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Øàíîâíі þíàêè òà äіâ÷àòà!
Âіòàєìî âàñ! Ìèíóâ ùå îäèí íàâ÷àëüíèé ðіê, à çà íèì – і øâèäêîïëèííå ëіòî. І îñü íàñòàâ ÷àñ çðîáèòè ÷åðãîâèé êðîê ó äèâîâèæíèé ñâіò
ãåîãðàôії. Âè íå íîâà÷êè â öüîìó ñâіòі. Àäæå ïîçàäó çàëèøèëèñÿ êóðñè «Çàãàëüíà ãåîãðàôіÿ» òà «Ìàòåðèêè і îêåàíè». Ñïî÷àòêó íàøà
Çåìëÿ ïîñòàëà ïåðåä âàìè, íà÷å îäÿãíåíà â ðіçíîìàíіòíå âáðàííÿ –
îêðåìі ïðèðîäíі îáîëîíêè. Âè äіçíàëèñÿ ïðî íåïðîñòå é öіêàâå «æèòòÿ» êîæíîї ç îáîëîíîê, ïðî òå, íàñêіëüêè ñêëàäíèìè є âçàєìîçâ’ÿçêè
ìіæ íèìè. Ïîìіðêóéòå çíîâó ïðî ðîëü ëþäèíè â öèõ çâ’ÿçêàõ і çãàäàéòå ïðî áàæàíі é íåî÷іêóâàíі çìіíè ïðèðîäè, ÿêèìè âîíà çàâäÿ÷óє íàì,
ëþäÿì.
Äîïîâíèòè é ïîãëèáèòè âàøі ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ, îçáðîїòè âàñ íîâèìè ôàêòàìè äîïîìіã êóðñ ãåîãðàôії «Ìàòåðèêè і îêåàíè». Ïіä ÷àñ
îïàíóâàííÿ éîãî â áàãàòüîõ ç âàñ, íàïåâíî, íåîäíîðàçîâî âèêëèêàëè
ïîäèâ і çàõîïëåííÿ ðіçíîìàíіòíі åêçîòè÷íі êóòî÷êè ïëàíåòè. Íà їõíüîìó òëі ïðèðîäà, ùî íàñ îòî÷óє, áàãàòüîì çäàєòüñÿ çâè÷àéíîþ. Àäæå âñå
òàêå çíàéîìå! Ïðèíàéìíі 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 ãåîãðàôії «Óêðàїíà ó ñâіòі: ïðèðîäà,
íàñåëåííÿ», ÿêèé ïî÷èíàєòå âèâ÷àòè.
Íà ïî÷àòêó ó âàñ áóäå íàãîäà ïîâòîðèòè é çàêðіïèòè äåÿêі ðàíіøå
íàáóòі çíàííÿ – ïðî ãåîãðàôі÷íі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ é äæåðåëà ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü, ãåîãðàôі÷íі êàðòè òîùî. Ïðî öå éäåòüñÿ ó âñòóïі é ó
ïåðøîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà. Âîäíî÷àñ âè îçíàéîìèòåñÿ ç äîñëіäæåííÿìè âèäàòíèõ âіò÷èçíÿíèõ äîñëіäíèêіâ-ãåîãðàôіâ.
Ó ïåðøîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà éäåòüñÿ ïðî îñíîâè êàðòîãðàôії òà
ãåîäåçії. Çàâäÿêè ïîãëèáëåíîìó âèâ÷åííþ êóðñó âè ðîçøèðèòå ñâîї
çíàííÿ ïðî êàðòè, àòëàñè, íàâ÷èòåñÿ êëàñèôіêóâàòè êàðòè, ïîÿñíþâàòè âіäìіííîñòі ìіæ ðіçíèìè òèïàìè êàðò, ÷èòàòè, çàñòîñîâóâàòè íà
ïðàêòèöі ãåîіíôîðìàöіéíі òà íàâіãàöіéíі ñèñòåìè.
Äðóãèé ðîçäіë ïðèñâÿ÷åíî ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðó Óêðàїíè. Іç öüîãî ðîçäіëó âè äіçíàєòåñÿ ïðî ïîëіòè÷íó êàðòó ñâіòó, ôîðìè ïðàâëіííÿ
é àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé äåðæàâ ñâіòó é Óêðàїíè, à äî
òîãî æ íàâ÷èòåñÿ ïîðіâíþâàòè ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ç іíøèìè êðàїíàìè ñâіòó.
Ó òðåòüîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà ðîçãëÿäàєòüñÿ çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäíèõ óìîâ і ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíè. Òóò âіäîìі îáîëîíêè ïîñòàíóòü ïåðåä âàìè â íîâіé ÿêîñòі – ÷åðåç ïðèçìó òåðèòîðії
íàøîї äåðæàâè. І âè äіçíàєòåñÿ, íàñêіëüêè âîíà ðіçíîìàíіòíà é öіêàâà
ç ïîãëÿäó ãåîãðàôà. Äåÿêі ç ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ Óêðàїíè óíіêàëüíі
òà ïîòðåáóþòü íàøîї îõîðîíè, 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.
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Ïðîòå ïðèðîäà é Óêðàїíè, і ïëàíåòè Çåìëÿ íå ëèøå îá’єêò íàøîãî
ìèëóâàííÿ òà çàõîïëåííÿ, à ùå é ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі òèõ,
õòî íàñåëÿє ðіçíі êóòî÷êè ñâіòó. Ñàìå íàñåëåííþ Óêðàїíè é ñâіòó ïðèñâÿ÷åíèé ÷åòâåðòèé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà. Îïàíóâàâøè éîãî, âè äіçíàєòåñÿ ïðî ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó òà Óêðàїíè, óìіòèìåòå õàðàêòåðèçóâàòè íàñåëåííÿ ñâіòó, çîêðåìà Óêðàїíè òà її îáëàñòåé, ðîçóìіòèìåòå
ñóòü äåìîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ і çìîæåòå ïîÿñíþâàòè äåìîãðàôі÷íó ñèòóàöіþ, ùî ñêëàëàñÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó òà Óêðàїíè. À ëіïøå âèâ÷èòè ñâіé ðåãіîí, çîêðåìà éîãî ïðèðîäó é íàñåëåííÿ, âàì äîïîìîæå
ï’ÿòèé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà.
Ùîá ïîëåãøèòè îïàíóâàííÿ ôіçè÷íîї ãåîãðàôії Óêðàїíè, òàê ñàìî
ÿê і â ïîïåðåäíіõ íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ ç ãåîãðàôії, âàì ïðîïîíóþòüñÿ
ðіçíîìàíіòíі ðóáðèêè: «Âàøà äóìêà», «Âàøà ïðîïîçèöіÿ», «Óêðàїíà é
óêðàїíöі ó ñâіòі». Їõíє ïðèçíà÷åííÿ – ïіäêðåñëèòè, óçàãàëüíèòè é ñïîíóêàòè âàñ äî ðîçäóìіâ, à òàêîæ äî âèñóíåííÿ âëàñíèõ ïðîïîçèöіé
ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ àêòóàëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì.
Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, ùî çàïðîïîíîâàíі â ðóáðèöі «Ïðàêòè÷íі ðîáîòè», äîïîìîæóòü âàì íàáóòè íåîáõіäíèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê.
À ïåðåâіðèòè, íàñêіëüêè öå âàì âäàëîñÿ, äîïîìîæóòü ðóáðèêè «Ïіäñóìóєìî!» і «Ïåðåâіðòå ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ!».
Çàóâàæèìî, ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè öå íå ëèøå îäíà ç íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí, ÿêà ðîçøèðþє âàø ñâіòîãëÿä. Âîíà ìàє і ñóòî ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, îñêіëüêè îçáðîþє êîæíîãî óêðàїíöÿ çíàííÿìè, çàâäÿêè ÿêèì
ìè íàâ÷àєìîñÿ íå òіëüêè ìèëóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè êðàєâèäàìè, à é öіíóâàòè їõ. Çàâäÿêè ÿêèì ìè íå ëèøå îçíàéîìëþєìîñÿ ç ïðèðîäíèìè
áàãàòñòâàìè, à é óñâіäîìëþєìî ïîòðåáó â äáàéëèâîìó 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 óâàãè íàäàþòü ÇÌІ, її îáãîâîðþþòü
ïàðëàìåíòàðії, óðÿäîâöі é íàéâèùà ïîñàäîâà îñîáà äåðæàâè – ïðåçèäåíò.
Îòæå, óñå íåîáõіäíå äëÿ ÷åðãîâîї ãåîãðàôі÷íîї ïîäîðîæі ïðèãîòîâàíå. Âèðóøàéìî â äîðîãó! І óñïіõіâ âàì!
Àâòîðè
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§ 1
1.. ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÃÅÎÃÐÀÔІß ÓÊÐÀЇÍÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 З яких двох основних наук складається географія?
 Що вивчає регіональна географія?
 Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх географічних знань?

 Об’єкти вивчення географії України. Ó 7-ìó êëàñі âè âèâ÷àëè
ìàòåðèêè òà îêåàíè. Ðåãіîíàëüíà ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє òàêîæ і ìåíøі ðåãіîíè ñâіòó, íàïðèêëàä îêðåìі êðàїíè. Îòîæ, ó 8-ìó êëàñі âè ðîçïî÷èíàєòå âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ Óêðàїíè, ÿêà є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ êðàїí Єâðîïåéñüêîãî ðåãіîíó. Óïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî ðîêó âè äіçíàєòåñÿ ïðî
ñïåöèôі÷íі ðèñè ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ íàøîї êðàїíè, її òåðèòîðіàëüíî-àäìіíіñòðàòèâíèé 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, ðåëіãії, òðàäèöії óêðàїíñüêîãî íàðîäó.
Îòæå, ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè ÿê íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó 8-ìó êëàñі, ìàє
êіëüêà îá’єêòіâ âèâ÷åííÿ, ñåðåä ÿêèõ ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè,
âëàñòèâîñòі ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ і ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ òà çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ їõ òåðèòîðієþ Óêðàїíè, à òàêîæ îñîáëèâîñòі
íàñåëåííÿ.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Науковці стверджують, що об’єктом досліджень для всієї системи географічних наук є ландшафтна оболонка Землі, а аспекти її вивчення різні: пошук природних
(фізична географія) чи соціально-економічних (суспільна географія) принципів її
функціонування та територіальної організації. Поясніть своє розуміння об’єктів вивчення географії України.

Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ ñâîєї äåðæàâè é öіêàâî, і äóæå êîðèñíî. Àäæå âè
íå ëèøå äіçíàâàòèìåòåñÿ íîâі äàíі é çáèðàòèìåòå ðіçíі âіäîìîñòі ïðî
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Óêðàїíó, à é ç їõíüîþ äîïîìîãîþ ïî÷íåòå ðîçóìіòè ìіñöå íàøîї äåðæàâè ó ñâіòі, ñóòíіñòü òîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó, ó ÿêîìó âàì äîâåäåòüñÿ
æèòè, ïðàöþâàòè, òâîðèòè, ìàíäðóâàòè, äáàþ÷è ïðî ñâîþ ðіäíó çåìëþ.
 Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Äëÿ ïіçíàííÿ ïðèðîäè òà ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè ãåîãðàôè ïîñëóãîâóþòüñÿ ðіçíèìè ìåòîäàìè äîñëіäæåííÿ. Ãåîãðàôі÷íі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ – öå ñïîñîáè îòðèìàííÿ é îáðîáêè ãåîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії.
Ñåðåä íèõ íàñàìïåðåä ìåòîäè ñïîñòåðåæåííÿ é îïèñ. Öå äàє çìîãó
îòðèìàòè ïî÷àòêîâó іíôîðìàöіþ ïðî ïåâíèé îá’єêò ÷è ÿâèùå, äëÿ ÷îãî
âèêîðèñòîâóþòü ìåòîä îïèñó. Ç íèì ïîâ’ÿçàíі õàðàêòåðèñòèêà é óïîðÿäêóâàííÿ ðіçíèõ âіäîìîñòåé ïðî òåðèòîðіþ. Ãåîãðàôі÷íå ñïîñòåðåæåííÿ òà îïèñ ôîðìóþòü îñíîâó ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü. Íàïðèêëàä, õàðàêòåðèñòèêà ðåëüєôó ðîçïî÷èíàєòüñÿ çі ñïîñòåðåæåíü òà îïèñó éîãî
ãåîìîðôîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé (ìàêðî- і ìіêðîôîðì). Öі ìåòîäè òàêîæ
âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ õàðàêòåðèñòèêè ґðóíòîâèõ ðîçðіçіâ, ëàíäøàôòіâ,
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ àáî ñîöіàëüíîåêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ òîùî. Ç íèìè
òіñíî ïîâ’ÿçóþòü ìåòîä ïîëüîâèõ äîñëіäæåíü, êîëè âèâ÷åííÿ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ çäіéñíþєòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ìіñöі їõíüîãî ðîçòàøóâàííÿ.
Öåé ìåòîä âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïіä ÷àñ
åêñïåäèöіé, òàê і íà ïîñòіéíî äіþ÷èõ
äîñëіäíèöüêèõ ñòàíöіÿõ (ìåòåîðîëîãі÷íèõ, ñåéñìі÷íèõ, ãіäðîëîãі÷íèõ)
Мал. 1. Метеорологічна станція
(ìàë. 1).
Øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîãðàôії òàêèé çàãàëüíîíàóêîâèé ìåòîä, ÿê іñòîðè÷íèé, îñêіëüêè çâ’ÿçîê ìіæ іñòîðієþ і ãåîãðàôієþ çàâæäè áóâ äîñèòü òіñíèé. Ó÷åíі ïîðіâíþþòü ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà íå
ëèøå çà їõíіì ìіñöåì ðîçòàøóâàííÿ, à é çà ÷àñîì óòâîðåííÿ. Çàâäÿêè
öüîìó ìåòîäó іñíóє îêðåìà ãàëóçü çíàíü, ùî ðîçãëÿäàє ãåîãðàôіþ іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî é îõîïëþє âèâ÷åííÿ ôіçè÷íîї, ñóñïіëüíîї òà åêîíîìі÷íîї ãåîãðàôії ïåâíîї êðàїíè ÷è òåðèòîðії â ðіçíі іñòîðè÷íі åïîõè.
Іñòîðè÷íèé ìåòîä äîñëіäæåííÿ çóìîâèâ âèíèêíåííÿ é îêðåìîї ãåîãðàôі÷íîї íàóêè – ïàëåîãåîãðàôії, ÿêà âèâ÷àє ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі óìîâè
íà ïîâåðõíі Çåìëі â ìèíóëі ãåîëîãі÷íі åïîõè.
Çіáðàíі ïåðâèííі ãåîãðàôі÷íі äàíі äàþòü ó÷åíèì çìîãó çàñòîñîâóâàòè ïîðіâíÿëüíî-ãåîãðàôі÷íèé ìåòîä. Öåé ìåòîä ïîëÿãàє â ïîðіâíÿííі
ðіçíèõ òåðèòîðіé, ãåîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ òà ÿâèù ìіæ ñîáîþ ç ìåòîþ
âèçíà÷åííÿ ñïіëüíèõ і âіäìіííèõ ðèñ. Âіí äàє çìîãó ñòâîðèòè êëàñèôіêàöії ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, à òàêîæ ïðîàíàëіçóâàòè їõíі çìіíè.
Àíàëіç ïðèðîäíèõ òà ñóñïіëüíèõ ÿâèù, ïðîöåñіâ òà їõíє ïîðіâíÿííÿ
íåðіäêî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ìåòîäîì ìîäåëþâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ їõíіõ ìîäåëåé (íàïðèêëàä, öèêëîíіâ é àíòèöèêëîíіâ, ñòðóêòóðè
åêîíîìіêè òîùî) (ìàë. 2).
Äëÿ ïіçíàííÿ çäåáіëüøîãî ñóñïіëüíèõ îá’єêòіâ, ïðîöåñіâ і ÿâèù ãåîãðàôè óñïіøíî âèêîðèñòîâóþòü òàêèé çàãàëüíîíàóêîâèé ìåòîä, ÿê
ñòàòèñòè÷íèé. Âіí íå ëèøå äàє çìîãó âèçíà÷èòè êіëüêіñíі ñóñïіëüíî6
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За оцінкою експертів, у найближчі кілька років в Україні збережеться тенденція скорочення тривалості зими й спостерігатиметься значне підвищення середньої
температури повітря холодного періоду. Які можливі причини та наслідки цього
процесу? Сформулюйте свої пропозиції щодо розв’язання проблеми потепління клімату.

