4 109 780
Львівська 20 44 9 6 34 1850

Миколаївська 19 9 5 4 17 885
Одеська 26 19 7 4 33 1124

Полтавська 25 15 5 5 21 1805
Рівненська 16 11 4 – 16 999
Сумська 18 15 7 2 20 1458

Тернопільська 17 18 2 – 17 1022
Харківська 27 17 7 9 61 1677
Херсонська 18 9 4 3 31 658
Хмельницька 20 13 6 – 24 1414
Черкаська 20 16 6 2 15 824
Чернівецька 11 11 2 3 8 398
Чернігівська 22 16 4 2 29 1466

М
іс
та Київ – 1 1 10 – –

Севастополь – 2 1 4 1 29

Ç 2015 ð. â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà ðå-
ôîðìà. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà óäîñêîíàëåííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ і
îïòèìіçàöіþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó. Çàìіñòü ïîíàä 11 òè-
ñÿ÷ ìіñöåâèõ ðàä áóäå ñòâîðåíî 1500–2000 ñïðîìîæíèõ òåðèòîðіàëüíèõ
ãðîìàä. Ñïðîìîæíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà – òåðèòîðіàëüíі ãðîìàäè ñіë
(ñåëèù, ìіñò), ÿêі â ðåçóëüòàòі äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ çäàòíі ñàìîñòіéíî
àáî ÷åðåç âіäïîâіäíі îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàáåçïå÷èòè íàëåæ-
íèé ðіâåíü íàäàííÿ ïîñëóã, çîêðåìà ó ñôåðі îñâіòè, êóëüòóðè, îõîðîíè
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çäîðîâ’ÿ, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Àäìі-
íіñòðàòèâíèì öåíòðîì îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè âèçíà÷àєòüñÿ íà-
ñåëåíèé ïóíêò, ÿêèé ìàє ðîçâèíóòó іíôðàñòðóêòóðó і ðîçòàøîâàíèé íàé-
áëèæ÷å äî ãåîãðàôі÷íîãî öåíòðó òåðèòîðії îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї 
ãðîìàäè. Íàðàçі âæå óòâîðåíî êіëüêà äåñÿòêіâ òàêèõ îá’єäíàíèõ ãðîìàä. 

Іñòîðіÿ ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó. Ïåðøі îáëàñòі – Âіííèöüêó, Äíіïðî-
ïåòðîâñüêó, Êèїâñüêó, Îäåñüêó – áóëî ñòâîðåíî â ëþòîìó 1932 ð. Ó ÷åðâíі 
òîãî æ ðîêó áóëè ñòâîðåíі Äîíåöüêà, à â æîâòíі – ×åðíіãіâñüêà îáëàñòі. 
Ó 1934 ð. ñòîëèöþ Óêðàїíè ïåðåíåñåíî ç Õàðêîâà äî Êèєâà. Ó ëèñòîïàäі
1937 ð. ñòâîðåíî Æèòîìèðñüêó, Ìèêîëàїâñüêó, Ïîëòàâñüêó, Êàì’ÿíåöü-
Ïîäіëüñüêó (ç 1954 ð. – Õìåëüíèöüêà) îáëàñòі. Äîíåöüêó îáëàñòü ó ÷åðâíі 
1938 ð. ïîäіëåíî íà Ñòàëіíñüêó (ç 1961 ð. – Äîíåöüêà) і Âîðîøèëîâãðàä-
ñüêó (ç 1961 ð. – Ëóãàíñüêà). Ó ñі÷íі 1939 ð. óòâîðåíî Çàïîðіçüêó, Êіðîâî-
ãðàäñüêó і Ñóìñüêó îáëàñòі. Ó ãðóäíі 1939 ð. íà òåðèòîðії Çàõіäíîї Óêðàїíè 
áóëî ñòâîðåíî øіñòü îáëàñòåé: Ëüâіâñüêó, Ñòàíіñëàâñüêó (ç 1962 ð. – Іâàíî-
Ôðàíêіâñüêà), Òåðíîïіëüñüêó, Âîëèíñüêó, Ðіâíåíñüêó і Äðîãîáèöüêó
(â 1959 ð. – îá’єäíàíà ç Ëüâіâñüêîþ). 

Ó ÷åðâíі 1945 ð. Êðèìñüêó Àâòîíîìíó Ðàäÿíñüêó Ñîöіàëіñòè÷íó Ðåñ-
ïóáëіêó ïåðåòâîðåíî íà Êðèìñüêó îáëàñòü Ðîñіéñüêîї Ðàäÿíñüêîї Ñîöіàëіñ-
òè÷íîї Ðåñïóáëіêè (ç 1996 ð. – Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì). À â ëþòîìó 
1954 ðîêó, âðàõîâóþ÷è òåðèòîðіàëüíó áëèçüêіñòü, ñïіëüíіñòü åêîíîìіêè і 
òіñíі ãîñïîäàðñüêі çâ’ÿçêè, Êðèìñüêà îáëàñòü áóëà ïåðåäàíà äî ñêëàäó
Óêðàїíè.

Ñòàíîì íà 1 ñі÷íÿ 2015 ð. â Óêðàїíі áóëè òàêі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòî-
ðіàëüíі îäèíèöі: ÀÐ Êðèì òà 24 îáëàñòі, 490 ðàéîíіâ, 460 ìіñò (ç íèõ 
184 – ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó, ðåñïóáëіêàíñüêîãî, îáëàñíîãî çíà÷åííÿ), 
111 ðàéîíіâ ó ìіñòàõ, 885 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó, 10 279 ñіëüñüêèõ ðàä, 
28388 ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.

Äëÿ ïîðіâíÿííÿ, ñòàíîì íà ãðóäåíü 1965 ð., â Óêðàїíі áóëî 394 ðàéî-
íè, 370 ìіñò, 828 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó òà 32 742 ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêòіâ, à íà ïî÷àòîê 2011 ð. – 490 ðàéîíіâ, 459 ìіñò (ç íèõ 180 – ìіñòà 
ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó, ðåñïóáëіêàíñüêîãî, îáëàñíîãî çíà÷åííÿ), 118 ðàéî-
íіâ ó ìіñòàõ, 885 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó, 10 278 ñіëüñüêèõ ðàä, 28457 ñіë.

ГОЛОВНЕ
 Характеристика географічного положення своєї області передбачає виявлення 

особливостей фізико-географічного та економіко-географічного положення.
 Систему адміністративно-територіального устрою України становлять Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села.
 З 2015 р. в Україні здійснюється адміністративно-територіальна реформа.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. Визначте особливості фізико-географічного положення свого регіону.
2. Визначте особливості економіко-географічного положення свого регіону.
3. Коли утворився ваш регіон?
4. Поясніть, до якої адміністративної територіальної одиниці належить ваш населе-

ний пункт.
5. Зʼясуйте, чи підпадає під адміністративно-територіальну реформу ваш регіон. Які

зміни його очікують?
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 пояснювати особливості природи власного регіону;
 знати природні ресурси своєї області;
 вміти аналізувати екологічні наслідки природокористування у своїй області;
 навчитися висловлювати власні судження щодо заходів з метою раціональ-

ного використання та охорони природних ресурсів.

§ 61.§61 ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ÐÅÑÓÐÑÈ ÎÁËÀÑÒІÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ÐÅÑÓÐÑÈ ÎÁËÀÑÒІ

 Назвіть природні зони, у яких розташована територія України.
 Дайте визначення «природним ресурсам» і назвіть головні їхні види.

 Регіональні особливості природи. Âåëèêі ðîçìіðè òåðèòîðії Óêðàї-
íè òà її ðîçòàøóâàííÿ ó ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ çóìîâèëî ïîìіòíі âіäìіíè
ó ïðèðîäі ìіæ її ðåãіîíàìè, ùî çíà÷íî âïëèâàє íà æèòòÿ і ïîáóò íàñå-
ëåííÿ.

Áіëüøіñòü îáëàñòåé ðîçòàøîâàíî ó ìåæàõ ðіâíèííîãî ðåëüєôó. Âèíÿò-
êîì є ëèøå Çàêàðïàòñüêà, Ëüâіâñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà і ×åðíіâåöüêà
îáëàñòі, ÷àñòèíà ÿêèõ çàéíÿòà Óêðàїíñüêèìè Êàðïàòàìè. À êðàéíіé ïіâ-
äåíü ÀÐÊ çàéíÿòèé Êðèìñüêèìè ãîðàìè. Öі îñîáëèâîñòі çóìîâëåíі ïàíó-
âàííÿì ó ìåæàõ òåðèòîðії êðàїíè âåëèêîї òåêòîíі÷íîї ñòðóêòóðè – Ñõіäíî-
єâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè. Ó ðåëüєôі їé âіäïîâіäàє Ñõіäíîєâðîïåéñüêà
ðіâíèíà. Íàòîìіñòü íà ïіâäåííîìó çàõîäі і íà êðàéíüîìó ïіâäíі Êðèìñüêî-
ãî ïіâîñòðîâà ðîçòàøîâàíі ìîëîäі ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè, ùî є ÷àñòèíàìè
Àëüïіéñüêî-Ãіìàëàéñüêîãî ïîÿñó.