 Джерела географічної інформації. Öå íàñàìïåðåä ðіçíîìàíіòíі
ãåîãðàôі÷íі åíöèêëîïåäії, äîâіäíèêè, ñëîâíèêè, çáіðíèêè íàóêîâèõ
ïðàöü, ó ÿêèõ óçàãàëüíåíî ÷èñëåííі äîñëіäæåííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
Òàê, öіííèì íàóêîâèì âèäàííÿì 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
ñèñòåìè (ÃІÑ). Öå ñïåöіàëüíі êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ÿêі çàâäÿêè ðåãóëÿðíîìó îíîâëåííþ ÷åðåç іíòåðíåò äàþòü çìîãó íå ëèøå âіäñòåæóâàòè é àíàëіçóâàòè ðіçíі ãåîãðàôі÷íі ÿâèùà òà ïðîöåñè, à é ïîñòіéíî
ïîïîâíþâàòè іíôîðìàöіþ ïðî íèõ.
Äëÿ äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè ãåîãðàôè øèðîêî çàñòîñîâóþòü
ãëîáàëüíó ñèñòåìó ïîçèöіîíóâàííÿ (GPS), ÿêà äàє çìîãó äîñèòü òî÷íî
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ãåîãðàôі÷íі ïîêàçíèêè, à é äîïîìàãàє
âèÿâèòè òåíäåíöіþ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà, ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі, ïåðåäáà÷èòè íàñëіäêè, ñêëàñòè ãåîãðàôі÷íèé
ïðîãíîç. 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 êàðòîãðàôі÷íèé ìåòîä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âіäîáðàæàþòü ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ òà
âçàєìîçâ’ÿçêè ðіçíèõ ïðèðîäíèõ і ñîМал. 2. Модель циклонів
öіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿâèù ÷è
й антициклонів
ïðîöåñіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
Íà ðàííіõ åòàïàõ âèâ÷åííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè âèíèê íàóêîâèé
ìåòîä, ùî îòðèìàâ íàçâó ðàéîíóâàííÿ. Ïðè öüîìó єäèíó òåðèòîðіþ
êðàїíè ïîäіëÿþòü 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 ãîñïîäàðñüêіé
äіÿëüíîñòі, ó ïîáóòі, çàãàëîì ó æèòòі.
Ãåîãðàôіÿ âèêîðèñòîâóє і ñó÷àñíі ìåòîäè íàóêîâèõ äîñëіäæåíü: äèñòàíöіéíі àåðîêîñìі÷íі ìåòîäè, êîìï’þòåðíå ìîäåëþâàííÿ, ãåîіíôîðìàöіéíі, êîñìі÷íèé ìîíіòîðèíã òîùî. Îäíèì іç ñó÷àñíèõ ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ є ìåòîä ãåîãðàôі÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ – ïåðåäáà÷åííÿ íàñëіäêіâ
ïðîöåñіâ і ÿâèù, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ïðèðîäі ÷è â ãîñïîäàðñòâі. Íàïðèêëàä, ïåðåäáà÷åííÿ íàñëіäêіâ âïëèâó ëþäèíè íà íàâêîëèøíє
ñåðåäîâèùå. Ãåîãðàôі÷íèé ïðîãíîç äàє çìîãó óíèêíóòè àáî çìåíøèòè
íåãàòèâíі íàñëіäêè íåáàæàíèõ ÿâèù, ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè
îáìåæåíі ðåñóðñè òîùî.
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âèçíà÷èòè ïîëîæåííÿ é øâèäêіñòü
ðóõó îá’єêòà íà ïîâåðõíі Çåìëі ÷è â
àòìîñôåðі, òà ñèñòåìó ãåîåêîëîãі÷íîãî
ìîíіòîðèíãó.
ßê äæåðåëî ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü
âåëèêó öіííіñòü ìàþòü ìóçåї, ïåðåäóñіì 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-ïðèМал. 3. Національний науковоðîäíè÷èé ìóçåé ó Êèєâі (ìàë. 3).
природничий музей у Києві
Ãåîãðàôі÷íі âіäîìîñòі ïðî Óêðàїíó
âè òàêîæ ìîæåòå îòðèìàòè ç äæåðåë ìàñîâîї іíôîðìàöії, ÿê-îò: ãàçåòè,
æóðíàëè, ðàäіî, òåëåáà÷åííÿ. Íåòðàäèöіéíèìè äæåðåëàìè ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü є õóäîæíі é ëіòåðàòóðíі òâîðè óêðàїíñüêèõ ìèòöіâ, à òàêîæ
óêðàїíñüêèé ôîëüêëîð: ïðèñëіâ’ÿ і ïðèêàçêè, íàðîäíі êàçêè òà ëåãåíäè, íàðîäíі ïðèêìåòè é çàãàäêè.
ПІДСУМУЄМО!
 Географія України вивчає властивості природних компонентів, природних комплексів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості
населення.
 Основні методи географічних досліджень території України: спостереження та
опис, історичний, порівняльно-географічний, моделювання, статистичний, картографічний.
 До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посібники, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних – мистецькі твори
та український фольклор.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Об’єкти вивчення географії, фізична і суспільна географія, географічні методи дослідження, джерела географічної інформації.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які об’єкти вивчення географії України?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються традиційні методи географічних досліджень від
сучасних?
3. Чи можете застосувати? За допомогою навігатора (GPS), що вміщений у вашому
смартфоні, визначте напрямок руху від вашого будинку до школи та відстань між
ними.
4. Чи можете проаналізувати? Використавши офіційний сайт
Українського географічного журналу https://ukrgeojournal.org.ua/
uk/view-archive, проаналізуйте на прикладі декількох наукових
статей, які методи географічних досліджень використовують
нині вчені-географи.
5. Чи можете оцінити? Оцініть роль картографічного методу в
географічних дослідженнях.
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ПРИГАДАЙТЕ
 Хто з давніх мандрівників відвідував територію України?
 Наведіть приклади документів чи картографічних зображень різних історичних епох, у яких згадується чи відображається територія нашої країни.

 Географічні відомості про територію України в минулому.
Òåðèòîðіÿ ñó÷àñíîї Óêðàїíè, її ïðèðîäíі óìîâè òà áàãàòñòâà, ïðèâåðòàëè óâàãó іíîçåìíèõ ìàíäðіâíèêіâ ó ðіçíі ÷àñè. Òàê, ùå àíòè÷íі â÷åíі
çàëèøèëè â ñïàäîê ãåîãðàôі÷íі îïèñè íàøîї çåìëі. Їõíі ðîáîòè ñâіä÷àòü, ùî â ІІІ–ІІ òèñ. äî í. å. òåðèòîðіÿ áóëà çàñåëåíà ïëåìåíàìè, ÿêі
çàéìàëèñÿ ðіëüíèöòâîì, ðåìіñíèöòâîì, ñêîòàðñòâîì, ìèñëèâñòâîì і
ìàëè çâ’ÿçêè ç ïëåìåíàìè Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ òà Êàâêàçó. Ó VII–V ñò.
äî í. å. íà ×îðíîìîðñüêîìó óçáåðåææі áóëî çàñíîâàíî äàâíüîãðåöüêі
ìіñòà: Õåðñîíåñ, Òіðà, Îëüâіÿ, Ïàíòіêàïåé (íèíіøíі Ñåâàñòîïîëü,
Áіëãîðîä-Äíіñòðîâñüêèé, Î÷àêіâ, Êåð÷). Ñàìå ñòàðîäàâíіì ãðåêàì íàëåæàòü ïåðøі ãåîãðàôі÷íі çãàäêè ïðî Óêðàїíó.
Äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Ãåðîäîò (484–425 ðð.
äî í. å.) âіäâіäàâ Êðèì òà Ñêіôіþ. Ó ñâîїé ïðàöі
«Іñòîðіÿ» âіí îïèñàâ ïіâíі÷íîïðè÷îðíîìîðñüêі
ñòåïè, ðі÷êè Іñòð (Äóíàé), Áîðèñôåí (Äíіïðî),
Ãіïàíіñ (Ïіâäåííèé Áóã), óêðàїíñüêó Íàääíіïðÿíùèíó. Іíøèé âіäîìèé àíòè÷íèé ìàíäðіâíèê
і ëіêàð Ãіïïîêðàò (460–377 ðð. äî í. å.) çàíîòóâàâ ñâîї âðàæåííÿ âіä ïîäîðîæі ïіâäåííîþ ÷àñòèíîþ òåðèòîðії íèíіøíüîї Óêðàїíè â ïðàöі «Ïðî
ïîâіòðÿ, âîäó òà ìіñöåâіñòü».
Ó ïðàöі «Ãåîãðàôіÿ» äàâíüîãðåöüêîãî ãåîãðàôà òà іñòîðèêà Ñòðàáîíà (64 ð. äî í. å. – Мал. 4. Давньогрецький
23 ð. í. å.) (ìàë. 4) íàâåäåíî âàæëèâі òà öіêàâі
географ та історик
іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íі ìàòåðіàëè ïðî Ïіâíі÷íå òà
Страбон
Ñõіäíå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ.
(64 р. до н. е. – 23 р. н. е.)
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Південь території України описав у своєму творі «Природнича історія» римський письменник, природознавець, військовий і політичний діяч Пліній Старший.
Саме цей твір вважається першою європейською енциклопедією. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади, які підтверджують це твердження. Які досягнення природознавця в пізнанні території України в давні часи?

 Дослідження доби середньовіччя. Відомості про Україну
значно розширилися після утворення Київської Русі. Ó ÕІІ ñò.
Êèїâ òðè÷і âіäâіäóâàâ àðàáñüêèé ó÷åíèé і ìàíäðіâíèê Àáó-Ãàìіä. Ó ñâîїõ êíèæêàõ âіí îïèñóâàâ ïðèðîäó, çâè÷àї, ïîáóò íàñåëåííÿ Êèїâñüêîї
Ðóñі. Íà ïî÷àòêó XIV ñò. ïåðåòíóâ ×îðíå ìîðå é ïîáóâàâ ó Êðèìó іíøèé àðàáñüêèé ìàíäðіâíèê – Іáí Áàòòóòà. Âіí âіäâіäàâ íèíіøíі Êåð÷,
Ôåîäîñіþ, Ñóäàê і Ñòàðèé Êðèì òà îïèñàâ æèòòÿ, ãîñïîäàðñòâî é ïîáóò
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êðèìñüêèõ òàòàð. Àðàáñüêі ìàíäðіâíèêè òàêîæ çâåðòàëè óâàãó íà îñîáëèâó ãîñòèííіñòü ëþäåé, ÿêі æèëè íà çåìëÿõ Ñåðåäíüîãî Ïðèäíіïðîâ’ÿ
òà Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ.
Ïåðøі âіò÷èçíÿíі çãàäêè ïðî òåðèòîðіþ íàøîї êðàїíè çíàõîäèìî â
ëіòîïèñàõ, êíÿæèõ ãðàìîòàõ, ëіòåðàòóðíèõ òâîðàõ. Òàê, ó íàéäàâíіøîìó
ëіòîïèñі «Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò» îïèñóєòüñÿ íå òіëüêè ïðèðîäà Ðóñі, à
é íàðîäè, ùî ìåøêàëè íà öèõ çåìëÿõ, їõíÿ ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü,
òîðãîâåëüíі çâ’ÿçêè ç іíøèìè êðàїíàìè. Ó Êèїâñüêîìó (XII cm.), à äåùî
ïіçíіøå – ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó (XIII cm.) ëіòîïèñàõ òðàïëÿєòüñÿ
íàçâà «Óêðàїíà». Ó öèõ ëіòîïèñàõ є âіäîìîñòі ïðî çàñåëåííÿ òà îñâîєííÿ íîâèõ òåðèòîðіé, çàñíóâàííÿ äàâíüîðóñüêèõ ìіñò, їõíþ ðîçáóäîâó.
Âіäîìîñòі ïðî Óêðàїíó ïîøèðþâàëè é íàøі ñïіââіò÷èçíèêè. Ñåðåä
íèõ âàæëèâîþ є ïîñòàòü Þðіÿ Äðîãîáè÷à, ÿêèé áіëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ
íàâ÷àâñÿ é ïðàöþâàâ ó êðàїíàõ Єâðîïè, çîêðåìà â Іòàëії òà Ïîëüùі, à
â 1481–1482 ðð. áóâ ðåêòîðîì Áîëîíñüêîãî óíіâåðñèòåòó.
ÓÊÐÀ¯ÍÀ É ÓÊÐÀ¯ÍÖ² Ó ÑÂ²Ò²

Юрій Дрогобич (при народженні Юрій Михайлович Донат-Котермак) – відомий
у світі вчений і освітянин доби Відродження. Йому належить видання першої друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року», у якій були зібрані й географічні відомості про країни Східної Європи, визначені географічні координати багатьох
європейських міст. Характеризуючи політичну карту того часу, учений наголосив, що
Львів і Дрогобич належить не до Польщі, а до Русі, до якої відносив і Галичину.