Óòіì íå êîæíà îáëàñòü ìàє îäíàêîâèé, ÿê çà àáñîëþòíèìè, òàê і çà
âіäíîñíèìè âèñîòàìè, ðіâíèííèé ðåëüєô. Òàê, ×åðíіâåöüêà îáëàñòü âè-
ðіçíÿєòüñÿ ñåðåä іíøèõ ðåãіîíіâ íàéâèùîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ ðіâíèííîї
÷àñòèíè Óêðàїíè (515 ì). Çíà÷íі àáñîëþòíі âèñîòè õàðàêòåðíі é äëÿ Äîíå-
öüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé, äå âîíè ñÿãàþòü 250–350 ì. Íàòîìіñòü ïіâ-
äåíü Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї і Õåðñîíñüêîї îáëàñòåé, íàâïàêè, õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ íåçíà÷íèìè âèñîòàìè, ùî ïîäåêóäè ñòàíîâëÿòü ëèøå 2–10 ì.

Óñі ìіæðåãіîíàëüíі âіäìіíè ó ðåëüєôі ïîÿñíþþòüñÿ ìіñöåâèìè îñîáëè-
âîñòÿìè òåêòîíі÷íîї і ãåîëîãі÷íîї áóäîâè. Ñåðåä òàêèõ âàæëèâі ñêëàäîâі
áóäîâè Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè – îáëàñòі ùèòà і ïëèòè. Ó ðåëüєôі
їì âіäïîâіäàþòü âèñî÷èíè і íèçîâèíè, ÿêі ñêëàäåíі íåîäíàêîâèìè ãіðñüêè-
ìè ïîðîäàìè. Äî òîãî æ ó ìåæàõ òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі é іíøі
ñòðóêòóðè – Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü, Ñêіôñüêà ïëàòôîðìà, ç ÿêèìè
і ïîâ’ÿçàíі çíà÷íі êîëèâàííÿ âèñîò.

ÏÐÈÐÎÄÀ ÐÅÃІÎÍÓ
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Ïîìіòíî ðіçíèòüñÿ і êëіìàò ðåãіîíіâ. Ùî äàëі íà çàõіä ðîçòàøîâàíі 
îáëàñòі, òî êëіìàò їõíіé ì’ÿêøèé – âîëîãіøèé і çàçâè÷àé áåç ðіçêèõ ñòðèá-
êіâ òåìïåðàòóðè óïðîäîâæ ðîêó. Ùî ñõіäíіøå ðîçòàøîâàíі îáëàñòі, òî ñó-
âîðіøèé êëіìàò, çà ÿêîãî äóæå ìîðîçíі çèìè і ñïåêîòíå ëіòî є çâè÷íèì 
ÿâèùåì. Íàïðèêëàä, äëÿ íèçîâèííîї ÷àñòèíè Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі òè-
ïîâîþ є êîðîòêà é òåïëà çèìà ç òåìïåðàòóðîþ –2…–3 Ñ. Ëіòî òóò òåïëå, 
àëå íå ñïåêîòíå, òåìïåðàòóðà ëèïíÿ – áëèçüêî +20 Ñ. Ïîäіáíèé êëіìàò і 
Ðіâíåíñüêîї і Âîëèíñüêîї îáëàñòåé, äå âçèìêó òåìïåðàòóðà çàçâè÷àé ëèøå 
–4…–5 Ñ, à âëіòêó ñÿãàє +18…+19 Ñ. Íàòîìіñòü, ó Ëóãàíñüêіé, Äîíå-
öüêіé îáëàñòі êëіìàò õàðàêòåðèçóєòüñÿ æàðêèì і ñóõèì ëіòîì ç ïîñóõàìè, 
õîëîäíîþ é ìàëîñíіæíîþ çèìîþ. Ñàìå ó Ëóãàíñüêіé îáëàñòі çàðåєñòðîâàíî 
ðåêîðä ìіíіìàëüíîї òåìïåðàòóðè â Óêðàїíі – ìàéæå –42 Ñ. À â Äîíåöüêіé 
îáëàñòі çàðåєñòðîâàíî íàéâèùó â Óêðàїíі òåìïåðàòóðó +42 Ñ.

Âіäìіííіñòü ìіæ ðåãіîíàìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ і â ðîçïîäіëі âíóòðіøíіõ 
âîä. Öå ìîæíà ïîáà÷èòè íà ïðèêëàäі êіëüêîñòі ðі÷îê, ñòàâêіâ і âîäîñõî-
âèù (äèâ. Äîäàòîê). Òàê, íàéáіëüøå ðі÷îê ó çàõіäíèõ âîëîãіøèõ îáëàñòÿõ: 
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü ìàє 9429 ðі÷îê, Ëüâіâñüêà – 8950 ðі÷îê, Іâàíî-Ôðàí-
êіâñüêà – 8321 ðі÷êó. Íàéìåíøå ðі÷îê ó Õåðñîíñüêіé îáëàñòі (20). Íàé-
áіëüøі çà îáñÿãîì âîäîñõîâèùà çáóäîâàíі â îáëàñòÿõ ç ïîñóøëèâèì êëіìà-
òîì – ó Ìèêîëàїâñüêіé, Ëóãàíñüêіé òà Îäåñüêіé îáëàñòÿõ.

Àíàëіçóþ÷è òåìàòè÷íі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, âè ç’ÿñóєòå, ùî âіäìіííîñòі
ìіæ ðåãіîíàìè іñíóþòü і çà ґðóíòîâî-ðîñëèííèì ïîêðèâîì, òâàðèííèì ñâі-
òîì, ëàíäøàôòàìè.

Ñëіä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî æèòòÿ і ïîáóò íàñåëåííÿ çíà÷íîþ ìіðîþ
óñêëàäíþâàòèìóòü íåñïðèÿòëèâі ïðèðîäíі ïðîöåñè і ÿâèùà, ÿêі ìîæóòü 
ìàòè ìіñöå íà òåðèòîðії âàøîãî ðåãіîíó. Òîìó ç’ÿñóéòå, ÷è íå є õàðàêòåð-
íèìè äëÿ âàøîї îáëàñòі, íàïðèêëàä, åðîçіéíі ïðîöåñè (ÿê ó Äîíåöüêіé, 
Æèòîìèðñüêіé àáî ×åðêàñüêіé îáëàñòÿõ), òðèâàëі ïîñóõè і ïèëîâі áóðі (ÿê 
â Îäåñüêіé, Õåðñîíñüêіé, Çàïîðіçüêіé îáëàñòÿõ), ñóõîâії (ÿê ó Ìèêîëàїâ-
ñüêіé àáî Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòÿõ), çëèâîâі äîùі і êàòàñòðîôі÷íі ïà-
âîäêè (ÿê ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Ëüâіâñüêîї òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòåé), 
çàáîëî÷óâàííÿ (ÿê ó Âîëèíñüêіé, Ðіâíåíñüêіé àáî ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ)
і çåìëåòðóñè (ÿê ó Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі àáî ÀÐ Êðèì) òîùî.

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ Ä

Негативні наслідки від повеней і паводків проявляються на 27 % тери-
торії України, де проживає майже третина населення. У Прикарпатсько-
му регіоні катастрофічні паводки за останні 10 років завдали збитків на 
мільярди гривень. Чи можна, на вашу думку, зменшити наслідки таких 
природних явищ?

 Регіональні особливості природних ресурсів. Áåçïåðå÷íî, âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü íå ëèøå ïðèðîäíі óìîâè, à é ïðèðîäíі ðåñóðñè,
ÿêèìè âîëîäіє îáëàñòü. Çâàæàþ÷è íà öå, ñëіä ïðîàíàëіçóâàòè ïðèðîäíî-
ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ñâîєї îáëàñòі (äèâ. Äîäàòîê). Éäåòüñÿ ïðî ñóêóïíіñòü
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ÿêі íàÿâíі â îáëàñòі і ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ 
ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà.
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ГОЛОВНЕ
 Кожний з регіонів України має свої особливості природних умов 
 Регіони країни відрізняються за природно-ресурсним потенціалом.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß
1. За Додатком «Площа регіонів України» визначте, на якому місці за цим показником

розташована ваша область.
2. Підготуйте повідомлення про особливості клімату своєї області.
3. Визначте несприятливі природні процеси і явища, що ускладнюють життя й побут

населення на території вашої області.
4. Порівняйте природно-ресурсний потенціал своєї області і сусідніх областей, ви-

значивши лідера і аутсайдера.
5. Якщо вам доведеться змінити регіон проживання, який ви обрали б за схожістю

природних умов? Відповідь обґрунтуйте.

§ 62. ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß.
ÎÁ’ЄÊÒÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÇÀÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ

 Що таке природокористування?
 Назвіть приклади обʼєктів природно-заповідного фонду.

 Екологічні наслідки природокористування. Âè âæå çíàєòå, ùî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà âèêîðèñòàííі ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ,
òîìó є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïðîáëåìè âçàєìîäії ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà.
Ïðîòå îñîáëèâîñòі ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè òà їõíі 
åêîëîãі÷íі íàñëіäêè ðіçíÿòüñÿ. Öå, çîêðåìà, çàëåæèòü âіä íàÿâíîñòі òèõ
÷è іíøèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ñòóïåíÿ їõíüîї åêñïëóàòàöії.

Òàê, â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Çàêàðïàòñüêіé, Âîëèíñüêіé, Æèòîìèðñüêіé,
Êèїâñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ àêòèâíî âèðóáóþòü ëіñè, à íà їõíüîìó
ìіñöі ç’ÿâ ëÿþòüñÿ ïóñòèðі. Ó Äîíåöüêіé, Ëóãàíñüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé,
à òàêîæ ó Ëüâіâñüêіé і Âîëèíñüêіé îáëàñòÿõ àêòèâíî âèäîáóâàþòü âóãіëëÿ.
ßê íàñëіäîê, òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èñëåííі øàõòè і êàð’єðè, ãîðáè âіäõîäіâ ,
ÿêі ïîðóøóþòü ïðèðîäíèé ðåëüєô. Ïîäіáíå âіäáóâàєòüñÿ і âíàñëіäîê âèäî-
áóòêó іíøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí – ðóä ìåòàëіâ, áóäіâåëüíîãî êàìіííÿ òîùî.

Íà òåðåíàõ ×åðíіãіâñüêîї, Ñóìñüêîї, Õàðêіâñüêîї, Ïîëòàâñüêîї, Õåð-
ñîíñüêîї òà äåÿêèõ іíøèõ îáëàñòåé âèäîáóâàþòü íàôòó é ãàç. Ïðè öüîìó
íåðіäêî ñïîñòåðіãàєòüñÿ çãîðÿííÿ öüîãî ïàëèâà ïðîñòî â àòìîñôåðó. Íà
ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâàõ Äîíåöüêîї, Äíіïðîïåòðîâñüêîї îáëàñòåé äó-
æå іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòü âîäó. ßê íàñëіäîê, âіäáóâàєòüñÿ її òåïëîâå,
ìåõàíі÷íå і õіìі÷íå çàáðóäíåííÿ. Íåâïèííèé ðîçâèòîê çåìëåðîáñòâà ïðè-
çâîäèòü äî åêñïëóàòàöії çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ. Íàéáіëüøå ïîòåðïàþòü ðîçî-
ðàíі çåìëі îáëàñòåé ñòåïîâîї çîíè – Õåðñîíñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї, à òàêîæ
Êіðîâîãðàäñüêîї. Cïîðóäæåííÿ ÷èñëåííèõ äîðіã, ïіä’їçíèõ øëÿõіâ, òåæ 
ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ.

Îòæå, ÿêùî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íåðàöіîíàëüíå, âîíî ñóïðîâîäæóєòü-
ñÿ çàáðóäíåííÿì, âèñíàæåííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і, çðåøòîþ, çóìîâëþє
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ïîãіðøåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó äîâêіëëÿ. Åêî ëîãі÷íі íàñëіäêè ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ çà ðіçíèìè ðåãіîíàìè Óêðàїíè іëþñòðóє òàáëèöÿ. Ó íіé íàâåäå-
íî òàêîæ іíòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà. Öåé ïîêàçíèê êîëèâàєòüñÿ âіä 0 äî 1,0: âèùі çíà÷åííÿ ñâіä÷àòü
ïðî ñïðèÿòëèâіøèé åêîëîãі÷íèé ñòàí. Ïðè öüîìó âèêîðèñòàíî òàêó øêàëó 
ñòàíó äîâêіëëÿ, ÿêà çàëåæèòü âіä çíà÷åííÿ іíòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà.

Ïîêàçíèêè ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

Регіон Стан земель-
них ресурсів

Стан водних 
ресурсів

Стан атмосфер-
них ресурсів

Інтегральний 
показник

АР Крим 0,271 0,434 0,679 0,431
Вінницька 0,383 0,424 0,607 0,462
Волинська 0,620 0,509 0,817 0,636

Дніпропетров-
ська 0,307 0,283 0,078 0,189

Донецька 0,068 0,480 0,014 0,077
Житомирська 0,583 0,511 0,811 0,623
Закарпатська 0,745 0,520 0,614 0,620
Запорізька 0,044 0,198 0,425 0,154

Івано-Франків-
ська 0,639 0,414 0,316 0,437

Київська 0,448 0,416 0,505 0,455
Кіровоградська 0,334 0,564 0,811 0,534

Луганська 0,337 0,597 0,202 0,342
Львівська 0,568 0,489 0,447 0,499

Миколаївська 0,327 0,349 0,786 0,448
Одеська 0,377 0,533 0,678 0,515

Полтавська 0,392 0,416 0,651 0,474
Рівненська 0,637 0,462 0,819 0,622
Сумська 0,282 0,273 0,766 0,389

Тернопільська 0,395 0,388 0,719 0,479
Харківська 0,388 0,288 0,528 0,389
Херсонська 0,378 0,409 0,830 0,504
Хмельницька 0,402 0,490 0,748 0,528
Черкаська 0,420 0,430 0,623 0,483
Чернівецька 0,553 0,456 0,675 0,554
Чернігівська 0,518 0,355 0,806 0,529
Середнє 0,356 0,493 0,469 0,435

Значення інтегрального показника Стан середовища
0,000 – 0,200 Кризовий
0,201 – 0,400 Критичний
0,401 – 0,600 Напружений
0,601 – 0,800 Задовільний
0,801 – 1,000 Сприятливий



Р
О
З
Д
ІЛ

Р
О
З
Д
ІЛ

 5
 

 5
 

250

Àíàëіç äàíèõ òàáëèöі ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî íàéãіðøèé ñòàí íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó ïðîìèñëîâèõ îáëàñòÿõ – Äîíåöüêіé, Çàïî-
ðіçüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé. Íàéêðàùèé ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà ìàє Âîëèíñüêà, Æèòîìèðñüêà і Ðіâíåíñüêà îáëàñòі.

 Об’єкти природно-заповідного фонду. Ñòàíîì íà 1 ñі÷íÿ 2015 ð.
ïðèðîäíî-çàïîâіäíèé ôîíä Óêðàїíè ìàє â ñâîєìó ñêëàäі 8154 òåðèòîðії òà
îá’єêòè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3992521,0 ãà â ìåæàõ òåðèòîðії Óêðàїíè (ôàê-
òè÷íà ïëîùà 3716540,89 ãà) òà 402500,0 ãà â ìåæàõ àêâàòîðії ×îðíîãî
ìîðÿ.

Âіäíîøåííÿ ôàêòè÷íîї ïëîùі ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó (ÏÇÔ) äî
ïëîùі äåðæàâè («ïîêàçíèê çàïîâіäíîñòі») ñòàíîâèòü 6,15 %.

Ïðîòÿãîì 2013 і 2014 ðð. êіëüêіñòü îá’єêòіâ і òåðèòîðіé ïðèðîäíî-
çàïîâіä íîãî ôîíäó çáіëüøèëàñü íà 145 îäèíèöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ
65283,2523 ãà (â 2013 ð. íà 102 îá’єêòè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 39659,2491 ãà
і â 2014 ð. íà 43 îá’єêòè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25624,0032 ãà). Çîêðåìà,
çà 2014 ð. ïëîùà ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó íàéáіëüøå çáіëüøèëàñü
ó Ëüâіâñüêіé (íà 8911,32 ãà), Âîëèíñüêіé (íà 4629,2 ãà), ×åðíіãіâñüêіé
(íà 1127,01 ãà), Çàïîðіçüêіé (íà 1014,13 ãà) îáëàñòÿõ òà ó ì. Êèєâі
(íà 6462,62 ãà).

Ðîçïîäіë ïëîùі çåìåëü îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó, à òàêîæ
êîíêðåòíèõ îá’єêòіâ ÏÇÔ çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè ìîæíà âèçíà÷èòè çà äî-
ïîìîãîþ òàáëèöі, íàâåäåíîї ó Äîäàòêó (äèâ. Äîäàòîê). Òàê, íàéáіëüøà
ïëîùà çåìåëü îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó ó Õìåëüíèöüêіé, Õåð-
ñîíñüêіé òà Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ. Ùîäî êіëüêîñòі îêðåìèõ îá’єêòіâ
ÏÇÔ, òî òóò ëіäåðîì є ÀÐÊ, çà ÿêîþ éäóòü Õìåëüíèöüêà і Òåðíîïіëüñüêà
îáëàñòі.

ГОЛОВНЕ 
 Екологічні наслідки природокористування у кожному регіоні нашої держави пев-

ною мірою зумовлені наявними природними ресурсами та їхнім нераціональним
використанням.

 Найгірший стан навколишнього природного середовища – у промислових східних
областях, а найкращий – у західних.

 Найбільша площа земель об’єктів природно-заповідного фонду у Хмельницькій
облас ті.

 Найбільша кількість обʼєктів ПЗФ в АРК.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. У яких регіонах України стан навколишнього природного середовища найгірший?

Чим це пояснити?
2. За таблицею, наведеною в цьому параграфі, схарактеризуйте стан довкілля у ва-

шій області.
3. Наведіть приклади екологічних наслідків природокористування у вашому регіоні.
4. За Додатком 4 визначте місце, що посідає ваш регіон за площею об’єктів природно-

заповідного фонду.
5. За Додатком 4 визначте, яких саме обʼєктів і якої категорії ПЗФ найбільше у вашо-

му регіоні. 
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ÍÀÑÅËÅÍÍß ÐÅÃІÎÍÓ

 знати кількість населення вашого регіону;
 пояснювати роль руху населення у вашому регіоні;
 вміти оцінювати стан зайнятості у вашому регіоні; 
 висловлювати судження щодо безробіття у вашому регіоні. 