 Зображення території України на картах. Ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі
ðîáîòè іç çîáðàæåííÿì îêðåìèõ äіëÿíîê óêðàїíñüêîї òåðèòîðії ïî÷àëè
ç’ÿâëÿòèñÿ ùå â àíòè÷íі ÷àñè. Òàê, ×îðíîìîðñüêå óçáåðåææÿ é Ïіâäåíü çíàõîäèìî íà êàðòі äàâíüîãðåöüêîãî â÷åíîãî Êëàâäіÿ Ïòîëåìåÿ
(87–160 ðð. í. å.).
Äî ñòàðîäàâíіõ êàðò Ïòîëåìåÿ äîäàâàëèñÿ é íîâі. Ñïî÷àòêó öå áóëè
ðóêîïèñíі êàðòè, ïîòіì äðóêîâàíі. ×àñòî Óêðàїíó çîáðàæóâàëè íà êàðòàõ óñієї Єâðîïè ÷è її îêðåìèõ ðåãіîíіâ.
Îäíієþ ç íàéäàâíіøèõ êàðò, äå çãàäóєòüñÿ íàçâà «Óêðàїíà» є êàðòà Ìîòіåëÿ (ìàë. 5).
Öå êàðòà áàñåéíó ×îðíîãî ìîðÿ, ç ÿêîþ
ôðàíöóçüêèé êóïåöü ïîäîðîæóâàâ äî Òóðå÷÷èíè íàïðèêіíöі ÕVІ ñò. Âàæëèâèì є òå, ùî
çîáðàæåíà íà íіé òåðèòîðіÿ ïî îáèäâà áîêè
Äíіïðà íàçâàíà Óêðàїíîþ. Òàêîæ òóò ïîêàçàíі é óêðàїíñüêі ìіñòà: Êèїâ, Æèòîìèð,
Îâðó÷, ×èãèðèí, Ïîëòàâà, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé. Íèíі öÿ êàðòà çáåðіãàєòüñÿ â
Íàöіîíàëüíіé áіáëіîòåöі Ôðàíöії.
Ïåðøі êàðòè âñієї óêðàїíñüêîї òåðèòîðії
ñòâîðèâ ó 1650–1660 ðð. Ãіéîì Ëåâàññåð äå
Áîïëàí, ôðàíöóçüêèé âіéñüêîâèé іíæåíåð і
êàðòîãðàô, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà
ñëóæáі â ïîëüñüêîãî êîðîëÿ. Áîïëàí ñêëàâ
êіëüêà çàãàëüíèõ êàðò Óêðàїíè òà її îêðåМал. 5. Фрагмент
ìèõ ÷àñòèí – Âîëèíі, Êèїâùèíè, Ïîäіëëÿ.
карти Мотіеля, ХVІ ст.
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Мал. 6. Генеральна карта України Боплана, 1648 р.

Òàêîæ ñâіò ïîáà÷èëà é äåòàëüíà êàðòà Äíіïðà. Ãåíåðàëüíà êàðòà
Óêðàїíè (1648 і 1660 ðð.) (ìàë. 6) íàäàє âіäîìîñòі ïðî 1293 îá’єêòè,
ó òîìó ÷èñëі 993 íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òà 153 íàçâè ðі÷îê. Ïîäîðîæóþ÷è óêðàїíñüêèìè çåìëÿìè ìàéæå 17 ðîêіâ, âіí ñàì çäіéñíþâàâ
òîïîãðàôі÷íі âèìіðþâàííÿ, ðîáèâ îêðåìі çàìàëüîâêè é êðåñëåííÿ äëÿ
ìàéáóòíіõ 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.

Географічні дослідження XVIII–XІX ст. Ñèñòåìàòè÷íі ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè, ñïðè÷èíåíі ïîòóæíèì ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà é ïîæâàâëåííÿì òîðãіâëі, ðîçïî÷àëèñÿ
â XVIII ñò. Їõ çäіéñíþâàëè äîñëіäíèêè îêðåìèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ і
âіò÷èçíÿíі â÷åíі â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ òåðèòîðії íàøîї êðàїíè.
Ó XIX ñò. ñèñòåìàòè÷íі äîñëіäæåííÿ ÿê ïðèðîäíèõ óìîâ, òàê і ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà â Óêðàїíі, çäіéñíþâàëè â÷åíі, ÿêі ïðàöþâàëè â
Êèїâñüêîìó, Ëüâіâñüêîìó, Õàðêіâñüêîìó, Îäåñüêîìó óíіâåðñèòåòàõ.
Âàãîìèé âíåñîê ó ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ Óêðàїíè çðîáèëè âіäîìі
â÷åíі: Âàñèëü Êàðàçіí (çàñíóâàâ ïåðøó â Óêðàїíі ìåòåîðîëîãі÷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, ðå11
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ëüєôó òà ðîñëèííîãî ñâіòó), àêàäåìіêè Ìèêîëà Àíäðóñîâ (âèâ÷àâ ïðèðîäó Ïðè÷îðíîìîð’ÿ) і Ïàâëî Òóòêîâñüêèé (äîñëіäæóâàâ ãåîëîãі÷íèé
ðîçâèòîê òåðèòîðії Óêðàїíè é ñòâîðèâ êëàñèôіêàöіþ її ëàíäøàôòіâ)
òà іí.
Çíà÷íó ðîëü ó âèâ÷åííі òåðèòîðії Óêðàїíè âіäіãðàëè íàóêîâі òîâàðèñòâà. Ó 1873 ð. ó Êèєâі áóëî ñòâîðåíî Ïіâäåííî-çàõіäíå âіääіëåííÿ
Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà, îäíèì іç çàñíîâíèêіâ і êåðіâíèêîì ÿêîãî áóâ âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ãåîãðàô é åòíîãðàô Ïàâëî
×óáèíñüêèé. Çà áåçïîñåðåäíüîї éîãî ó÷àñòі òîâàðèñòâî ñêëàëî ïðîãðàìó
ðіçíîìàíіòíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü â Óêðàїíі. Ðåçóëüòàòè öèõ äîñëіäæåíü áóëè âèäàíі ïіä íàçâîþ «Ïðàöі åòíîãðàôі÷íî-ñòàòèñòè÷íîї
åêñïåäèöії â Çàõіäíî-Ðîñіéñüêèé êðàé» (1872–1878 ðð.). Ó ðîáîòі âіääіëó Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà áðàëè ó÷àñòü íå òіëüêè â÷åíі-äîñëіäíèêè ïðèðîäè, à é âіäîìі äіÿ÷і óêðàїíñüêîї íàóêè é êóëüòóðè:
іñòîðèê Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, êîìïîçèòîð Ìèêîëà Ëèñåíêî, ïèñüìåííèê Ïàíàñ Ìèðíèé òà іí. Ïðîòå ïðîіñíóâàëî öå âіääіëåííÿ íåäîâãî é
áóëî ðîçïóùåíå óêàçîì ðîñіéñüêîãî öàðÿ. Ó ñі÷íі 1947 ð. áóëî îôіöіéíî
îôîðìëåíî óêðàїíñüêèé ôіëіàë Âñåñîþçíîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà.
Ó 1918 ð. â 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.
ПІДСУМУЄМО!
 Згадки про територію нашої країни вміщено в роботах стародавніх учених, арабських мандрівників, літописах.
 Європейці дізналися про українські міста й землі в першій друкованій книжці
Ю. Дрогобича.
 Докладні карти території України склав Г. де Боплан.
 Систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України розпочалися
у XVІІІ ст.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Географічні дослідження.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Хто з учених стародавнього світу бував на території України?
2. Чи зрозуміли? Чим відомі українцям Клавдій Птолемей і Г. де Боплан?
3. Чи можете застосувати? Використавши мал. 5, мал. 6, що вміщені в параграфі, і
додаткові джерела інформації, порівняйте зображення території України на картах
різних часів.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте головні наслідки географічних досліджень в Україні у XVIII–XX ст.
5. Чи можете оцінити? Оцініть роль Ю. Дрогобича в популяризації відомостей про
Україну.
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ПРИГАДАЙТЕ
 Яка роль закладів вищої освіти в географічних дослідженнях території
України?
 На якому материку без постійного населення є діюча українська наукова
станція?


Географія в Україні у ХХ ст. Ñåðåä âèçíà÷íèõ
ïîñòàòåé ãåîãðàôі÷íîї íàóêè XX ñò. – іì’ÿ àêàäåìіêà Ñòåïàíà Ðóäíèöüêîãî (ìàë. 7), ÿêîãî ìîæíà ââàæàòè ôóíäàòîðîì óêðàїíñüêîї íàóêîâîї øêîëè ç ãåîãðàôії. Ó ñâîїé íàóêîâіé äіÿëüíîñòі â÷åíèé øèðîêî
âèêîðèñòîâóâàâ ïîëüîâі ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ,
çäіéñíþþ÷è åêñïåäèöії â Óêðàїíñüêі Êàðïàòè, íà
Ïîäіëëÿ, Âîëèíü, Ïðèäíіïðîâ’ÿ і Äîíå÷÷èíó, ó Êðèì
і íà Àçîâñüêå ìîðå. Îäíèì ç ïåðøèõ Ñ. Ðóäíèöüêèé
äîñëіäæóâàâ òåêòîíі÷íі ðóõè òà ðåëüєô Êàðïàòñüêèõ
ãіð, äîëèíó Äíіñòðà. Âåëèêó óâàãó âіí ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó óêðàїíñüêèõ ãåîãðàôі÷íèõ òåðìіíіâ, ãåîãðàМал. 7. Степан
ôі÷íіé îñâіòі – ñòâîðèâ äëÿ øêîëè ïåðøèé ïіäðó÷Рудницький
íèê ç ãåîãðàôії óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ó÷åíîãî é ó ðîçâèòêó êàðòîãðàôії. Ñàìå çàâäÿêè
éîãî àêòèâíіé ó÷àñòі ïîáà÷èëà ñâіò ïåðøà ôіçè÷íà êàðòà Óêðàїíè â
ìàñøòàáі 1:1 000 000, âèêîíàíà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Â îêðåìèõ ñâîїõ
ïðàöÿõ ïðèäіëÿâ óâàãó ôîðìóâàííþ íàöіîíàëüíèõ òåðèòîðіé Óêðàїíè,
ðîçêðèâ ãåîãðàôі÷íå ìіñöå íàøîї äåðæàâè â Єâðîïі.
Óïðîäîâæ ÕÕ ñò. âàãîìèé âíåñîê ó äîñëіäæåííÿ ïðèðîäíèõ òà åêîíîìі÷íèõ îñîáëèâîñòåé òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè çäіéñíèëè: àêàäåìіê
Ãåîðãіé Âèñîöüêèé (îäèí іç çàñíîâíèêіâ ëàíäøàôòîçíàâñòâà), àêàäåìіê
Ïåòðî Ïîãðåáíÿê (âіäîìèé ïðèðîäîäîñëіäíèê, ñïåöіàëіñò ç ëіñіâíèöòâà, іíіöіàòîð ñòâîðåííÿ Óêðàїíñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïðèðîäè),
ó÷åíèé Îëåêñіé Äіáðîâà (ðîçðîáíèê ñõåìè åêîíîìі÷íèõ ðàéîíіâ Óêðàїíè), àêàäåìіê Êîñòÿíòèí Âîáëèé (åêîíîìіñò òà ãåîãðàô, äîñëіäíèê
ïðîìèñëîâîñòі òà íàñåëåííÿ Óêðàїíè, çàñíîâíèê êàôåäðè åêîíîìі÷íîї
ãåîãðàôії Êèїâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî óíіâåðñèòåòó
іì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà), Âîëîäèìèð Êóáіéîâè÷ (àâòîð
«Åíöèêëîïåäії óêðàїíîçíàâñòâà»), àêàäåìіê Ìàêñèì
Ïàëàìàð÷óê (ìàë. 8) (âіäîìèé åêîíîìãåîãðàô, äîñëіäíèê òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ãîñïîäàðñüêîãî
êîìïëåêñó Óêðàїíè) òà áàãàòî іíøèõ âіò÷èçíÿíèõ
ó÷åíèõ. Çà äîðó÷åííÿì Ïðåçèäії Àêàäåìії íàóê
Óêðàїíè, àêàäåìіê Ì. Ïàëàìàð÷óê ó 1964 ð. ñòâîðèâ
é î÷îëèâ ñåêòîð ãåîãðàôії ïðè Іíñòèòóòі ãåîëîãі÷íèõ
íàóê Àêàäåìії íàóê Óêðàїíè. ×åðåç ÷èñëåííі çìіíè
ïіäïîðÿäêóâàííÿ â 1991 ð. âіääіëåííÿ ãåîãðàôії
òðàíñôîðìîâàíî â Іíñòèòóò ãåîãðàôії Íàöіîíàëüíîї
Мал. 8. Максим
àêàäåìії íàóê Óêðàїíè (ìàë. 9). Ñüîãîäíі öåé çàêëàä
Паламарчук
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§ 3
3.. ÑÓ×ÀÑÍІ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÄÎÑËІÄÆÅÍÍß
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є ïðîâіäíîþ íàóêîâî-äîñëіäíîþ óñòàíîâîþ ç ïðèðîäíè÷î-ãåîãðàôі÷íèõ,
ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íèõ òà êàðòîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåíü â Óêðàїíі.
Âіäîìèì â Óêðàїíі òà çà êîðäîíîì ó÷åíèìãåîãðàôîì ÕÕ ñò. є Ìàðèíè÷ Îëåêñàíäð,
ïðàöі ÿêîãî ïðèñâÿ÷åíі òåîðåòè÷íèì òà ïðèêëàäíèì ïðîáëåìàì ãåîìîðôîëîãії òà ëàíäøàôòîçíàâñòâà, ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîìó ðàéîíóâàííþ Óêðàїíè, іñòîðії ãåîãðàôі÷íîї íàóêè.
Óïðîäîâæ 1960–1990 ðð. áóëè çäіéñíåíі
âåëèêі çà îáñÿãîì і âàæëèâі çà ðåçóëüòàòàìè
äîñëіäæåííÿ ãåîëîãі÷íîї áóäîâè, ïіäçåìíèõ
âîä, êîðèñíèõ êîïàëèí, êëіìàòó, ïîâåðõíåâèõ
âîä, ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ґðóíòîâîãî
ïîêðèâó, çàïîâіäíèõ òåðèòîðіé, ðåêðåàöіéíèõ
ðåñóðñіâ, íàñåëåííÿ, ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó Óêðàїíè, ñêëàäåíî âіäïîâіäíі êàðòè.
Мал. 9. Інститут
Äîñÿãíåííÿìè óêðàїíñüêèõ ãåîãðàôіâ є ñòâîгеографії НАН України
ðåííÿ «Àòëàñó ïðèðîäíèõ óìîâ і ïðèðîäíèõ
ðåñóðñіâ» (1978 ð.), áàãàòîòîìíîї ñåðії «Ïðèðîäà Óêðàїíè» (1984–
1987 ðð.),
) âèäàííÿ êíèæîê ñåðіé «Ãåîëîãіÿ і êîðèñíі êîïàëèíè», «Êëіìàò», «Ìîðÿ і âíóòðіøíі âîäè», «Ґðóíòè», «Ðîñëèííіñòü», «Òâàðèííèé
ñâіò», «Ëàíäøàôòè і ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ». Íàéïîâíіøі
ãåîãðàôі÷íі äàíі ïðî íàøó äåðæàâó íàâîäÿòüñÿ â òðèòîìíіé «Ãåîãðàôі÷íіé åíöèêëîïåäії Óêðàїíè» (1989–1993 ðð.).

Географічні дослідження в наш час. Ñó÷àñíі íàóêîâі äîñëіäæåííÿ – öå ñôåðà äіÿëüíîñòі âåëèêèõ êîëåêòèâіâ. Âîíè îá’єäíóþòü
ñâîї çóñèëëÿ íà êîìïëåêñíîìó ôіçèêî- і ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íîìó äîñëіäæåííі òåðèòîðії Óêðàїíè, ïðàöþþ÷è â ñïåöіàëüíèõ óñòàíîâàõ –
íàóêîâî-äîñëіäíèõ іíñòèòóòàõ (ÍÄІ) Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè ÷è íà ãåîãðàôі÷íèõ êàôåäðàõ çàêëàäіâ âèùîї îñâіòè. Ïðèêëàäîì
ÍÄІ ÍÀÍ Óêðàїíè є Іíñòèòóò ãåîãðàôії, Óêðàїíñüêèé ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íèé іíñòèòóò, Іíñòèòóò ãіäðîáіîëîãії, Іíñòèòóò ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà åêîëîãії, Іíñòèòóò ãåîëîãі÷íèõ íàóê òà іí. Ó÷åíі
çàçíà÷åíèõ óñòàíîâ ïðèäіëÿþòü çíà÷íó óâàãó ôóíäàìåíòàëüíèì äîñëіäæåííÿì íà òåðèòîðії Óêðàїíè, áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíèõ
íàóêîâèõ ïðîєêòàõ. Іíñòèòóòîì ãåîãðàôії Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê
Óêðàїíè ñòâîðåíî Íàöіîíàëüíèé àòëàñ Óêðàїíè.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Науковці Інституту географії НАН України проводять дослідження, що стосуються різноманітних наукових напрямків. Вагомим результатом останніх років стало
обґрунтування нового наукового загальногеографічного напряму – геокомплексології – як вчення про комплекси й територіальні системи. Користуючись додатковими
джерелами інформації, поясніть сутність цього напрямку та оцініть роль українських
учених у сучасних фундаментальних географічних дослідженнях.

Äåðæàâíà óñòàíîâà «Íàöіîíàëüíèé Àíòàðêòè÷íèé íàóêîâèé öåíòð»
ñïðÿìîâóє ñâîї çóñèëëÿ íà ðåàëіçàöіþ Äåðæàâíîї öіëüîâîї íàóêîâî-òåõíі÷íîї ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ äîñëіäæåíü â Àíòàðêòèäі. Ìåòîþ ïðîãðà14

ПІДСУМУЄМО!
 Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький.
 Вагомим доробком географів ХХ ст. стало створення значних географічних творів,
картографічних матеріалів та Інституту географії НАН України.
 Сучасні географічні дослідження здійснюються великими колективами науковців і
спрямовані на комплексне вивчення природи, населення й господарства України.
 Українське географічне товариство – дієва наукова громадська організація, яка є
ініціатором багатьох інноваційних географічних проєктів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Сучасні географічні дослідження, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство.
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ìè є ïðîâåäåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ і ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ äîñëіäæåíü
íà ëüîäÿíîìó ìàòåðèêó, çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ôóíêöіîíóâàííÿ
àíòàðêòè÷íîї ñòàíöії «Àêàäåìіê Âåðíàäñüêèé», âèêîíàííÿ ìіæíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðàїíè âіäïîâіäíî äî Äîãîâîðó ïðî Àíòàðêòèêó òà
çäіéñíåííÿ íàóêîâî-îáґðóíòîâàíîї îöіíêè áіîëîãі÷íîãî é ìіíåðàëüíîðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó ðåãіîíó.
Çíà÷íèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ ïðèðîäè, íàñåëåííÿ, ãîñïîäàðñòâà âñієї
Óêðàїíè òà її îêðåìèõ ðåãіîíіâ çäіéñíþþòü ãåîãðàôі÷íі êàôåäðè íàöіîíàëüíèõ і ãàëóçåâèõ óíіâåðñèòåòіâ êðàїíè, à òàêîæ Óêðàїíñüêå ãåîãðàôі÷íå òîâàðèñòâî.

Діяльність Українського географічного товариства. Ó 1993 ð.
âæå â íåçàëåæíіé Óêðàїíі áóëî îôіöіéíî çàðåєñòðîâàíå ñòàòóò Óêðàїíñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà – âñåóêðàїíñüêîї íàóêîâîї ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії, ÿêà íèíі îá’єäíóє â÷åíèõ-ãåîãðàôіâ, âèêëàäà÷іâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ó÷èòåëіâ, ñòóäåíòіâ. Ó éîãî ñòðóêòóðі
ôóíêöіîíóє ðÿä êîìіñіé òà àñîöіàöіé, âіääіëè є â êîæíіé àäìіíіñòðàòèâíіé îáëàñòі Óêðàїíè. Âèùèì êåðіâíèì îðãàíîì Òîâàðèñòâà є ç’їçä,
ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè çà іíіöіàòèâîþ Â÷åíîї ðàäè.
Ïðåçèäåíòàìè Óêðàїíñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà â ðіçíі ðîêè
áóëè âіäîìі â÷åíі-ãåîãðàôè Î. Ìàðèíè÷, Ï. Øèùåíêî, ß. Îëіéíèê.
Òîâàðèñòâî ñïіâïðàöþє ç îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè é ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè, çàêëàäàìè îñâіòè,
ÍÀÍ Óêðàїíè, íàóêîâî-äîñëіäíèìè óñòàíîâàìè ÿê â Óêðàїíі, òàê é ó
ñâіòі, çîêðåìà ç Ìіæíàðîäíèì ãåîãðàôі÷íèì Ñîþçîì òà іí.
Íèíі ðîáîòà Óêðàїíñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà çîñåðåäæåíà íà
ïîñèëåííі ðîëі ãåîãðàôії â ñóñïіëüñòâі, óäîñêîíàëåííі òåðèòîðіàëüíîї
ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ, ôîðìóâàííі äåðæàâíîї ðåãіîíàëüíîї
ïîëіòèêè, ïðèíöèïіâ ðåãіîíàëüíîãî ðîçâèòêó, ïðîâåäåííі êîìïëåêñíèõ
äîñëіäæåíü ðåãіîíіâ Óêðàїíè (ïðèðîäíèõ, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ óìîâ
і ðåñóðñіâ). Îêðіì òîãî, äіÿëüíіñòü ñïðÿìîâàíà íà îíîâëåííÿ ãåîãðàôі÷íîї îñâіòè òà êóëüòóðè, ðîçðîáëåííÿ äåðæàâíèõ ñòàíäàðòіâ ñåðåäíüîї
òà âèùîї ãåîãðàôі÷íîї îñâіòè, ðîçâèòîê êàðòîãðàôії òà ãåîіíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì. Ìіæíàðîäíà äіÿëüíіñòü Óêðàїíñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà ïîâ’ÿçàíà ç äîñëіäæåííÿì Àíòàðêòèêè, ñïîñòåðåæåííÿì çà
çìіíàìè êëіìàòó, ùî ïðîâîêóþòü ñòèõіéíі ëèõà òà êàòàñòðîôè òîùî.
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Хто з учених займався фундаментальними географічними дослідженнями у ХХ ст.?
2. Чи зрозуміли? Чим обумовлені сучасні географічні комплексні дослідження?
3. Чи можете застосувати? Користуючись інтернет-ресурсами,
доберіть інформацію про діяльність науково-дослідних установ
і центрів України, названих у параграфі.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте географічні проєкти Інституту географії НАН України, користуючись його офіційним сайтом https://igu.org.ua/uk/proj.
5. Чи можете оцінити? Оцініть роль С. Рудницького в розвитку
географії України.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Вступ
1. Зазначте метод, який дає наочне уявлення про розташування географічних об’єктів:
А Описовий
Б Спостереження
В Картографічний
Г Статистичний
2. Хто вперше склав докладні карти території України:
А Клавдій Птолемей
Б Геродот
В О. Тілло
Г Г. де Боплан
3. Оберіть правильну відповідь: систематичні географічні дослідження території
України розпочалися в:
А XIV ст.
Б XVIII ст.
В XX ст.
Г I ст. до н. е.
4. Кому з учених належить видання першої друкованої книжки з географічними відомостями про Україну:
А Геродот
Б Ю. Дрогобич
В С. Рудницький
Г В. Каразін
5. Зазначте музеї, які є важливим джерелом інформації про географічні особливості
рідного краю:
А Історичні
Б Літературні
В Краєзнавчі
Г Художні
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7. Визначте відповідність між науковими установами України й напрямками їхніх досліджень:
1 Національний антарктичний науковий центр
2 Інститут геологічних наук
3 Інститут географії
4 Інститут демографії та соціальних досліджень
А Комплексні геологічні проблеми
Б Закономірності розвитку економіки
В Проведення досліджень в Антарктиці
Г Розробка теоретичних засад фундаментальних географічних досліджень
Д Відтворення населення
8. Зазначте, що вивчає «Географія України» як шкільний предмет у 8-му класі:
1 Особливості населення
2 Географію промисловості
3 Природні зони Євразії
4 Природні комплекси України
5 Географічне положення країни
6 Склад і будову атмосфери
7 Особливості розвитку транспорту
9. Назвіть традиційні джерела географічної інформації, якими ви користуєтеся найчастіше:
1 Картини художників
2 Підручники
3 Музеї
4 Географічні карти
5 Радіо
6 Український фольклор
7 Енциклопедії
10. Назвіть джерела, у яких є перші вітчизняні згадки про територію нашої країни:
1 Енциклопедії
2 Княжі грамоти
3 Літописи
4 Теле- та радіопередачі
5 Географічні карти
6 Літературні твори
7 Інтернет-сайти
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6. Визначте відповідність між дослідником території України й змістом його досліджень:
1 О. Тілло
2 В. Докучаєв
3 П. Тутковський
4 В. Каразін
А Увів комплексні дослідження природних зон
Б Досліджував геологічний розвиток території України
В Досліджував переважно ґрунти й рослинність на півдні країни
Г Заснував першу в Україні метеорологічну станцію
Д Досліджував і картографував рельєф території

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

РОЗДІЛ 1
ÎÑÍÎÂÈ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІЇ,
ÃÅÎÄÅÇІЇ ÒÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІЇ

Тема 1
Зображення України на картографічних творах.
Джерела для створення географічних карт
Географічні карти дають можливість оглядати навколишній простір у різних
вимірах – від невеликої ділянки місцевості до поверхні Землі в цілому. Вони
створюють зоровий огляд земної поверхні, дають можливість описати та проаналізувати форми, величини та взаємне розміщення різноманітних об’єктів,
дозволяють знаходити їхні просторові розміри: координати, довжини, площі, висоти й поширення. Значення карти в дослідженнях Землі дуже велике.
Картографування певної території пройшло тривалий шлях – від примітивних замальовок невеликих ділянок до карт нашого часу: різноманітних за
змістом, масштабом, призначенням та електронних картографічних продуктів.
Сьогоднішня картографія – це комп’ютерна картографія, яка об’єднала в
собі різноманітні напрями: геоінформаційне картографування, цифрове картографування, тривимірне моделювання, доповнену реальність, анімаційне та
мультимедійне картографування та багато іншого.
Ознайомившись з матеріалами теми та виконавши завдання, ви будете
називати джерела картографічної інформації, розуміти, як змінювалося картографування території нашої держави впродовж історії, уміти користуватися
сучасними атласами та використовувати в життєвих ситуаціях картографічні
інтернет-сервіси.

§ 4
4.. ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ ÍÀ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ
ÒÂÎÐÀÕ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке географічна карта й для чого вона існує?
 Хто з давніх мандрівників відвідував територію сучасної України?


Поява перших картографічних зображень території сучасної України.
ßê âè âæå çíàєòå, òåðèòîðіÿ ñó÷àñíîї Óêðàїíè çàâæäè öіêàâèëà äî18

Мал. 10. Перегорнута карта Аль-Ідрісі
(копія XIV ст. на основі оригіналу 1154 року)

Â åïîõó ðàííüîãî Âіäðîäæåííÿ íîâèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó îòðèìàëè êóëüòóðà, ðåìåñëà, ç’ÿâëÿëèñÿ áàãàòі òîðãîâåëüíі ìіñòà. Çðîñòàëà
êіëüêіñòü ìîðñüêèõ ïåðåâåçåíü. Ó öèõ óìîâàõ ïîñòàëà íàãàëüíà ïîòðåáà â ãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ, ÿêі á ïåðåäàâàëè òî÷íó іíôîðìàöіþ ïðî
ðåëüєô і ãіäðîãðàôі÷íó ñіòêó ñóõîäîëó, áåðåãîâó ëіíіþ òà îñîáëèâîñòі
øåëüôîâîї çîíè, ìîðñüêі é îêåàíі÷íі ïðîñòîðè. Ó Єâðîïі øèðîêîãî
âæèòêó íàáóâàþòü ìîðñüêі íàâіãàöіéíі êàðòè – ïîðòîëàíè, ÿêі âèíèêëè â XIII ñò. Òî÷íіñòü öèõ ìîðñüêèõ êàðò, ùî ç’ÿâèëèñÿ ÷åðåç òèñÿ÷ó
ðîêіâ ïіñëÿ àíòè÷íîї åïîõè, ôåíîìåíàëüíà â ïîðіâíÿííі ç áóäü-ÿêèìè
19
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ñëіäíèêіâ ìèíóëîãî. Íå ëèøå îïèñè, à é çîáðàæåííÿ öèõ çåìåëü òðàïëÿþòüñÿ íà äàâíüîãðåöüêèõ і äàâíüîðèìñüêèõ êàðòàõ. Ó òâîðàõ òàêèõ
àíòè÷íèõ ó÷åíèõ, ìàíäðіâíèêіâ, ãåîãðàôіâ, ÿê Àíàêñèìàíäð, Ãåðîäîò,
Åðàòîñôåí є áàãàòî âàæëèâîї іíôîðìàöії ïðî ìîðñüêå óçáåðåææÿ Óêðàїíè.
Çãàäêè ïðî íàø êðàé ìîæíà çíàéòè ó òâîðàõ âіçàíòіéñüêèõ, àðàáñüêèõ ãåîãðàôіâ і ìàíäðіâíèêіâ, à òàêîæ ó äàâíüîãðåöüêèõ ìîðñüêèõ
ïóòіâíèêàõ – ïåðèïëàõ.
Çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі êàðòîãðàôі÷íó іíôîðìàöіþ ïðî çåìëі íèíіøíüîї Óêðàїíè íàäàâàëè ó ñâîїõ ïðàöÿõ àðàáñüêèé ãåîãðàô ÀëüІäðіñі, іñïàíñüêèé ìîíàõ Áåàòóñ. Òàêîæ âîíà âіäîáðàæåíà íà ïîðòîëàíàõ ×îðíîãî ìîðÿ, êàðòàõ Ïòîëåìåÿ òà Êàñòîðіóñà.