§ 63. ÊІËÜÊІÑÒÜ І ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß.
ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÊËÀÄÍÀÖІÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÊËÀÄ

 Що таке природний рух населення?
 Які міграції впливають на чисельність країни?

 Кількість і структура населення. Âàì óæå âіäîìî, ùî íàñåëåííÿ 
ðîçïîäіëèëîñÿ ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íåðіâíîìіðíî. Іñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî 
áіëüøèìè çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ є ñõіäíі îáëàñòі, à ìåíøèìè – çàõіäíі. 
Ïðè öüîìó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ äåÿêèõ îáëàñòåé âіäðіçíÿєòüñÿ ìàéæå
ó 5 ðàçіâ. Òàê, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі íèíі ìåøêàє áëèçüêî 4,3 ìëí îñіá.
Ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé – áëèçüêî 3,3 ìëí, ó Õàðêіâñüêіé – 2,7 ìëí. Âîäíî-
÷àñ ó ×åðíіâåöüêіé æèâå ëèøå 910 òèñ. îñіá. Òàêîæ ìåíøå 1 ìëí ïðîæè-
âàє â Êіðîâîãðàäñüêіé îáëàñòі. Íå÷èñëåííèìè є і Âîëèíñüêà, ×åðíіãіâñüêà 
і Õåðñîíñüêà îáëàñòі, äå òðîõè áіëüøå 1 ìëí æèòåëіâ.
×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ áóäü-ÿêîї îáëàñòі çóìîâëåíà ïåðåäóñіì ïðèðîäíèì 
ðóõîì íàñåëåííÿ. Ç ïîïåðåäíüîãî ìàòåðіàëó âàì óæå âіäîìî, ùî îñîá-
ëèâіñòþ ïðèðîäíîãî ðóõó ìàéæå â óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè є âіä’єìíèé ïðè-
ðîäíèé ïðèðіñò. Âèíÿòêîì є ëèøå Âîëèíñüêà, Çàêàðïàòñüêà, Ðіâíåíñüêà, 
×åðíіâåöüêà îáëàñòі і ì. Êèїâ. Íàéãіðøà ñèòóàöіÿ ùîäî ïðèðîäíîãî ïðè-
ðîñòó â Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Õàðêіâñüêіé і Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ (äèâ. Äî-
äàòîê «Ïðèðîäíèé ïðèðіñò (ñêîðî÷åííÿ) íàñåëåííÿ»).

Íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ îáëàñòåé âïëèâàє і ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñå-
ëåííÿ. Õî÷à îñòàííіìè ðîêàìè òåìïè åìіãðàöії â Óêðàїíі çàãàëîì çíèçè-
ëèñÿ, òà ÷åðåç ìіãðàöії ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñêîðî÷óєòüñÿ â 10 îáëàñòÿõ. 
Íàéáіëüøèõ âòðàò çàçíàëè Äîíåöüêà і Ëóãàíñüêà îáëàñòі. Íàéáіëüøèé 
ïðèòîê ìіãðàíòіâ ó Êèїâñüêіé îáëàñòі (äèâ. Äîäàòîê «Ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò
(ñêîðî÷åííÿ) íàñåëåííÿ»).

Çà ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2014 ð. â óñіõ îáëàñòÿõ áåç âèíÿòêó äîìіíóâàëî
æіíî÷å íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøå öå ïîìіòíî â ×åðíіãіâñüêіé і Äîíåöüêіé
îáëàñòÿõ. Òóò íà 1 òèñ. ÷îëîâіêіâ ïðèïàäàëî 1205 і 1204 æіíêè âіäïî-
âіäíî (äèâ. Äîäàòîê «Ðîçïîäіë ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ çà ñòàòòþ çà ðåãіî-
íàìè»).
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Âіêîâèé ñêëàä ðåãіîíіâ òàêîæ ðіçíèòüñÿ, ùî âіäîáðàæàє Äîäàòîê
«Ñòðóêòóðà ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ çà îêðåìèìè âіêîâèìè ãðóïàìè».

Óðáàíіçîâàíèìè є ïåðåâàæíà êіëüêіñòü îáëàñòåé Óêðàїíè. Áіëüøà ÷àñ-
òèíà їõíіõ ìåøêàíöіâ æèâå â ìіñòàõ. Ëèøå ó Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàí-
êіâñüêіé, Ðіâíåíñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ ïåðåâàæàє
ñіëüñüêå íàñåëåííÿ (äèâ. Äîäàòîê «×èñåëüíіñòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ çà
ðåãіîíàìè і ìіñöåì ïðîæèâàííÿ»).

 Національний склад. Íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ îáëàñòåé Óê-
ðàїíè òàêîæ ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íàéñòðîêàòіøèì âіí çàçâè÷àé ñòàє ç
íàáëèæåííÿì äî êîðäîíіâ. Òàê, â ÀÐ Êðèì ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè
10 íàöіîíàëüíîñòåé, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі – 8, ó Çàêàðïàòñüêіé – 7. Êðіì
òîãî, äîñèòü ðіçíîìàíіòíèé íàöіîíàëüíèé ñêëàä і â ïðîìèñëîâèõ îáëàñòÿõ,
ÿê-îò â Îäåñüêіé, äå ïðîæèâàє 9 íàöіîíàëüíîñòåé, ó Çàïîðіçüêіé – 8, Õàð-
êіâñüêіé– 7 òîùî. Ñõіäíі îáëàñòі Óêðàїíè – Äîíåöüêà і Ëóãàíñüêà – õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ íàéìåíøîþ ÷àñòêîþ óêðàїíñüêîãî íàñåëåííÿ, òóò íàéáіëüøå
ðîñіéñüêîìîâíèõ æèòåëіâ.

ГОЛОВНЕ
 Більшими за чисельністю населення є східні, а меншими – західні області України.
 Природний приріст у більшості областей України є від’ємний.
 Населення значної кількості областей знижується через міграцію.
 Національний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових

областях України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Яке місце серед інших посідає ваша область за чисельністю населення?
2. Визначте наслідки природного руху у вашому регіоні.
3. Визначте, яке населення – міське чи сільське – переважає у вашій області.
4. Поясніть причини міграції жителів вашої області.
5. З’ясуйте національний склад вашого регіону.

§ 64. ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß.
ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Пригадайте загальний рівень зайнятості в Україні.
 Назвіть середній рівень безробіття в Україні.

 Економічно активне населення регіонів. Ïîäіáíî äî іíøèõ âàæ-
ëèâèõ äåìîãðàôі÷íèõ ïîêàçíèêіâ, ÷èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íà-
ñåëåííÿ ðіçíèòüñÿ ó ðіçíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè. Çâåðòàє íà ñåáå óâàãó òîé
ôàêò, ùî ñòîëèöі Óêðàїíè ïðèòàìàííèé äîñèòü âèñîêèé âіäñîòîê åêîíî-
ìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ – ïîíàä 67 % (1 ìëí 467 òèñ. îñіá).

Ñåðåä îáëàñòåé âèðіçíÿþòüñÿ ïåðåäóñіì Ðіâíåíñüêà (ïîíàä 64 %), Õàð-
êіâñüêà і ×åðíіãіâñüêà – ó êîæíіé ìàéæå 64 %. Íàéìåíøå åêîíîìі÷íî
àêòèâíîãî íàñåëåííÿ â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé (58,6 %), Ëóãàíñüêіé (58,7 %)
і Òåðíîïіëüñüêіé (59,6 %) îáëàñòÿõ.
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×èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ є ìіíëèâîþ. Çà äàíèìè 
Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, ó ñåðåäíüîìó ó І ïіâðі÷÷і 2015 ð. íàéâè-
ùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі áóâ ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі òà 
Êèєâі, à íàéíèæ÷èé – ó Âîëèíñüêіé, Äîíåöüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé, Õìåëü-
íèöüêіé òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòÿõ.

 Особливості зайнятості населення. Çàéíÿòå íàñåëåííÿ òàê ñàìî
ðîçïîäіëåíî ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íåðіâíîìіðíî. Íàéáіëüøå çàéíÿòå íàñå-
ëåííÿ ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ ðåãіîíàõ – Äíіïðîïåòðîâñüêіé (60,2 %), 
Õàðêіâñüêіé (59 %), Çàïîðіçüêіé (58 %) îáëàñòÿõ, íàéìåíøå íà çàõîäі – 
ó Òåðíîïіëüñüêіé (52,9 %), Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé (53,9 %), Õìåëüíèöüêіé 
(54,7 %). ×åðåç îñîáëèâó ñèòóàöіþ íà ñõîäі êðàїíè çàêîíîìіðíî íèçüêó 
çàéíÿòіñòü äåìîíñòðóþòü Ëóãàíñüêà і Äîíåöüêà îáëàñòі – 52 % і 54,2 % 
âіäïîâіäíî.