Терени України на арабських картах та картах-портоланах.
Â åïîõó ñåðåäíüîâі÷÷ÿ êàðòîãðàôі÷íà íàóêà ïî÷àëà çàíåïàäàòè. Áóëî
âіäõèëåíî àíòè÷íó ãіïîòåçó ïðî òå, ùî Çåìëÿ êóëÿñòà. Ó Єâðîïі êàðòè
ñòâîðþâàëè â ìîíàñòèðÿõ ó÷åíі-áîãîñëîâè, ïåðåâàæíî öå áóëè іëþñòðàöії äî ðåëіãіéíèõ êíèã. Òîìó êóëüòóðó ñòàðîäàâíіõ єãèïòÿí, ãðåêіâ і
ðèìëÿí íàñëіäóâàëè àðàáè. Âîíè óäîñêîíàëèëè ìåòîäè âèçíà÷åííÿ øèðîòè òà îïòè÷íі àñòðîíîìі÷íî-ãåîäåçè÷íі ïðèëàäè, ÿêі âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â êàðòîãðàôі÷íіé íàóöі. Öå, òà ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü àðàáіâ çà
à
çіðêàìè, äàëî çìîãó ïіäâèùèòè òî÷íіñòü êàðò. Ó X ñò. áóâ ñòâîðåíèé
êîìïëåêò іç 21 êàðòè іç çîáðàæåííÿì ìóñóëüìàíñüêîãî ñâіòó. Ó 1154 ð.
âіäîìèé àðàáñüêèé ìàíäðіâíèê òà ãåîãðàô Àëü-Іäðіñі ñòâîðèâ äåòàëüíó
êàðòó òîãî÷àñíîãî ñâіòó, íà ÿêіé ïіâäåíü áóâ çîáðàæåíèé çâåðõó (ìàë. 10).
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їõíіìè іíøèìè äðåâíіìè é ñåðåäíüîâі÷íèìè ïîïåðåäíèêàìè. Î÷åâèäíî, ùî òàêèé ïîòóæíèé ÿêіñíèé ñòðèáîê ñòàâ ìîæëèâèé çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ ìàãíіòíîãî êîìïàñà é àñòðîëÿáії, ùî äîçâîëèëè òî÷íî âèçíà÷àòè êîîðäèíàòè òà íàïðÿìêè. Íà íèõ íå âèêîðèñòîâóâàëàñÿ
ãåîãðàôі÷íà ñіòêà é ïðîєêöії. Õàðàêòåðíîþ їõíüîþ îçíàêîþ áóëà êîìïàñíà ñіòêà ó âèãëÿäі ïåðåõðåùåíèõ ïðÿìèõ ëіíіé, ùî âèõîäèëè ç ïåâíèõ òî÷îê êàðòè çà êîìïàñíèìè ðóìáàìè. Íà ïîðòîëàíàõ äîêëàäíî
çîáðàæóâàëàñÿ áåðåãîâà ëіíіÿ і ïîðòè (ìàë. 11).

Мал. 11. Портолан Чорного моря
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Чому портолани у свій час були надзвичайно дорогі й високо цінувалися?

Ñàìå â åïîõó Âіäðîäæåííÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ òåðìіí «êàðòà». Âіí ïîõîäèòü âіä ëàòèíñüêîãî «charta» (àðêóø, ïàïіð), ùî ïîõîäèòü âіä ãðå′
öüêîãî χαρτης
(õàðòåñ – ïàïіð ç ïàïіðóñó).

Картографування території України за Нового та Новітнього
часу. Îäíèì ç ïåðøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêå îõîïëþâàëî
òåðèòîðіþ ïіâäåííèõ і ñõіäíèõ âіä Äíіïðà ðåãіîíіâ, áóëà êàðòà âіäîìîãî
іòàëіéñüêîãî êàðòîãðàôà Áàòòіñòè Àãíåçå, ñòâîðåíà 1548 ð. Òåðèòîðіÿ
ñó÷àñíîї Óêðàїíè òàêîæ âіäîáðàæàëàñÿ íà ïîøèðåíèõ ó Ìîñêîâñüêіé
äåðæàâі â XVI–XVII ñò. ñõåìàòè÷íèõ ðóêîïèñíèõ êàðòàõ. Óêðàїíñüêі
çåìëі çîáðàæåíî íà 15-àðêóøåâіé êàðòі Єâðîïè Ãåðàðäà Ìåðêàòîðà â
ìàñøòàáі ïðèáëèçíî 1:3 600 000 (1572 p.), à òàêîæ íà êàðòàõ àòëàñó
Ìåðêàòîðà (1595 p.).
Çíà÷íîþ ïîäієþ â ðîçâèòêó êàðòîãðàôóâàííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü
áóëî ñòâîðåííÿ â XVII ñò. êàðò, âèêîíàíèõ íà îñíîâі іíñòðóìåíòàëüíèõ
çéîìîê òà òîïîãðàôі÷íèõ âèìіðіâ. Ó 1613 ð. ïîëüñüêèì äðóêàðåì, õóäîæíèêîì òà ãðàâåðîì Òîìàøåì Ìàêîâñüêèì ñòâîðåíî ÷îòèðèàðêóøíó
êàðòó Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî (ìàë. 12).
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Мал. 12. Карта Великого князівства Литовського Маковського, 1613 р.

ßê âè âæå çíàєòå, ïåðøèìè êàðòàìè óêðàїíñüêîї òåðèòîðії òà îêðåìèõ її ÷àñòèí, áóëè êàðòè ñêëàäåíі іíæåíåðîì і êàðòîãðàôîì Ãіéîìîì
äå Áîïëàíîì. Ïåðåëіê êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ Áîïëàíà, ïðèñâÿ÷åíèõ
Óêðàїíі, íàëі÷óє 23 îðèãіíàëüíі êàðòè, íå âðàõîâóþ÷è їõíіõ âàðіàíòè.
Öå ïëàí Êîäàöüêîї ôîðòåöі (1639 ð.), Óêðàїíñüêà ãåîãðàôі÷íà êàðòà
(1639 ð.), Ãåíåðàëüíà êàðòà Óêðàїíè (1648 і 1660 ðð.), Ñïåöіàëüíà êàðòà Óêðàїíè (1650 ð.), êàðòè Äíіïðà (îïóáëіêîâàíі 1662 ð.), 12 êàðòіëþñòðàöіé äî «Îïèñó Óêðàїíè» (1652 ð.). Óñі âîíè çáåðіãàþòüñÿ â 16
áіáëіîòåêàõ, ðîçòàøîâàíèõ ó 14 ìіñòàõ âîñüìè äåðæàâ Єâðîïè.
Ïåðøі æ âіò÷èçíÿíі äðóêîâàíі êàðòè çíàõîäèìî â «Êèєâî-Ïå÷åðñüêîìó ïàòåðèêó», ÿêèé áóëî íàäðóêîâàíî â 1661 ð.
Ç ïî÷àòêîì åêîíîìі÷íèõ ðåôîðì íàïðèêіíöі XVII – ïî÷àòêó
XVIII ñò. âіäáóâàþòüñÿ ÿêіñíі çìіíè â êàðòîãðàôії. Ñòâîðþþòüñÿ íàâіãàöіéíі êàðòè ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ñóäíîïëàâíèõ ðі÷îê, àêòóàëüíèì ñòàє ðîçâèòîê âіéñüêîâîї êàðòîãðàôії. Òàê, ó XVII ñò., ó ïåðіîä
ãåòüìàíñòâà І. Ìàçåïè, â Óêðàїíі ðîçïî÷èíàєòüñÿ òîïîãðàôі÷íà çéîìêà
îêðåìèõ ïîëêіâ.
Ó XVIII – íà ïî÷àòêó XIX ñò., іç çàïðîâàäæåííÿì òîïîãðàôі÷íèõ
çéîìîê íà îñíîâі ìåòîäó òðіàíãóëÿöії, ÿêèé çàñòîñîâóâàëè àâñòðіéñüêі
òà ðîñіéñüêі òîïîãðàôè, âіäáóâàєòüñÿ äåòàëüíå êàðòîãðàôóâàííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè.
Äî 1885 ð. ñòâîðåíî êàðòè âñієї òåðèòîðії Óêðàїíè, ùî âõîäèëà äî
ñêëàäó Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Çàõіäíîóêðàїíñüêі çåìëі çàêàðòîãðàôîâàíî â
ïîëüñüêі òà àâñòðіéñüêі êàðòè.
Óïðîäîâæ XIX ñò. íå ïðèïèíÿëèñÿ ðîáîòè çі ñòâîðåííÿ êàðò ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ çà ìàòåðіàëàìè ãіäðîãðàôі÷íèõ ðîáіò. Ó ñåðåäèíі XIX ñò. ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðàöі ç іñòîðèêî-òîïîãðàôі÷íèõ äîñëіäæåíü, ìåòîþ ÿêèõ áóëî ðåêîíñòðóþâàííÿ іñòîðè÷íèõ ïîäіé ìèíóëîãî.
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Українська картографія в Новітній час. Ç êіíöÿ XIX ñò. ðîçâèâàєòüñÿ òåìàòè÷íå êàðòîãðàôóâàííÿ. Öüîìó ñïðèÿâ ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷èõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ íàóê. Ñòâîðþþòüñÿ ãåîëîãі÷íі,
êëіìàòè÷íі, äåìîãðàôі÷íі, åòíîãðàôі÷íі êàðòè, à òàêîæ êàðòè ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ.
Ñòàíîâëåííÿ óêðàїíñüêîї íàöіîíàëüíîї êàðòîãðàôії ïîâ’ÿçàíå ç äіÿëüíіñòþ âіäîìîãî óêðàїíñüêîãî ãåîãðàôà òà êàðòîãðàôà, àêàäåìіêà
Ñ. Ðóäíèöüêîãî. Éîãî îñîáëèâå äîñÿãíåííÿ â çàïî÷àòêóâàííі êàðòîãðàôі÷íîãî íàïðÿìó â óêðàїíñüêіé ãåîãðàôії òà îáґðóíòóâàííі îñíîâ ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ êàðò. Çàâäÿêè éîãî ðîáîòі Óêðàїíó ÷è
íå âïåðøå áóëî ïðåäñòàâëåíî â êàðòîãðàôі÷íèõ ïðàöÿõ ÿê öіëіñíó ïðîñòîðîâó îäèíèöþ. Ó 1927 ð. Ñ. Ðóäíèöüêèé î÷îëèâ ñòâîðåíèé ó Õàðêîâі Óêðàїíñüêèé íàóêîâî-äîñëіäíèé іíñòèòóò ãåîãðàôії òà êàðòîãðàôії.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі XX ñò. âèõîäèòü ç äðóêó ðÿä òåìàòè÷íèõ àòëàñіâ.
Ñòâîðþєòüñÿ áàãàòî øêіëüíèõ êðàєçíàâ÷èõ àòëàñіâ îêðåìèõ îáëàñòåé.
Âèäàþòüñÿ çàãàëüíі ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíі é çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі
êàðòè, êàðòè îêðåìèõ ðåãіîíіâ.
Íèíі â Óêðàїíі ïðîäîâæóєòüñÿ ðîçâèòîê êàðòîãðàôі÷íîї ñïðàâè,
ïðîâîäÿòüñÿ ñó÷àñíі çíіìàëüíі ðîáîòè ùîäî îíîâëåííÿ çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ і òåìàòè÷íèõ êàðò і ñòâîðåííÿ їõíіõ íîâèõ òèïіâ.

Національний атлас України, електронні карти. Îñîáëèâó
ãðóïó ãåîãðàôі÷íèõ àòëàñіâ ñòàíîâëÿòü íàöіîíàëüíі àòëàñè. Öå ôóíäàìåíòàëüíå êàðòîãðàôі÷íå, êîìïëåêñíå, íàóêîâî-äîâіäêîâå âèäàííÿ, ÿêå äàє ïîâíå é öіëіñíå óÿâëåííÿ ïðî òåðèòîðіþ ïåâíîї êðàїíè.
Ó 2008 ð. äåðæàâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å ïіäïðèєìñòâî «Êàðòîãðàôіÿ»
âèïóñòèëî Íàöіîíàëüíèé àòëàñ Óêðàїíè, ñòâîðåíèé ñïåöіàëіñòàìè Іíñòèòóòó ãåîãðàôії Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè. Öå îôіöіéíå
äåðæàâíå âèäàííÿ, ó ÿêîìó ïіäіáðàíî íîâіòíþ
іíôîðìàöіþ ïðî Óêðàїíó. Â àòëàñі є êàðòè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ïðèðîäíі óìîâè é ðåñóðñè
Óêðàїíè, åêîëîãі÷íó ñèòóàöіþ, íàñåëåííÿ, åêîíîìіêó, іñòîðіþ. Іñíóє òàêîæ éîãî àíàëîã â
åëåêòðîííîìó âèãëÿäі (ìàë. 13).
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 åëåêòðîííèõ êàðò є òå,
ùî âîíè іñíóþòü ëèøå â ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó
Мал. 13. Національний
òà, âèêîíàâøè ñâîє çàâäàííÿ, çìіíþþòüñÿ іíатлас України
øèìè.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

На сайті електронної версії Національного атласу України
http://wdc.org.ua/atlas/ розгляньте та порівняйте зображення території України на різних картах у розділі «Історія».
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ПІДСУМУЄМО!
 Давні описи й зображення території сучасної України зустрічаються ще на давньогрецьких і давньоримських картах, а також у творах античних учених, мандрівників,
географів.
 У XIII ст. в Європі широкого застосування набувають морські навігаційні карти –
портолани.
 Перші карти всієї української території створив у 1650–1660 рр. Гійом де Боплан,
французький військовий інженер і картограф.
 Національний атлас України – це фундаментальне картографічне, комплексне,
науково-довідкове видання, яке дає повне й цілісне уявлення про територію нашоїї
держави.
 Електронні карти – це окремий вид картографічних зображень, які формуються
р
на основі даних цифрових карт і відображуються на різних засобах (монітор
комп’ютера, дисплей смартфона або планшета, супутникового навігатора).

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Перипл, портолан, карта, атлас, електронна карта.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Коли та де з’явилися перші картографічні зображення України?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється картографування території на різних етапах розвитку картографії?
3. Чи можете застосувати? Чи можливо провести сучасні кордони України на старовинній карті?
4. Чи можете проаналізувати? Як змінювалося картографування території сучасної
України протягом історичного часу.
5. Чи можете оцінити? Яке значення має Національний атлас України для навчання?

§ 5
5.. ÄÆÅÐÅËÀ ÄËß ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ
ÊÀÐÒ ÒÀ ІÍØÈÕ ÃÅÎÇÎÁÐÀÆÅÍÜ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які приклади використання карт у життєвих ситуаціях ви знаєте?
 Які бувають картографічні зображення?


Джерела для створення географічних карт та інших геозображень. Äëÿ ñòâîðåííÿ ãåîãðàôі÷íèõ êàðò íåîáõіäíà âåëèêà êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії. Її çìіñò çàëåæèòü âіä òåìàòèêè òà
ïðèçíà÷åííÿ êàðò. Íàïðèêëàä, äëÿ ñó÷àñíèõ ôіçè÷íèõ êàðò ãîëîâíèìè
äæåðåëàìè іíôîðìàöії є ôîòî òà âіäåîçîáðàæåííÿ, à äëÿ åêîíîìі÷íèõ –
ñòàòèñòè÷íі äàíі. Ãåîëîãі÷íі æ êàðòè âèêîðèñòîâóþòü ìàòåðіàëè ïîëüîâèõ ãåîëîãі÷íèõ äîñëіäæåíü, àåðî- òà êîñìі÷íîї çéîìêè òîùî. Ãîëîâíі
äæåðåëà іíôîðìàöії äëÿ ãåîãðàôі÷íèõ êàðò íàâåäåíî íà ìàë. 14.
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Êëàñèôіêàöіÿ öèôðîâèõ òà åëåêòðîííèõ êàðò âіäïîâіäàє çàãàëüíîïðèéíÿòîìó ïîäіëó çâè÷àéíèõ êàðò çà çìіñòîì і ïðèçíà÷åííÿì: öèôðîâà çàãàëüíîãåîãðàôі÷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, ïðîєêöіÿõ,
âèêîðèñòîâóþòü âіäïîâіäíі óìîâíі çíàêè.
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Астрономічні
дані

Дистанційне
зондування Землі

Спостереження
та вимірювання

Цифрові моделі
Географічні карти та
ііншіі геозображення
б

Літературні
(текстові джерела)

Статистичні дані

Гідрометеорологічні
спостереження

Мал. 14. Джерела інофрмації для географічних карт


Картографічні інтернет-джерела. Ç ðîçâèòêîì іíòåðíåò-êàðòîãðàôії äëÿ íàñ ÿê ñïîæèâà÷іâ, à òàêîæ äëÿ ïðîôåñіéíîãî âèêîðèñòàííÿ, ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ, çîêðåìà òàêèõ ÿê Google
Maps, Google Earth, OpenStreetMap, Earthexplorer òà іí.
Êàðòîãðàôі÷íèé іíòåðíåò-ñåðâіñ – öå ñïîñіá íàäàííÿ âåáäîñòóïó äî
êàðò çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Êîðèñòóâà÷і ñó÷àñíèõ ãàäæåòіâ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè êàðòîãðàôі÷íі ñåðâіñè
â ðіçíèõ în-line òà off-line äîäàòêàõ. Êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ ñòâîðþє
ðіçíі çà çàñòîñóâàííÿì òà òåìàòèêîþ êàðòè. ×àñòî їõ ñòâîðþþòü òàêèì
÷èíîì, ùîá ìè ìîãëè îòðèìóâàòè äàíі íà ñâîї ìîáіëüíі ïðèñòðîї.
Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі ðîáîòè ç äåÿêèìè ç íèõ.
Google
g Maps
p – îäèí ç íàéâіäîìіøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ, ÿêèé
іñíóє ç 2005 ðîêó (ìàë. 15). Éîãî òðè îñíîâíі ÷àñòèíè çíàéîìі, ìàáóòü,
êîæíîìó, – öå áåçïîñåðåäíüî ñàìі êàðòè, çíіìêè іç ñóïóòíèêà òà Google
Street View (ïåðåãëÿäà÷ âóëèöü). Çàâäÿêè îñòàííüîìó âè ìîæåòå ðîçãëÿíóòè ðåàëüíå çîáðàæåííÿ âóëèöü íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ïàì’ÿòêè
êóëüòóðè, ïðèðîäó òîùî, à òàêîæ ìàєòå ìîæëèâіñòü çàâіòàòè äî ìóçåїâ,
ðåñòîðàíіâ, êîìïàíіé, ñòàäіîíіâ ó ðіçíèõ ìіñòàõ ñâіòó.
Bing Maps. Öå êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ êîðïîðàöії Microsoft (ìàë. 16),
ñòâîðåíèé òàêîæ ó 2005 ðîöі. Ôóíêöіîíàë Bing maps ñõîæèé íà êàðòè
Google, çà âèíÿòêîì âіäñóòíîñòі Google Street View. Ïðîòå òóò öіêàâèì
є ðåæèì «àåðî» – àåðîôîòîçéîìêà іç øèðøèì êóòîì îãëÿäó, çàâäÿêè
ÿêîìó êàðòà ìіñöåâîñòі âèãëÿäàє íå íàñòіëüêè ïëîñêî, ÿê ïðè çâè÷àéíіé ñóïóòíèêîâіé çéîìöі.
Äîâîëі íåçâè÷íèì є OpenStreetMap – êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ, ÿêèé
ñòâîðèëè äîáðîâîëüöі. Öå ìіæíàðîäíèé ïðîєêò, ìåòîþ ÿêîãî є ñòâîðåííÿ âіëüíîї, âіäêðèòîї êàðòè ñâіòó. Âåëèêà êіëüêіñòü ëþäåé ç áàãàòüîõ
êðàїí ñâіòó äîäàþòü äàíі ïðî ìіñöåâіñòü, ó ÿêіé âîíè æèâóòü, íàïîâíþþòü ñåðâіñ âіäîìîñòÿìè ïðî îá’єêòè іíôðàñòðóêòóðè, áåðóòü ó÷àñòü
24
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Мал. 15. Інтерфейс програми Google Maps

Мал. 16. Інтерфейс програми Bing Maps
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ó ñòâîðåííі êàðò äëÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó çîíàõ ñòèõіéíèõ ëèõ,
êàòàñòðîô òîùî. Óñÿ іíôîðìàöіÿ, çіáðàíà ó÷àñíèêàìè ïðîєêòó, є âіëüíîþ, âіäêðèòîþ òà áåçêîøòîâíîþ. Ïðèєäíàòèñÿ äî ïðîєêòó ìîæå êîæåí, õòî áàæàє ïîêðàùèòè êàðòó.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Під час уроку знайдіть на карті область та населений пункт, у якому ви проживаєте. Запропонуйте сервіс, за допомогою якого це буде зробити оптимально.


Сучасні геоінформаційні та навігаційні системи. Ãåîãðàôі÷íі
іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè (ÃІÑ) – öå áàãàòîôóíêöіîíàëüíі êîìïëåêñè, ùî
çàáåçïå÷óþòü çáіð, îáðîáêó, âіäîáðàæåííÿ òà ïîøèðåííÿ ïðîñòîðîâèõ
(ãåîãðàôі÷íèõ) äàíèõ. Ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóëè
ðîçðîáëåíі â ÑØÀ, Êàíàäі, Øâåöії ùå â 60-70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò.
Íèíі іñíóє áàãàòî ÃІÑ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ, åêîíîìіöі, ïîëіòèöі, îñâіòі, åêîëîãії òà іíøèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї
äіÿëüíîñòі. Öі òåõíîëîãії ïîєäíóþòü òðàäèöіéíі âèäè ðîáîòè ç áàçàìè
äàíèõ ç ìîæëèâîñòÿìè âіçóàëіçàöії òà ãåîãðàôі÷íîãî àíàëіçó, ÿêèé íàì
íàäàє êàðòà.
Çà äîïîìîãîþ ÃІÑ ñüîãîäíі ñòàëî ìîæëèâèì àíàëіçóâàòè, ìîäåëþâàòè é ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíі ÿâèùà òà ïîäії íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, çîêðåìà ñòèõіéíі ëèõà, àâàðії, êàòàñòðîôè â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі òà
òåõíîãåííіé ñôåðі. Öå äàëî çìîãó âèâ÷àòè çåìíó ïîâåðõíþ ç íàáëèæåííÿì äî òîãî ÷è іíøîãî îá’єêòà. Ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі ñòâîðåííÿ é
âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ÃІÑ ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі.
ÃІÑ-òåõíîëîãії îá’єäíóþòü ìåòîäè äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ Çåìëі,
àíàëіçó ðіçíîї ãåîіíôîðìàöії, öèôðîâîї îáðîáêè çîáðàæåíü, óïðàâëіííÿ
áàçàìè äàíèõ òà ãëîáàëüíîãî ïîçèöіþâàííÿ (GPS), Іíòåðíåò-òåõíîëîãії.
Äèñòàíöіéíå
çîíäóâàííÿ
Çåìëі
(ÄÇÇ) – öå ñïîñòåðåæåííÿ íàøîї ïëàíåòè çà äîïîìîãîþ çíіìàëüíèõ ïðèñòðîїâ,
óñòàíîâëåíèõ íà êîñìі÷íèõ àïàðàòàõ
òà іíøèõ ëіòàëüíèõ îá’єêòàõ, ÿêå äàє
çìîãó ôіêñóâàòè âñå, ùî âіäáóâàєòüñÿ
íà ïîâåðõíі Çåìëі é íàä íåþ (ìàë. 17).
Íàé÷àñòіøå ÃІÑ òà ÄÇÇ âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîëîãі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ,
Мал. 17. Дистанційне
ðîçâіäóâàííі é ðîçðîáöі ðîäîâèù ìіíåзондування Землі
ðàëüíèõ ðåñóðñіâ, äëÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ é åêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó. Òàêîæ їõ çàñòîñîâóþòü ó ïðîєêòóâàííі, áóäіâíèöòâі, ñòâîðåííі êàäàñòðіâ (çåìåëüíîãî, âîäíîãî, ëіñîâîãî
òîùî). Âåëèêі ïåðñïåêòèâè çàñòîñóâàííÿ ÃІÑ-òåõíîëîãії â ñіëüñüêîìó,
ëіñîâîìó, âîäíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, ó äîñëіäæåííі é ïðîãíîçóâàííі ïîãîäè, ó òîðãіâëі, ìàðêåòèíãó, áіçíåñі, óïðàâëіííі ôіíàíñàìè é áàíêіâñüêіé ñïðàâі, ó ïîëіòèöі òà äåðæàâíîìó óïðàâëіííі, ãàðàíòóâàííі áåçïåêè é ïіä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé, ó ïëàíóâàííі òà ïðîãíîçóâàííі,
ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ é îñâіòі òîùî.
Òàêîæ äàíі ÄÇÇ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü â іíòåðåñàõ áåçïåêè òà îáîðîíè äåðæàâè.
26

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Географічна карта, геозображення, картографічні інтернет-джерела, картографіч-ний сервіс, навігаційна система, географічні інформаційні системи (ГІС), дистанцій-не зондування Землі.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що таке геоінформаційні системи та дистанційне зондування
Землі?
2. Чи зрозуміли? Які джерела інформації використовують для створення географічних карт та інших геозображень?
3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади застосування сучасних картографічних сервісів на уроках географії.
4. Чи можете проаналізувати? Які можливості відкриває перед ученими використання космічних знімків у географічних дослідженнях?
5. Чи можете оцінити? Яке значення мають сучасні картографічні сервіси для навчання та життєдіяльності людини?

Êîðèñíі ïîñèëàííÿ äî òåìè:
Íàöіîíàëüíèé
Àòëàñ
Óêðàїíè:

Äèñòàíöіéíå
çîíäóâàííÿ
Çåìëі:

Ñåðâіñ
âіçóàëіçàöії ïîãîäè
NullSchool:

Êàðòà
ñóïóòíèêіâ
Satelite Map:
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ПІДСУМУЄМО!
 Для створення географічних карт необхідна велика кількість різноманітної інформації. Ця інформація залежить від тематики та призначення карт.
 Важливими джерелами інформації для географічних карт є: астрономічні дані, дистанційне зондування Землі, спостереження та вимірювання, гідрометеорологічні
спостереження, статистичні дані, літературні (текстові джерела) та екологічний
моніторинг.
 Картографічний інтернет-сервіс – це спосіб надання вебдоступу до карт за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 Географічні інформаційні системи (ГІС) – це багатофункціональні комплекси, що
забезпечують збір, обробку, відображення й поширення просторових (географічних) даних.
 Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – це спостереження нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об’єктах.
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Тема 2
Основи картографії
Опрацювавши матеріали теми «Основи картографії», ви покращите свої
навички користування навчальними картами, атласами й картографічними інтернет-джерелами. Також ви навчитеся описувати географічні об’єкти на карті,
визначати особливості побудови різних типів карт та інших геозображень.
Ви будете краще розуміти можливості використання у своєму житті карт
та геозображень, сучасних географічних інформаційних і супутникових навігаційних систем тощо.
Окрім того, ви навчитеся аналізувати значення картографічних зображень
різного змісту та масштабу в господарській діяльності людини та її повсякденному житті.

§ 6
6.. ÊÀÐÒÀ ÒÀ ІÍØІ ÃÅÎÇÎÁÐÀÆÅÍÍß
ПРИГАДАЙТЕ
 Якими атласами ви користувалися та користуєтеся під час навчання?
 Які особливості зображення земної поверхні на глобусі?
 Які ви знаєте приклади використання карт у своєму гаджеті?