Íåâèñîêà çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ â ðÿäі îáëàñòåé ñïðè÷èíþє âіäïîâіäíî 
âèñîêèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ (äèâ. Äîäàòîê). Ó áàãàòüîõ ç íèõ âіäñîòîê áåç-
ðîáіòíèõ ïåðåâèùóє ñåðåäíіé ïîêàçíèê áåçðîáіòòÿ ïî êðàїíі. Àëå îñîáëèâî 
âèðіçíÿþòüñÿ Æèòîìèðñüêà і Ïîëòàâñüêà îáëàñòі, â êîæíіé ç ÿêèõ 11,5 % 
åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ є áåçðîáіòíèìè. Òàê ñàìî âèñîêі ïîêàç-
íèêè áåçðîáіòòÿ äåìîíñòðóþòü Ëóãàíñüêà, Òåðíîïіëüñüêà і ×åðíіãіâñüêà 
îáëàñòі – 11,4 %, 11,3 % і 11,2 % âіäïîâіäíî. Íàéíèæ÷èé âіäñîòîê áåç-
ðîáіòíèõ ó Êèєâі, à òàêîæ â Îäåñüêіé, Õàðêіâñüêіé, Êèїâñüêіé îáëàñòÿõ.

Çà ñòàíîì íà І ïіâðі÷÷ÿ 2015 ð. íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі ñïîñòåðі-
ãàâñÿ ó Êèєâі (62,0 %) і Äíіïðîïåòðîâñüêіé (61,7 %) îáëàñòі, à íàéíèæ-
÷èé – ó Äîíåöüêіé (50,7 %) і Òåðíîïіëüñüêіé (51,4 %) îáëàñòÿõ. Íàéíèæ-
÷èé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñïîñòåðіãàâñÿ ó Êèєâі (6,5 %) і â Îäåñüêіé (6,8 %) 
îáëàñòі, à íàéâèùèé – ó Òåðíîïіëüñüêіé (11,8 %), Ïîëòàâñüêіé (12,8 %),
Äîíåöüêіé (13,6 %) і Ëóãàíñüêіé (15,6 %) îáëàñòÿõ.

ГОЛОВНЕ 
 Чисельність економічно активного населення різниться у різних регіонах країни.
 Київ має високий відсоток економічно активного населення.
 Найбільше зайняте населення у промислово розвинених областях.
 Відсоток безробітних коливається залежно від регіону в межах 6,7–11,5 % кількості 

економічно активного населення.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß І ÂÌІÍÍß 
1. Яке місце серед інших посідає ваша область за чисельністю економічно активного 

населення?
2. Наскільки мінливими є показники кількості економічно активного населення і його 

зайнятості? 
3. Визначте регіональні особливості зайнятості населення.
4. Поясніть низьку зайнятість у деяких індустріальних областях.
5. Проаналізуйте ситуацію  у вашому регіоні щодо зайнятості населення і спрогно-

зуйте її наслідки.
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ДОДАТКИДОДАТКИ
 Íàÿâíіñòü ñòàâêіâ і âîäîñõîâèù â àäìіíіñòðàòèâíèõ óòâîðåííÿõ

Ставки Водосховища1

кіль-
кість,
шт.

площа
водного 
дзеркала, 
тис. га

об’єм,
млн м3

кіль-
кість,
шт.

площа
водного 
дзеркала,
тис. га

об’єм, млн м3

повний корисний

Україна 28764 223,26 3344,82 1153 284 8497 5963
АР Крим 875 4,46 102,47 22 4,10 390,5 361,1

області
Вінницька 3216 22,5 275,6 73 12,4 326 254

Волинська 439 3,99 57,8 13 2,25 42,01 38,93

Дніпропетровська 1432 12,6 220,3 131 21,6 963,6 768,1

Донецька 1010 8,53 194,8 151 19,68 891,2 641,3

Житомирська 826 9,81 115,08 43 6,97 163,13 30,84

Закарпатська 59 0,29 8,7 9 1,28 51,8 42,62

Запорізька 897 8,57 189,32 28 2,48 73,74 62,3

Івано-Франківська 620 2,37 30,99 3 1,67 63,47 15,37

Київська 2389 16,4 259,1 58 9,46 185,7 161,7

Кіровоградська 2185 16,05 221,21 84 9,58 276,6 224,6

Луганська 352 3,0 73,09 65 6,28 229,41 162,84

Львівська 1220 5,84 86,86 24 4,2 93,68 84,03

Миколаївська 865 8,77 110,07 44 6,52 297,63 205,75

Одеська 828 6,83 66,43 55 78,33 1963,3 873,9

Полтавська 1272 15,9 278,07 67 6,37 146,4 100,7

Рівненська 656 6,4 72,25 13 3,77 75,04 66,95

Сумська 1199 9,32 164,6 46 5,12 111,13 90,14

Тернопільська 874 5,65 57,83 27 3,8 81,19 52,1

Харківська 1910 9,89 115,18 51 32,4 1529,5 1356,2

Херсонська 360 6,19 107,8 31 27,4 225,7 76,7

Хмельницька 1803 12,2 147,2 61 10,02 157,05 145,02

Черкаська 2312 17,0 246,3 37 5,86 117,13 83,52

Чернівецька 482 2,92 41,28 2 0,14 4,53 2,95

Чернігівська 683 7,78 102,51 15 1,93 36,49 35,41

1 Без урахування великих водосховищ на Дніпрі та Дністрі. 
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 Íàÿâíіñòü ðі÷îê â àäìіíіñòðàòèâíèõ óòâîðåííÿõ

Усього річок Усього річок

кіль-
кість

загальна 
довжина,

км

кіль-
кість

загальна
довжина, 

км
АР Крим 1657 5996 Львівська 8950 16343

області Миколаївська 102 3283
Вінницька 3600 11800 Одеська 1143 7962
Волинська 131 3378 Полтавська 1779 13002
Дніпропетровська 949 7560 Рівненська 1375 7643
Донецька 2287 11653 Сумська 1543 8490
Житомирська 2739 12877 Тернопільська 1401 6064
Закарпатська 9429 19578 Харківська 867 6405
Запорізька 979 5953 Херсонська 20 855
Івано-Франківська 8321 15656 Хмельницька 3114 9540
Київська 1522 8745 Черкаська 1059 5877
Кіровоградська 644 9870 Чернівецька 4240 8966
Луганська 104 3297 Чернігівська 1261 8480

 Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë Óêðàїíè

Регіони 
України

Забез печен.
природн.
ресур сами,
у балах

Компонентна структура
природно-ресурсного потенціалу (у %)

міне-
ральні

вод-
ні

зе-
мельні

лі-
сові

фау-
ністичні

рекреа-
ційні

Усього по Україні 100 28,3 13,1 44,4 4,2 0,5 9,5
Луганська 158 73,8 6,8 13,8 0,8 0,2 4,6
Дніпропетровська 145 68,9 4,8 21,3 0,3 0,4 4,3
Донецька 117 72,8 4,8 16,8 0,4 0,1 5,1
Запорізька 97 20,4 20,1 49,7 0,7 0,7 8,4
Кіровоградська 126 10,8 11,9 70,3 1,6 0,6 4,8
Полтавська 105 11,5 11,0 68,1 2,9 1,1 5,4
Сумська 95 3,4 15,9 65,3 7,6 1,1 6.7
Харківська 70 14,2 11,4 54,6 3,9 0,6 15,3
Вінницька 94 2,1 9,7 79,1 3,5 0,5 5,1
Волинська 84 1,0 18,0 35,2 16,2 0,4 9,2
Житомирська 96 5,5 15,9 59,8 12,6 0,7 9,5
Закарпатська 104 3,0 31,5 19,4 17,4 0,1 28,6
Івано-Франківська 84 7,5 33,3 24,1 17,6 0,1 17,4
Київська 46 3,8 12,3 59,5 5,5 0,5 18,4
Львівська 72 22,5 22,7 29,3 11,1 0,2 14,3
Рівненська 77 5,0 16,4 55,0 16,1 0,7 6,8
Тернопільська 93 1,2 13,6 75,0 4,7 0,2 5,3
Хмельницька 89 3,5 13,8 72,6 3,0 0,4 5,9
Черкаська 100 5,8 12,7 67,7 4,6 0,9 8,3
Чернігівська 131 10,8 12,9 59,1 6,7 1,0 9,5
Чернівецька 71 5,2 18,3 50,0 12,6 0,2 13,7
АР Крим 128 10,0 19,3 39,0 1,8 0,3 29,6
Миколаївська 115 2,8 23,2 66,7 0,5 1,0 5,9
Одеська 72 1,8 11,1 71,8 1,3 0,5 13,5
Херсонська 122 1,6 22,7 67,1 1,0 1,2 6,4
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Ðîçïîäіë êàòåãîðіé òåðèòîðіé òà îá’єêòіâ ÏÇÔ Óêðàїíè ó ðîçðіçі 
àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü ñòàíîì íà 01.01.2013