Географічні карти як джерело інформації. Ç êóðñó çàãàëüíîї
ãåîãðàôії âè âæå çíàєòå, ùî ãåîãðàôі÷íà êàðòà – öå çìåíøåíå, óçàãàëüíåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíі, ïîáóäîâàíå â ïåâíіé
êàðòîãðàôі÷íіé ïðîєêöії òà ìàñøòàáі.
Ç äàâíіõ ÷àñіâ ãåîãðàôі÷íі êàðòè є äóæå âàæëèâèì äæåðåëîì ãåîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі íàóêè é áàãàòî ãàëóçåé
ãîñïîäàðñòâà, âîíè є íåçàìіííèìè äëÿ âèâ÷åííÿ ðîçâèòêó òà ïðîãíîçóâàííÿ ðіçíèõ ÿâèù. Àäæå íàâіòü íàéäîêëàäíіøèé ñëîâåñíèé îïèñ íå
çìîæå ñòâîðèòè òàêîї íàî÷íîї êàðòèíè ðîçìіùåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ
îá’єêòіâ і ÿâèù íà ïîâåðõíі Çåìëі, ÿê öå çîáðàæóє çâè÷àéíà ãåîãðàôі÷íà êàðòà. Ïіäðàõîâàíî, ùî ñëîâåñíèé îïèñ îäíієї êàðòè øêіëüíîãî àòëàñó çàéíÿâ áè 20–25 ñòîðіíîê, à çàãàëîì àòëàñó – äî 4000 ñòîðіíîê.
Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ íåìîæëèâî áåç ðіçíîìàíіòíèõ ãåîãðàôі÷íèõ
êàðò. Çà їõíüîþ äîïîìîãîþ ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі, âèçíà÷àòè àçèìóò, ñêëàäàòè òà ÷èòàòè ïëàí ìіñöåâîñòі é òîïîãðàôі÷íó êàðòó, êîðèñòóâàòèñÿ ìàñøòàáîì, ãðàäóñíîþ ñіòêîþ, îïèñóâàòè çà êàðòîþ îêðåìі îá’єêòè, ôîðìè ïîâåðõíі, âîäîéìè, ðîçñåëåííÿ
ðіçíèõ åòíîñіâ òîùî. Îòîæ ìîæíà âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî çàãàëüíі
êàðòîãðàôі÷íі çíàííÿ âèçíà÷àþòü ðіâåíü ãåîãðàôі÷íîї і êàðòîãðàôі÷íîї
êóëüòóðè ñó÷àñíîї ëþäèíè.
Íàâ÷àëüíі êàðòè é àòëàñè. ßê âіäîìî, іñíóþòü ðіçíі çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі êàðòè. Íàâ÷àëüíі ãåîãðàôі÷íі êàðòè âèêîðèñòîâó28
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þòü ÿê íàî÷íі ïîñіáíèêè äëÿ âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії òà іíøèõ äèñöèïëіí.
Øêіëüíі íàâ÷àëüíі êàðòè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü äåòàëüíіñòþ é õàðàêòåðîì îôîðìëåííÿ çàëåæíî âіä ðіâíÿ ïіäãîòîâêè òà âіêó ó÷íіâ.
Ãåîãðàôі÷íі êàðòè âèêîíóþòü ðіçíó ðîëü ó íàâ÷àííі. Ñòіííі êàðòè
âèêîðèñòîâóþòü óñі ó÷íі êëàñó, òîìó íàïèñè íà íèõ çðîáëåíі çàçâè÷àé
âåëèêèìè ëіòåðàìè. Íàñòіëüíі æ ïðèçíà÷åíі äëÿ іíäèâіäóàëüíîї ðîáîòè
â øêîëі òà âäîìà, òîìó âîíè äåòàëüíіøі.
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 â ñïіâñòàâíèõ ñïîñîáàõ çîáðàæåííÿ,
ïðîєêöіÿõ, ìàñøòàáàõ, ãåíåðàëіçàöії, çìіñòі òà
äîöіëüíîñòі. Öå äàє çìîãó ïîðіâíþâàòè îêðåìі òåðèòîðії, ÿêі çîáðàæåíî íà êàðòàõ àòëàñó (ìàë. 18).
ßê і êàðòè, àòëàñè äîñèòü ðіçíîìàíіòíі. Їõ
ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà òåðèòîðіàëüíèì îõîïëåííÿì (àòëàñè ñâіòó, îêðåìèõ êðàїí òà ðåãіîíіâ,
îáëàñòåé), ïðèçíà÷åííÿì (íàâ÷àëüíі, êðàєçíàâ÷і,
òóðèñòè÷íі, íàóêîâî-äîâіäêîâі, òðàíñïîðòíèõ
Мал. 18. Великий
øëÿõіâ, åêîëîãі÷íі), çìіñòîì (çàãàëüíîãåîãðàôі÷атлас світу
íі, òåìàòè÷íі, êîìïëåêñíі).

Географічні зображення. Ó íàø ÷àñ òðàäèöіéíі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ïåðåñòàëè áóòè єäèíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії äëÿ ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, їõ äîïîâíþþòü àåðî- і êîñìі÷íі ôîòîçíіìêè, åëåêòðîííі êàðòè é àòëàñè, ôîòîêàðòè, áëîê-äіàãðàìè, ðåëüєôíі êàðòè é
ñòåðåîìîäåëі, êàðòîãðàôі÷íі àíіìàöії, âіðòóàëüíі çîáðàæåííÿ òîùî.
Ñóêóïíіñòü òàêèõ äæåðåë іíôîðìàöії îá’єäíóþòü òåðìіíîì – ãåîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ (ãåîçîáðàæåííÿ).
Ãåîçîáðàæåííÿ – öå ïðîñòîðîâà, ìàñøòàáíà, óçàãàëüíåíà ìîäåëü
çåìíèõ (ïëàíåòíèõ) îá’єêòіâ àáî ïðîöåñіâ, ïðåäñòàâëåíà â ãðàôі÷íîìó
(îáðàçíîìó) âèãëÿäі. Ðîçðîáêîþ ãåîçîáðàæåíü çàéìàєòüñÿ íàóêà ãåîіêîíіêà.
Ãåîçîáðàæåííÿ áóâàþòü ïëàñêі (äâîâèìіðíі), îá’єìíі (òðèâèìіðíі),
äèíàìі÷íі (òðè- òà ÷îòèðèâèìіðíі). Äî ïëàñêèõ ãåîçîáðàæåíü íàëåæàòü
ðіçíі òèïè ãåîãðàôі÷íèõ é åëåêòðîííèõ êàðò, ïëàíè, àåðî- і êîñìі÷íі
çíіìêè, òåëåâіçіéíі é ãіäðîëîêàöіéíі çîáðàæåííÿ.
Îá’єìíі ãåîçîáðàæåííÿ äàþòü çìîãó çîðîâî âіäòâîðþâàòè îá’єìíі
ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè. Ïðèêëàäàìè òàêèõ çîáðàæåíü є ðåëüєôíі êàðòè
é ãëîáóñè, áëîê-äіàãðàìè, ñòåðåîñêîïі÷íі ìîäåëі, ôіçіîãðàôі÷íі ïàíîðàìè, à òàêîæ îá’єìíі ãîëîãðàìè.
Äèíàìі÷íі ãåîçîáðàæåííÿ ïîâåðõíі Çåìëі íàäàþòü ìîæëèâіñòü ñïîñòåðіãàòè çìіíè îá’єêòіâ òà ÿâèù íå ëèøå â ïðîñòîðі, à é ó ÷àñі. Öå
ìîæóòü áóòè ïëàñêі àáî îá’єìíі êàðòîãðàôі÷íі ôіëüìè, êіíîàòëàñè,
àíіìàöіÿ, äèíàìі÷íі áëîê-äіàãðàìè, ñòåðåîôіëüìè òà іíøå. Öі çîáðàæåííÿ äàþòü çìîãó ïðîñòåæèòè äèíàìіêó ïåâíîãî ÿâèùà â ïåâíîìó
÷àñîâîìó ïðîìіæêó. Ïðèêëàäîì ñëóãóє àíіìàöіéíà êàðòà ïîãîäè ç ðó-

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

õîìèìè óìîâíèìè çíàêàìè òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó, àòìîñôåðíèõ
ôðîíòіâ, õìàðíîñòі, îïàäіâ.
Ðåëüєôíі (îá’єìíі) êàðòè âèãîòîâëÿþòü іç ïëàñòèêó àáî іíøîãî
ìàòåðіàëó, íà ÿêèé íàíåñåíî çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі. Íà íèõ äîñèòü
íàî÷íî òà îá’єìíî âіäòâîðåíî ðåëüєô, äîòðèìàíî ñïіââіäíîøåííÿ
ãîðèçîíòàëüíîãî òà âåðòèêàëüíîãî ìàñøòàáіâ. Îá’єìíèé ðåëüєô ïîâåðõíі íàäàє òàêіé êàðòі ðåàëіñòè÷íîãî âèãëÿäó (ìàë. 19).

Мал. 19. Рельєфна карта України

Çàçâè÷àé öі êàðòè îõîïëþþòü ïîðіâíÿíî íåâåëèêі äіëÿíêè çåìíîї
ïîâåðõíі, íà íèõ çîáðàæóþòü ïåðåâàæíî ãіðñüêó ìіñöåâіñòü ç її åëåìåíòàìè: õðåáòàìè, äîëèíàìè, âåðøèíàìè, ïåðåâàëàìè òîùî.
Çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîãіé ñòâîðþþòü öèôðîâі ìîäåëі ðåëüєôó, ÿêі є îñíîâîþ äëÿ òðèâèìіðíèõ ìîäåëåé. Їõíє
ïîєäíàííÿ ç êàðòîãðàôі÷íîþ îñíîâîþ àáî àåðîêîñìі÷íèìè çíіìêàìè
äàє çìîãó ñòâîðþâàòè êàðòè àáî ìàêåòè îêðåìèõ ìіñöåâîñòåé. Ñàìå
òàêі êàðòè äåòàëüíî çíàéîìëÿòü ç ðåëüєôîì òåðèòîðії.
Ãëîáóñ є îñîáëèâèì êàðòîãðàôі÷íèì ïîñіáíèêîì, ìîäåëëþ Çåìëі ÷è іíøèõ ïëàíåò. Íà
íüîìó çåìíà ïîâåðõíÿ çîáðàæåíà áåç ñïîòâîðåíü, âèòðèìàíî єäèíèé ìàñøòàá, à òàêîæ áåç
âèêðèâëåíü ïåðåäàíî êîíòóðè òà íàïðÿìè.
Éîãî, ÿê і ãåîãðàôі÷íі êàðòè, âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ñòâîðåííÿ ïðàâèëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî ôîðìó òà ðîçìіð ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ïðè
âèâ÷åííі ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò, îçíàéîìëåííі ç êàðòîãðàôі÷íèìè ïðîєêöіÿìè (ìàë. 20).
Îñíîâíі âëàñòèâîñòі ãëîáóñà òàêі: âіí âіäòâîðþє êóëÿñòіñòü Çåìëі; ïåðåäàє âçàєìîðîçìіùåííÿ çåìíîї îñі, ïîëþñіâ, ìåðèäіàíіâ, ïàðàëåëåé
òîùî; ìàє єäèíèé ìàñøòàá; ïіäòðèìóє ïðàâèëüíå ñïіââіäíîøåííÿ ðіçíèõ ÷àñòèí çåìíîї
Мал. 20. Глобус
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Мал. 22. Цифрова модель земної поверхні
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Чи погоджуєтеся ви з тим, що електронні карти та атласи мають більше переваг у порівнянні з друкованими аналогами? Аргументуйте свою відповідь.

Ôîòîêàðòè óòâîðþþòü êîìáіíîâàíі ãðàôі÷íі é ôîòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі â ïîєäíàííі ç êîîðäèíàòíîþ ñіòêîþ, ãîðèçîíòàëÿìè, íàçâàìè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òîùî. Öå äàє çìîãó áіëüø äåòàëüíî òà
îá’єêòèâíî âіäîáðàçèòè òåðèòîðіþ, ùî ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ â îðієíòóâàííі íà ìіñöåâîñòі, ïðîєêòóâàííі, áóäіâíèöòâі, íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ. Çàçâè÷àé ôîòîêàðòè ñòâîðþþòü çà äàíèìè ñó÷àñíîї àåðîôîòî- і
êîñìі÷íîї çéîìêè é òîïîãðàôі÷íèìè ìåòîäàìè ñòâîðåííÿ êàðò.
31
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ïîâåðõíі; çáåðіãàє ôîðìè âñіõ ôіãóð
çåìíîї ïîâåðõíі.
Ãëîáóñè
áóâàþòü
ãåîãðàôі÷íі
(çåìíі) òà àñòðîíîìі÷íі (ïëàíåòíі,
íåáåñíîї ñôåðè); çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі é òåìàòè÷íі (ïîëіòè÷íі, êëіìàòè÷íі, ãåîëîãі÷íі, òåêòîíі÷íі òîùî). Çà
ðîçìіðàìè їõ ïîäіëÿþòü íà âåëèêі
(äіàìåòð ïîíàä 120 ñì), ñåðåäíі (60–
120 ñì), ìàëі (ìåíøå çà 60 ñì).
Áëîê-äіàãðàìè – öå òðèâèìіðíèé
êàðòîãðàôі÷íèé ìàëþíîê, ùî ñïîëó÷àє ïåðñïåêòèâíå çîáðàæåííÿ áóäüÿêîї ïîâåðõíі ç ïîçäîâæíіìè é ïîïåðå÷íèìè âåðòèêàëüíèìè ðîçðіçàìè
(ìàë. 21). Çà òåìàòèêîþ ðîçðіçíÿþòü
áëîê-äіàãðàìè ãåîëîãі÷íі, ãåîìîðôîëîãі÷íі, ґðóíòîâі, êëіìàòè÷íі, îêåàМал. 21. Блок-діаграма
íîëîãі÷íі òîùî, à çà ñïîñîáîì ïîáóäîâè – ïðîôіëüíі é іçîëіíіéíі.
Іíîäі áëîê-äіàãðàìè áóäóþòü ó âèãëÿäі ñåðії âåðòèêàëüíèõ ïåðåðіçіâ, ðîáëÿ÷è â íèõ âèðіçè, çîáðàæóþòü îêðåìі ÷àñòèíè áëîêó âіäîêðåìëåíèìè. Ñó÷àñíі ãåîіíôîðìàöіéíі ñèñòåìè äàþòü çìîãó ñòâîðþâàòè
åëåêòðîííі áëîê-äіàãðàìè, ÿêі, çàâäÿêè êîìï’þòåðíèì òåõíîëîãіÿì,
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ç ðіçíèõ ðàêóðñіâ (ìàë. 22).
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Ôîòîêàðòè áóâàþòü çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі (óíіâåðñàëüíі) і òåìàòè÷íі
(ñïåöіàëіçîâàíі). Òåìàòè÷íі ìàþòü ñïåöіàëüíі òîïîãðàôі÷íі óìîâíі çíàêè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó òіé ÷è іíøіé ãàëóçі äіÿëüíîñòі. Îñîáëèâіñòþ
öèõ êàðò є òå, ùî їõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðàíіøå, íіæ çäіéñíåíî
ïîâíó òîïîãðàôі÷íó çéîìêó ìіñöåâîñòі, à â ïîєäíàííі çі çâè÷àéíèìè
êàðòàìè – ïіäâèùèòè åôåêòèâíіñòü ïðîєêòíèõ і äîñëіäíèöüêèõ ðîáіò.
Íèíі øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóâàþòü ôîòîêàðòè, ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ êîñìі÷íîї çéîìêè. Òàêі êàðòè íàçèâàþòüñÿ ñóïóòíèêîâèìè
àáî êîñìîôîòîêàðòàìè (ìàë. 23).