Адміністративні 
одиниці

Заповідники
природні

Заповідники 
біосферні

Національні природні парки
загальнодер-

жавного 
значення

місцевого
значення

кіль-
кість

площа, 
га кількість площа, 

га
кіль-
кість

площа, 
га

кіль-
кість

Вiнницька 0 0,000 0 0 1 20203,4000 21

Волинська 1 2975,700 0 0,00 3 121767,8400 15

Дніпропетровська 1 3766,200 0 0,00 0 0,0000 23

Донецька 1 3033,200 0 0,00 2 61326,4531 7

Житомирська 2 50976,840 0 0,00 0 0,0000 10

Закарпатська 0 0,000 1 58035,8 3 87964,3000 19

Запорiзька 0 100,000 0 0,00 2 94882,9200 12

Iвано-Франкiвська 1 5344,200 0 0,00 5 120339,7000 10

Київська 0 0,000 0 0,00 2 17206,7200 15

Кiровоградська 0 0,000 0 0,00 0 0,0000 21

АР Крим 6 63855,070 0 0,00 1 10900,0000 14

Луганська 1 5403,016 0 0,00 1 7007,0000 1

Львiвська 1 2084,500 0 0,00 3 58350,5000 9

Миколаївська 1 1675,700 0 2741,0 2 41361,2800 1

Одеська 0 0,000 1 51547,90 2 49176,1000 8

Полтавська 0 0,000 0 0,00 2 22792,6200 20

Рiвненська 1 47046,800 0 0,00 1 5448,3000 13

Сумська 1 882,900 0 0,00 2 39575,2000 10

Тернопiльська 1 10516,700 0 0,00 2 17780,3800 14

Харкiвська 0 0,000 0 0,00 3 22690,0000 3

Херсонська 0 0,000 2 139821,4 3 70174,3600 7

Хмельницька 0 0,000 0 0,00 1 261316,0000 25

Черкаська 1 8634,880 0 0,00 2 11227,2283 5

Чернiвецька 0 0,000 0 0,00 3 27801,6000 10

Чернiгiвська 0 0,000 0 0,00 2 41988,5000 11

м. Київ 0 0,000 0 0,00 1 4525,5200 1

м. Севастополь 0 0,000 0 0,00 0 0,0000 4

Всього: 19 206295,706 4 252146,1 47 1215805,9214 309
Чорне море 1
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Заказники Пам’ятки природи

загальнодержавного
значення

місцевого
значення

площа,
га

кіль-
кість

площа, 
га

кіль-
кість

кіль-
кість

площа,
га

13563,70 115 10923,5300 10 322,0 186 682,4800

7731,80 205 89340,1700 3 120,0 120 455,7000

26280,50 62 30948,8800 3 148,0 49 276,9540

4628,60 44 9714,3400 10 236,0 29 469,3300

6757,00 145 78304,6600 2 51,0 35 93,6900

12368,00 49 6389,4159 9 464,0 329 478,4816

38998,10 202 13871,1200 7 412,0 74 511,1950

5423,80 59 42964,9400 13 439,4 201 911,6000

62715,90 82 24730,8350 2 92,0 59 362,8850

5728,00 78 12081,2900 2 9,1 50 525,4900

73957,70 25 24248,8000 13 639,0 70 2760,0810

1065,00 71 53151,9689 2 120,0 64 5114,7525

3303,00 34 27583,6000 2 592,8 180 1772,0000

1782,00 48 9700,7000 1 11,0 43 285,9600

11913,00 31 16440,3480 2 10,2 48 11,2052

41193,20 155 38040,6800 1 145,0 133 1733,1150

16720,00 112 53887,3000 8 420,2 59 394,4200

17780,30 89 29414,3720 3 62,1 95 168,1250

11702,00 107 49666,3200 11 126,0 429 1224,0800

1038,00 166 36921,4700 0 0,0 44 645,9000

34487,00 13 26892,8000 0 0,0 30 26,1000

9660,80 133 27902,8900 5 173,2 289 1520,7600

13882,01 217 28308,0453 6 680,0 184 714,9150

1261,80 47 42875,1000 9 176,4 175 606,7500

9326,00 431 104338,2000 7 297,0 130 551,9700

1110,20 15 4024,0000 1 30,0 122 131,8500

25689,90 0 0,0000 0 0,0 6 448,7776

460067,31 2735 892665,7751 132 5776,4 3233 22878,5669
402500,00
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 Ïëîùà  ðåãіîíіâ Óêðàїíè
(íà 1 ñі÷íÿ 2015 ðîêó)

Площа, 
тис. га

Відсотків 
до загальної площі

Україна 60354,9 100,0

АР Крим 2608,1 4,3

області

Вінницька 2649,2 4,4

Волинська 2014,4 3,3

Дніпропетровська 3192,3 5,3

Донецька 2651,7 4,4

Житомирська 2982,7 4,9

Закарпатська 1275,3 2,1

Запорізька 2718,3 4,5

Івано-Франківська 1392,7 2,3

Київська 2812,1 4,7

Кіровоградська 2458,8 4,1

Луганська 2668,3 4,4

Львівська 2183,1 3,6

Миколаївська 2458,5 4,1

Одеська 3331,4 5,5

Полтавська 2875,0 4,8

Рівненська 2005,1 3,3

Сумська 2383,2 4,0

Тернопільська 1382,4 2,3

Харківська 3141,8 5,2

Херсонська 2846,1 4,7

Хмельницька 2062,9 3,4

Черкаська 2091,6 3,5

Чернівецька 809,6 1,3

Чернігівська 3190,3 5,3

міста

Київ 83,6 0,1

Севастополь 86,4 0,2
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 ×èñåëüíіñòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ
çà ðåãіîíàìè і ìіñöåì ïðîæèâàííÿ íà 1 ñі÷íÿ 2014 ðîêó

На 1 січня 2014 року

усе населення міське сільське

Україна 45245894 31080991 14164903

АР Крим 1958504 1218730 739774

області

Вінницька 1611177 806263 804914

Волинська 1038575 537618 500957

Дніпропетровська 3289122 2745780 543342

Донецька 4330997 3921821 409176

Житомирська 1263281 737579 525702

Закарпатська 1254017 461716 792301

Запорізька 1775044 1364993 410051

Івано-Франківська 1379370 594496 784874

Київська 1719699 1059171 660528

Кіровоградська 981150 611784 369366

Луганська 2234876 1939395 295481

Львівська 2520066 1522905 997161

Миколаївська 1167657 790826 376831

Одеська 2385433 1585531 799902

Полтавська 1450367 887291 563076

Рівненська 1157791 548342 609449

Сумська 1130765 767536 363229

Тернопільська 1070076 470460 599616

Харківська 2721606 2182759 538847

Херсонська 1071135 652939 418196

Хмельницька 1303829 723830 579999

Черкаська 1256328 706799 549529

Чернівецька 905443 383239 522204

Чернігівська 1058284 671804 386480

міста

Київ 2827395 2827395  x

Севастополь (міськрада) 383907 359989 23918
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 Ðîçïîäіë ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ
çà ñòàòòþ і ñïіââіäíîøåííÿì ÷îëîâіêіâ і æіíîê çà ðåãіîíàìè é ìіñòàìè

іç ÷èñåëüíіñòþ ïîíàä 100 òèñÿ÷ íà 1 ñі÷íÿ 2014 ðîêó

Осіб На 1000 чоловіків
припадає жінокобидві статі чоловіки жінки

Україна 45245894 20918288 24327606 1163

у тому числі

АР Крим 1958504 899217 1059287 1178

Вінницька область 1611177 742215 868962 1171

Волинська область 1038575 489339 549236 1122

Дніпропетровська область 3289122 1503304 1785818 1188

Донецька область 4330997 1965322 2365675 1204

Житомирська область 1263281 586262 677019 1155

Закарпатська область 1254017 601601 652416 1084

Запорізька область 1775044 810126 964918 1191

Івано-Франківська область 1379370 651579 727791 1117

Київська область 1719699 795631 924068 1161

Кіровоградська область 981150 450030 531120 1180

Луганська область 2234876 1022694 1212182 1185

Львівська область 2520066 1192990 1327076 1112

Миколаївська область 1167657 539482 628175 1164

Одеська область 2385433 1119721 1265712 1130

Полтавська область 1450367 666394 783973 1176

Рівненська область 1157791 549057 608734 1109

Сумська область 1130765 516691 614074 1188

Тернопільська область 1070076 498595 571481 1146

Харківська область 2721606 1257318 1464288 1165

Херсонська область 1071135 496296 574839 1158

Хмельницька область 1303829 603888 699941 1159

Черкаська область 1256328 574427 681901 1187

Чернівецька область 905443 425199 480244 1129

Чернігівська область 1058284 479962 578322 1205

міста

Київ 2827395 1306012 1521383 1165

Севастополь (міськрада) 383907 174936 208971 1195
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 Ñòðóêòóðà ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ
çà îêðåìèìè âіêîâèìè ãðóïàìè çà ðåãіîíàìè íà 1 ñі÷íÿ 2014 ðîêó

Усе 
населення

Частка в загальній кількості населення, %

населення у віці

0–14 років 15–64 роки 65 років і старше

Україна 100,0 14,8  69,9 15,3

АР Крим 100,0 15,3 69,9 14,8

області

Вінницька 100,0 15,1 68,0 16,9

Волинська 100,0 19,2 68,1 12,7

Дніпропетровська 100,0 14,5 69,8 15,7

Донецька 100,0 12,8 70,1 17,1

Житомирська 100,0 15,9 68,1 16,0

Закарпатська 100,0 19,3 69,5 11,2

Запорізька 100,0 13,8 70,3 15,9

Івано-Франківська 100,0 16,8 69,5 13,7

Київська 100,0 15,3 69,5 15,2

Кіровоградська 100,0 14,6 68,4 17,0

Луганська 100,0 12,5 71,0 16,5

Львівська 100,0 15,8 69,8 14,4

Миколаївська 100,0 14,9 70,3 14,8

Одеська 100,0 15,8 70,0 14,2

Полтавська 100,0 13,4 69,7 16,9

Рівненська 100,0 19,8 68,0 12,2

Сумська 100,0 12,8 70,6 16,6

Тернопільська 100,0 15,7 69,0 15,3

Харківська 100,0 12,9 71,7 15,4

Херсонська 100,0 15,3 70,1 14,6

Хмельницька 100,0 15,2 68,4 16,4

Черкаська 100,0 13,5 68,9 17,6

Чернівецька 100,0 16,8 69,6 13,6

Чернігівська 100,0 13,1 68,2 18,7

міста

Київ 100,0 14,5 72,5 13,0

Севастополь (міськрада) 100,0 14,7 69,6 15,7
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 Ïðèðîäíèé ïðèðіñò (ñêîðî÷åííÿ) íàñåëåííÿ
çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè â îêðåìі ðîêè (îñіá)

2001 2005 2011 2012 2013 2014 2015
Україна –369474 –355875 –161993 –142434 –158711 –1664141 –577211

АР Крим –13706 –13198 –4145 –2243 –2974 … …

області

Вінницька –14771 –15783 –7482  –6818 –8016 –8020 -2699

Волинська –3311 –3256 778 1636 1034 920 -430

Дніпропетровська –31524 –31083 –15990 –14399 –15007 –16225 -6651

Донецька –50367 –47780 –29322 –27657 –28311 –359551 -5238

Житомирська –11882 –12038 –5263 –5199 –5858 –6070 -2199

Закарпатська –563 –706 3872 4155 3690 3569 -261

Запорізька –16669 –14948 –8835 –7524 –8364 –9060 -3599

Івано-Франківська –3811 –3820 –160 300 –642 –784 -1113

Київська –17091 –16018 –6764 –6195 –6687 –7364 -2572

Кіровоградська –11123 –11220 –6119 –5492 –5951 –6140 -2228

Луганська –27803 –26498 –15936 –14573 –15291 –112021 -2208

Львівська –9550 –9189 –2258 –1447 –2124 –2180 -1920

Миколаївська –9506 –9367 –4412 –3762 –4310 –4674 -1931

Одеська –17241 –16160 –4463 –3264 –4448 –4690 -2249

Полтавська –18257 –17631 –10217 –9588 –10062 –10280 -3330

Рівненська –1964 –1938 3529 4014 2889 2455 -79

Сумська –14714 –14873 –8360 –7909 –8808 –9108 -2818

Тернопільська –6194 –5767 –2865 –2636 –2875 –3463 -1478

Харківська –26315 –24490 –13762 –12886 –12765 –14201 -5553

Херсонська –8665 –8234 –3743 –3261 –3748 –3833 -1803

Хмельницька –11090 –11626 –5624 –5481 –6033 –5777 -1987

Черкаська –14090 –14662 –8375 –7869 –8377 –8449 -2809

Чернівецька –2736 –2983 89 271 –55 60 -578

Чернігівська –16379 –16613 –10045 –9986 –10057 –10772 -2991

міста

Київ –7808 –3817 5018 6047 5302 4829 1003

Севастополь –2344 –2177 –1139 –668 –863 … …

1 Без тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополь та частини зони проведення
АТО.
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Íàðîäæóâàíіñòü, ñìåðòíіñòü і ïðèðîäíèé ïðèðіñò (ñêîðî÷åííÿ)
íàñåëåííÿ çà òèïîì ïîñåëåíü çà ðåãіîíàìè ó 2013 ðîöі

Міські поселення

осіб на 1000 осіб 
наявного населення

кількість
живо-
наро-
джених

кіль-
кість 
помер-
лих

природний 
приріст, 
скорочен-
ня (–)

кількість
живо-
наро-
джених

кіль-
кість
помер-
лих

природний
приріст,
скорочен-
ня (–)

Україна 330284 412553 –82269 10,5 13,2 –2,7
АР Крим 13768 17154 –3386 11,2 13,9 –2,7

області
Вінницька 8995 9226 –231 11,0 11,3 –0,3

Волинська 6944 5733 1211 12,8 10,6 2,2

Дніпропетровська 29566 41027 –11461 10,7 14,9 –4,2

Донецька 36865 61620 –24755 9,3 15,6 –6,3

Житомирська 8555 9744 –1189 11,6 13,2 –1,6

Закарпатська 6489 5365 1124 13,9 11,5 2,4

Запорізька 13292 19093 –5801 9,7 13,9 –4,2

Івано-Франківська 6542 6048 494 10,9 10,1 0,8

Київська 12879 12935 –56 12,1 12,1 –0,0

Кіровоградська 6349 9425 –3076 10,3 15,2 –4,9

Луганська 17942 30484 –12542 9,2 15,6 –6,4

Львівська 16791 16450 341 10,9 10,6 0,3

Миколаївська 8011 11013 –3002 10,1 13,9 –3,8

Одеська 17405 20411 –3006 10,9 12,7 –1,8

Полтавська 8620 12691 –4071 9,6 14,1 –4,5

Рівненська 7177 5414 1763 13,0 9,8 3,2

Сумська 7195 11078 –3883 9,3 14,3 –5,0

Тернопільська 5287 4613 674 11,1 9,7 1,4

Харківська 21129 29668 –8539 9,6 13,5 –3,9

Херсонська 7066 9679 –2613 10,7 14,7 –4,0

Хмельницька 8282 7953 329 11,4 10,9 0,5

Черкаська 6943 9308 –2365 9,7 13,0 –3,3

Чернівецька 4267 4050 217 11,0 10,5 0,5

Чернігівська 6467 9343 –2876 9,5 13,7 –4,2

міста
Київ 33305 28003 5302 11,7 9,8 1,9

Севастополь 
(міськрада) 4153 5025 –872 11,5 13,9 –2,4
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 10

Сільська місцевість

осіб на 1000 осіб 
наявного населення

кількість 
живо-
наро-
джених

кіль-
кість 
помер-
лих

природний
приріст,
скорочен-
ня (–)

кількість 
живо-
наро-
джених

кіль-
кість 
помер-
лих

природний 
приріст,
скорочен-
ня (–)

Україна 173373 249815 –76442 12,3 17,7 –5,4
АР Крим 10286 9874 412 14,0 13,5 0,5

області
Вінницька 8442 16227 –7785 10,5 20,1 –9,6

Волинська 7756 7933 –177 15,6 15,9 –0,3

Дніпропетровська 6568 10114 –3546 12,1 18,6 –6,5

Донецька 4169 7725 –3556 10,2 18,9 –8,7

Житомирська 6446 11115 –4669 12,3 21,1 –8,9

Закарпатська 12002 9436 2566 15,2 12,0 3,2

Запорізька 4842 7405 –2563 11,9 18,1 –6,2

Івано-Франківська 10174 11310 –1136 13,0 14,5 –1,5

Київська 7632 14263 –6631 11,6 21,7 –10,1

Кіровоградська 4213 7088 –2875 11,3 19,0 –7,7

Луганська 2589 5338 –2749 8,8 18,0 –9,2

Львівська 12751 15216 –2465 12,8 15,3 –2,5

Миколаївська 5032 6340 –1308 13,4 16,9 –3,5

Одеська 11670 13112 –1442 14,7 16,5 –1,8

Полтавська 5676 11667 –5991 10,1 20,7 –10,6

Рівненська 10268 9142 1126 17,0 15,1 1,9

Сумська 3216 8141 –4925 8,8 22,3 –13,5

Тернопільська 6520 10069 –3549 10,9 16,8 –5,9

Харківська 5571 9797 –4226 10,4 18,2 –7,8

Херсонська 5234 6369 –1135 12,5 15,3 –2,8

Хмельницька 6266 12628 –6362 10,8 21,7 –10,9

Черкаська 5157 11169 –6012 9,4 20,3 –10,9

Чернівецька 7198 7470 –272 13,8 14,3 –0,5

Чернігівська 3385 10566 –7181 8,7 27,2 –18,5

міста
Київ х х х х х х

Севастополь 
(міськрада) 310 301 9 13,0 12,7 0,3
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 Ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò (ñêîðî÷åííÿ) íàñåëåííÿ
(òèñ. îñіá)

2000 2001 2005 2011 2012 2013 2014
Україна –133,6 –152,2 4,6 17,1 61,8 31,9 22,61

АР Крим –14,7 –5,3 2,8 3,6 4,4 5,1 …

області
Вінницька –4,7 –6,1 –2,8 0,5 –0,3 –0,8 0,3

Волинська –0,7 –1,1 –1,1 0,7 –0,3 0,3 0,7

Дніпропетровська –16,5 –17,6 2,1 –0,2 1,9 –0,4 0,4

Донецька –6,3 –8,5 –1,2 –0,5 –0,1 –3,3 –10,71

Житомирська –5,6 –6,6 –3,2 –0,6 0,9 –0,5 –0,5

Закарпатська –3,1 –3,6 –2,3 –0,5 –0,5 –1,2 –0,8

Запорізька –4,6 –4,9 –1,2 –0,8 1,1 –1,0 –0,8

Івано-Франківська –7,2 –7,9 –0,8 0,5 1,4 0,9 1,2

Київська –1,5 –0,7 0,8 8,7 8,7 10,1 11,1

Кіровоградська –5,9 –4,6 –5,5 –1,4 –1,8 –1,7 –0,8

Луганська –8,8 –19,5 –4,7 –2,7 –1,5 –1,8 –8,11

Львівська –16,5 –17,9 –1,7 –1,6 1,2 –0,2 1,6

Миколаївська –5,3 –6,0 –0,5 –0,6 –1,0 –0,8 0,7

Одеська –4,0 –5,4 2,7 4,1 10,1 5,8 4,6

Полтавська –3,2 –6,0 0,0 –0,3 0,2 0,5 1,1

Рівненська –2,8 –4,7 –2,3 –1,8 –1,4 –0,9 –0,2

Сумська –4,4 –5,2 –2,7 –0,9 –1,2 –1,5 –0,4

Тернопільська –1,8 –2,4 –1,7 –0,8 –0,5 –1,1 0,1

Харківська –0,1 0,0 5,2 0,8 15,1 5,6 8,3

Херсонська –7,6 –7,5 –3,5 –1,1 –1,9 –1,9 –0,9

Хмельницька –3,7 –4,8 –3,0 –1,1 –0,7 –1,0 0,0

Черкаська –5,1 –3,5 –1,0 0,3 –0,5 –0,5 0,3

Чернівецька –2,1 –3,5 –0,3 0,9 1,6 1,4 1,4

Чернігівська –1,2 –2,5 –2,7 0,3 –0,7 –0,9 –0,4

міста
Київ 5,5 5,1 30,6 10,0 24,7 18,4 14,4

Севастополь –1,7 –1,5 2,6 1,6 2,9 3,3 …

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації
постійного місця проживання. Без урахування частини зони проведення антитерористичної
операції.
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 Åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ
ó âіöі 15–70 ðîêіâ çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè

2012 2013 2014

тис.
осіб

відсотків
до насе-
лення 
віком 

15–70 років

тис.
осіб

відсотків
до насе-
лення 
віком 

15–70 років

тис.
осіб

відсотків
до насе-
лення 
віком 

15–70 років
Україна 22011,5 64,6 21980,6 65,0 19920,9 62,4
АР Крим 970,3 65,9 966,2 66,1 … …

області
Вінницька 768,4 64,6 769,0 65,1 739,2 62,9

Волинська 481,8 64,5 483,6 64,8 455,4 60,9

Дніпропетровська 1637,0 65,7 1637,8 66,5 1601,7 65,5

Донецька 2157,2 65,2 2133,7 65,4 1968,8 60,9

Житомирська 609,2 65,6 609,1 66,0 581,4 63,4

Закарпатська 581,4 63,0 586,8 63,5 574,5 62,2

Запорізька 882,6 65,2 879,6 65,6 844,8 63,6

Івано-Франківська 595,4 58,7 606,5 59,8 595,9 58,6

Київська 808,3 63,2 807,8 63,4 786,9 61,8

Кіровоградська 473,7 64,0 471,0 64,5 440,3 61,0

Луганська 1077,1 62,5 1078,0 63,3 990,3 58,7

Львівська 1189,0 63,2 1189,0 63,3 1135,4 60,5

Миколаївська 579,3 65,0 577,1 65,4 551,6 63,0

Одеська 1126,0 62,8 1124,0 63,0 1081,9 60,8

Полтавська 713,9 64,8 706,0 64,7 681,2 62,9

Рівненська 545,8 65,6 546,3 65,7 532,7 64,1

Сумська 568,6 65,5 558,7 65,1 532,0 62,5

Тернопільська 487,4 61,6 489,1 62,0 469,1 59,6

Харківська 1373,6 65,7 1370,6 65,7 1328,8 63,9

Херсонська 523,4 64,3 524,6 65,2 499,8 62,6

Хмельницька 625,0 64,6 623,6 64,9 575,9 60,3

Черкаська 618,5 65,3 617,3 65,8 584,3 62,8

Чернівецька 420,7 63,0 423,0 63,4 407,4 61,0

Чернігівська 527,1 66,7 521,8 66,8 494,8 63,9

міста
Київ 1480,8 68,2 1490,6 68,4 1466,8 67,1

Севастополь 190,0 66,1 189,8 66,3 … …
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 Ðіâåíü çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ çà ñòàòòþ, âіêîâèìè ãðóïàìè
òà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ ó 2014 ðîöі1 (ó ñåðåäíüîìó çà ïåðіîä,

ó % äî çàãàëüíîї êіëüêîñòі íàñåëåííÿ âіäïîâіäíîї âіêîâîї ãðóïè)

Всього
у тому числі за віковими групами, років Праце-

здатно-
го віку215–24 25–29 30–34 35–39 40–49 50–59 60–70

Все
населення 56,6 29,5 71,6 74,9 77,9 78,4 59,4 15,5 64,5

Жінки 51,9 25,2 62,7 67,7 74,6 78,7 54,6 13,8 61,1

Чоловіки 61,8 33,6 80,2 81,9 81,2 78,2 65,3 18,1 67,8

Міські
поселення 56,9 28,4 74,2 76,6 78,9 79,3 58,6 12,5 65,5

Сільська
місцевість 55,9 31,8 65,2 69,8 75,4 76,6 61,2 22,9 62,0

1 Без тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.
2 Жінки віком 15–56 років, чоловіки – 15–59 років.

 Ðіâåíü çàéíÿòîñòі íàñåëåííÿ çà ðåãіîíàìè ó 2014 ðîöі1

(çà ìàòåðіàëàìè âèáіðêîâîãî äîñëіäæåííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü
åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі) (ó % äî âñüîãî íàñåëåííÿ âіäïîâіäíîãî âіêó)

Січень–грудень Січень–грудень

всього,
у віці
15–70 
років

з них
праце-
здатного 

віку

всього,
у віці
15–70 
років

з них 
праце-
здатного 

віку

Україна 56,6 64,5 Миколаївська 57,3 66,3

Вінницька 56,3 63,9 Одеська 56,7 65,0

Волинська 54,9 60,9 Полтавська 55,7 65,2

Дніпропетровська 60,2 70,1 Рівненська 57,2 59,9

Донецька 54,22 63,72 Сумська 56,6 63,7

Житомирська 56,1 61,6 Тернопільська 52,9 58,5

Закарпатська 56,4 63,3 Харківська 59,0 68,6

Запорізька 58,2 67,2 Херсонська 56,4 65,3

Івано-Франківська 53,9 59,0 Хмельницька 54,7 62,0

Київська 56,9 66,4 Черкаська 56,3 66,4

Кіровоградська 54,2 62,7 Чернівецька 55,5 57,0

Луганська 52,02 60,42 Чернігівська 56,8 63,6

Львівська 55,3 62,9 м. Київ

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.
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 Áåçðîáіòòÿ íàñåëåííÿ (çà ìåòîäîëîãієþ ÌÎÏ)
ó âіöі 15–70 ðîêіâ

2012 2013 2014

тис. 
осіб

відсотків
до еконо-
мічно 

активного
населення 

віком 
15–70 років

тис.
осіб

відсотків
до еконо-
мічно 

активного 
населення 

віком 
15–70 років

тис.
осіб

відсотків
до еконо-
мічно 

активного 
населення

віком
15–70 років

Україна 1657,2 7,5 1576,5 7,2 1847,6 9,3
АР Крим 56,1 5,8 55,2 5,7 … …

області
Вінницька 67,3 8,8 64,4 8,4 77,6 10,5
Волинська 39,0 8,1 37,9 7,8 44,9 9,9
Дніпропетровська 108,5 6,6 106,8 6,5 128,9 8,0
Донецька 171,8 8,0 165,6 7,8 216,4 11,0
Житомирська 58,9 9,7 56,8 9,3 66,6 11,5
Закарпатська 50,6 8,7 45,6 7,8 53,1 9,2
Запорізька 61,4 7,0 57,7 6,6 71,3 8,4
Івано-Франківська 46,9 7,9 43,8 7,2 48,1 8,1
Київська 50,8 6,3 49,4 6,1 62,6 8,0
Кіровоградська 40,0 8,4 37,0 7,9 49,2 11,2
Луганська 68,5 6,4 66,3 6,2 112,7 11,4
Львівська 89,1 7,5 84,3 7,1 97,2 8,6
Миколаївська 45,6 7,9 42,6 7,4 50,1 9,1
Одеська 65,6 5,8 59,5 5,3 72,5 6,7
Полтавська 61,2 8,6 57,7 8,2 78,3 11,5
Рівненська 53,3 9,8 51,4 9,4 56,7 10,6
Сумська 49,0 8,6 42,8 7,7 50,6 9,5
Тернопільська 48,0 9,8 46,2 9,4 53,1 11,3
Харківська 93,0 6,8 87,8 6,4 103,5 7,8
Херсонська 45,7 8,7 44,4 8,5 49,6 9,9
Хмельницька 53,7 8,6 49,9 8,0 54,0 9,4
Черкаська 55,8 9,0 55,2 8,9 59,8 10,2
Чернівецька 33,5 8,0 31,4 7,4 36,8 9,0
Чернігівська 51,6 9,8 48,4 9,3 55,3 11,2

міста
Київ 81,0 5,5 77,5 5,2 98,7  6,7

Севастополь 11,3 5,9 10,9 5,7 … …
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