Мал. 23. Супутникова карта Києва

ПІДСУМУЄМО!
 Географічна карта – це зменшене, узагальнене зображення земної поверхні на
площині, побудоване в певній картографічній проєкції та масштабі.
 Шкільні навчальні карти відрізняються від інших картографічних зображень детальністю й характером оформлення залежно від рівня підготовки та віку учнів.
 Географічні атласи – це систематизовані зібрання карт, які об’єднані певною ідеєю
і виконані за єдиною програмою як цілісні твори.
 Прикладами географічних зображень є: аеро- і космічні фотознімки, електронні
карти й атласи, фотокарти, блок-діаграми, рельєфні карти й стереомоделі, картографічні анімації, віртуальні зображення.
 Геозображення бувають пласкі (двовимірні), об’ємні (тривимірні), динамічні (три- та
чотиривимірні).

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Географічна карта, навчальні карти, атлас, геоіконіка, рельєфна карта, глобус,
блок-діаграма, фотокарта.
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Чи запам’ятали? Що таке навчальні карти й атласи та які вони бувають?
Чи зрозуміли? Які бувають геозображення?
Чи можете застосувати? Складіть перелік карт, що необхідні для вивчення цієї теми.
Чи можете проаналізувати? Чим відрізняються між собою різні геозображення й
коли їх доречніше використати в навчанні?
5. Чи можете оцінити? Наведіть приклади, за якими можна оцінити роль супутникових геозображень для господарської діяльності людини та її повсякденного життя.

§ 7
7.. ÊËÀÑÈÔІÊÀÖІß ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які карти представлені в географічному атласі?
 Як ви використовуєте географічні карти в повсякденному житті?


Класифікація карт. Ó çâ’ÿçêó ç іñíóâàííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ êàðò âèíèêëà ïîòðåáà їõ êëàñèôіêóâàòè. Êëàñèôіêàöіþ
þ
çäіéñíþþòü ç ìåòîþ øâèäêîãî ïîøóêó ïîòðіáíîї іíôîðìàöії, ñòâîðåííÿ
êàòàëîãіâ, ñïèñêіâ êàðò. Êëàñèôіêóâàòè êàðòè – îçíà÷àє ðîçïîäіëèòè
їõ íà âèäè çà ïåâíîãî îçíàêîþ. Іñíóþòü ðіçíі êëàñèôіêàöії ãåîãðàôі÷íèõ êàðò. Íàïðèêëàä, êàðòè ìîæíà ðîçïîäіëèòè çà çìіñòîì (îá’єêòîì
êàðòîãðàôóâàííÿ), ìàñøòàáîì, ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì òåðèòîðії,
ïðèçíà÷åííÿì (ìàë. 24).
ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

Дрібномасштабні
дрібніші за 1:1 000 000

ЗА ЗМІСТОМ

ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
(спеціальні)

Науководовідкові
Тематичні

Загальногеографічні

Середньомасштабні
від 1 : 200 000
до 1:1 000 000 включно

світу

Великомасштабні
1:100 000 і більше

країн

ЗА ПРОСТОРОВИМ
ОХОПЛЕННЯМ

материків та океанів

ЗА МАСШТАБОМ

Культурноосвітні
Туристичні
Технічні
Навчальні

Класифікація карт


Класифікація географічних карт за змістом. Çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі êàðòè ïåðåäàþòü çîâíіøíіé âèãëÿä ïëàíåòè, îêðåìèõ äіëÿíîê
ñóõîäîëó ÷è àêâàòîðіé. Íà íèõ çîáðàæóþòü ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, ÿêі
ôîðìóþòü íàñàìïåðåä çîâíіøíіé âèãëÿä òåðèòîðії (ðåëüєô, ðі÷êè, îçå33
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1.
2.
3.
4.
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ðà, ìîðÿ, íàñåëåíі ïóíêòè, êîðäîíè òîùî). Ïðîòå æîäåí іç öèõ îá’єêòіâ
íå âèäіëÿєòüñÿ îñîáëèâî ñåðåä іíøèõ.
Òåìàòè÷íі êàðòè âіäîáðàæàþòü áіëüø äåòàëüíî îäèí ÷è äåêіëüêà
âèçíà÷åíèõ åëåìåíòіâ – óñå çàëåæèòü âіä òåìè êàðòè. Òàêі êàðòè âіäòâîðþþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі òà ñóñïіëüíі ÿâèùà çà ïåâíîþ òåìàòèêîþ. Їõ ïîäіëÿþòü íà äâі âåëèêі ãðóïè: êàðòè ïðèðîäíèõ ÿâèù (ôіçèêîãåîãðàôі÷íі) òà êàðòè ñóñïіëüíèõ ÿâèù (ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі) (ìàë. 25).

Горішні Плавні

Кам’янське

КРОПИВНИЦЬКИЙ

Гришине

Покров

Яни Капу

Види карт за змістом

Класифікація карт за масштабом. Êëàñèôіêóâàòè êàðòè ìîæíà
é çà ìàñøòàáîì:
1) ïëàíè ç ìàñøòàáîì 1:5000 і áіëüøå;
2) âåëèêîìàñøòàáíі êàðòè âіä 1:5000 äî 1:200 000;
3) ñåðåäíüîìàñøòàáíі êàðòè âіä 1:200 000 äî 1:1 000 000 (âêëþ÷íî);
4) äðіáíîìàñøòàáíі êàðòè âіä 1:1 000 000.
Âåëèêîìàñøòàáíі êàðòè ùå íàçèâàþòü òîïîãðàôі÷íèìè, ñåðåäíüîìàñøòàáíі – îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íèìè, à äðіáíîìàñøòàáíі – îãëÿäîâèìè. Çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêі ìàþòü ìàñøòàá 1:5000 і áіëüøå,
íàçèâàþòü ïëàíîì ìіñöåâîñòі (ìàë. 26)

Масштаб 1:40 000 000 (в 1 см 400 км)

Масштаб 1:4 500 000 (в 1 см 45 км)

Мал. 26. Види карт за масштабом
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Масштаб 1:25 000 (в 1 см 250 м)

Північ

Вега
Ліра

Дракон

Велика
Ведмедиця

Лебідь
Полярна зоря

Захід

Лев

Цефей

Кассіопея
Анромеда

Візничий
Рак

Близнюки

Малий
Пес

Пегас

Персей
Телець

Водолій
Овен

Оріон

Кит

Сіріус
Великий Пес

Риби

Еридан

Заєць

Південь

Мал. 27. Карти за просторовим призначенням


Класифікація за призначенням. Ãåîãðàôі÷íі êàðòè ðîçðіçíÿþòü
çàëåæíî âіä òîãî, ç ÿêîþ ìåòîþ і â ÿêèõ ãàëóçÿõ ëþäèíà їõ âèêîðèñòîâóє. Çâàæàþ÷è íà øèðîêå êîëî çàâäàíü, ùî ñòàâëÿòü ïåðåä òàêèìè
êàðòàìè, âèäіëÿþòü îêðåìó ãðóïó ñïåöіàëüíèõ êàðò (òàáë. 1).
Види спеціальних карт
Види карт
Науково-довідкові
карти
Морські карти
Туристичні карти
Спортивні карти
Навчальні карти
Медичні карти

Військові карти

Таблиця 1

Сфера використання
для поглибленого вивчення зображених на них територій, проведення наукових досліджень
для виконання різних завдань у морі: плавання, промислу, досліджень шельфу тощо
передають інформацію про туристичні маршрути, інфраструктуру,
пам’ятки, визначні місця
для використання під час спортивних змагань (наприклад, для
спортивного орієнтування)
такі, що використовуються в навчальному процесі (кліматичні,
ґрунтів, економічні тощо)
відображають територіальну диференціацію рівня захворюваності
населення, а також його залежність від якісних показників навколишнього середовища
використовують для виконання різних завдань військового
спрямування

35

ÐÎÇ Ä ²Ë 1


Класифікація за просторовим охопленням території. Êàðòè
êëàñèôіêóþòü çà ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì çîáðàæóâàíèõ îá’єêòіâ. Òàêèìè ïàðàìåòðàìè õàðàêòåðèçóþòü êàðòè Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè é çîðÿíîãî íåáà, êàðòè îêðåìèõ ïëàíåò, çîêðåìà é Çåìëі. Íàñòóïíèìè є êàðòè
ñâіòó, ïіâêóëü, êàðòè ìàòåðèêіâ òà îêåàíіâ, êðàїí, îáëàñòåé, ðàéîíіâ,
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òîùî (ìàë. 27).

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

Öå ãåîãðàôі÷íі êàðòè, ïðèçíà÷åíі äëÿ ïåâíîãî öіëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ àáî äëÿ ïåâíîї ãðóïè ñïîæèâà÷іâ. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ âóçüêîþ òåìàòè÷íîþ ñïðÿìîâàíіñòþ çìіñòó. Öå
ìîæóòü áóòè êàðòè íàâ÷àëüíі, íàâіãàöіéíі, òåõíі÷íі (ïðîєêòíі, àâіàöіéíі, ìîðñüêі íàâіãàöіéíі), êàäàñòðîâі, òóðèñòè÷íі (ìàë. 28), åêñêóðñіéíі, ñïîðòèâíі, âіéñüêîâі, ìåäè÷íі, øëÿõіâ ñïîëó÷åíü, äëÿ ëþäåé ç
âàäàìè çîðó òîùî.

Мал. 28. Туристичні карти

Òàê, íàóêîâî-äîâіäêîâі êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ âèêîíàííÿ çà íèìè
íàóêîâèõ äîñëіäæåíü, îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî ïîâíîї іíôîðìàöії; òåõíі÷íі – âіäîáðàæàþòü îá’єêòè é óìîâè, íåîáõіäíі äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ òåõíі÷íèõ çàâäàíü; íàâ÷àëüíі – âèêîðèñòîâóþòü â îñâіòíüîìó ïðîöåñі.
Îêðåìîþ ãðóïîþ ìîæíà âèäіëèòè êàðòè, ùî ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ
ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé. Äî íèõ íàëåæàòü öèôðîâі, åëåêòðîííі, àíіìàöіéíі, âіðòóàëüíі.
ПІДСУМУЄМО!
 Класифікацію карт здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації,
створення каталогів, списків карт.
 Класифікувати карти – означає розподілити їх на види за певною ознакою.
 Карти можна розподілити за змістом (об’єктом картографування), масштабом, просторовим охопленням території та призначенням.
 Окремою групою є карти, що створені за допомогою сучасних технологій: цифрові,
електронні, анімаційні та віртуальні.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Класифікація карт, туристична карта, екскурсійні карта, спортивна карта, військова
карта, навігаційна карта, медична карта, спеціальні карти, план місцевості.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Назвіть відмінності між різними видами карт.
2. Чи зрозуміли? Чому існує класифікація географічних карт за різними критеріями?
3. Чи можете застосувати? Назвіть та згрупуйте різні види карт за зображеною територією, масштабом і тематикою.
4. Чи можете проаналізувати? Назвіть переваги, що надають користувачам цифрові, електронні та анімаційні карти.
5. Чи можете оцінити? Яка роль сучасних технологій у картографії?
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За допомогою традиційних та інтернет-джерел доберіть джерела інформації
для створення тематичної карти (варіанти тематичних карт надає вчитель/вчителька).

§ 8
8.. ÅËÅÌÅÍÒÈ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎЇ ÊÀÐÒÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що зображено на фізичній карті світу?
 Чим відрізняються між собою тематичні карти?


Елементи географічної карти. Âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè êëàñèôіêàöії ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ êàðò і âìієòå їõ ðîçðіçíÿòè.
Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü êàðò, óñі âîíè
ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ÷іòêèìè ïðàâèëàìè: ïіä ÷àñ їõíüîãî ñòâîðåííÿ
ó
âèêîðèñòîâóþòü ñèñòåìó óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó
ãåíåðàëіçàöіþ.
Óñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü îäíàêîâі ñêëàäîâі ÷àñòèíè, àáî åëåìåíòè êàðòè. Äî íèõ íàëåæàòü: ìàòåìàòè÷íà îñíîâà, êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ëåãåíäà, äîïîìіæíå îñíàùåííÿ é äîäàòêîâі çîáðàæåííÿ
(ìàë. 29).
Картографічне
зображення
– інформація про
об’єкти та явища,
їхнє поширення,
властивості,
взаємозв’язки

Торгові шляхи
південні
західні
східні
північні

Теплі течії
Холодні течії

Легенда
– система умовних
позначень і текстового
супроводу до них

Додаткові данні
– графіки, карти-вставки, фотографії,
діаграми, профілі, текстова
та цифрова інформація

Математична
основа
– картографічна
проєкція,
картографічна
сітка, масштаб,
геодезична
основа карти
Допоміжне
оснащення
– картометричні
графіки, схеми,
шкали висот,
глибин

Мал. 29. Елементи карти
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ДОСЛІДЖЕННЯ
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Ìàòåìàòè÷íà îñíîâà êàðòè âìіùàє â ñåáå êàðòîãðàôі÷íó ïðîєêöіþ òà ïîâ’ÿçàíó ç íåþ êîîðäèíàòíó ñіòêó (ñіòêè), ìàñøòàá і ãåîäåçè÷íó îñíîâó.
Êàðòîãðàôі÷íà ïðîєêöіÿ – öå ìàòåìàòè÷íî âèçíà÷åíèé ñïîñіá âіäîáðàæåííÿ ïîâåðõíі åëіïñîїäà íà ïëîùèíі. Êàðòîãðàôі÷íà ñіòêà –
ìåðåæà ïàðàëåëåé і ìåðèäіàíіâ íà êàðòі. À ìàñøòàá – öå ñòóïіíü çìåíøåííÿ ëіíії íà êàðòі ùîäî її ãîðèçîíòàëüíîãî ïðîêëàäàííÿ íà ìіñöåâîñòі. Ãåîäåçè÷íà îñíîâà êàðòè – öå ñóêóïíіñòü ãåîäåçè÷íèõ äàíèõ,
íåîáõіäíèõ äëÿ ñòâîðåííÿ êàðòè. Äî íèõ íàëåæèòü ïåâíà ñèñòåìà
êîîðäèíàò і ïåâíі â öіé ñèñòåìі êîîðäèíàòè îïîðíèõ ïóíêòіâ.
Ãåîäåçè÷íà îñíîâà äàєòüñÿ òіëüêè íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ äî
ìàñøòàáó 1:500 000 âêëþ÷íî. Íà äðіáíîìàñøòàáíèõ і òåìàòè÷íèõ êàðòàõ ãåîäåçè÷íà îñíîâà íå âіäîáðàæàєòüñÿ.
Ç ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ òіñíî ïîâ’ÿçàíå é êîìïîíóâàííÿ êàðòè –
âçàєìíå ðîçìіùåííÿ çîáðàæóâàíîї òåðèòîðії і íàçâè êàðòè, ëåãåíäè,
äîäàòêîâèõ çîáðàæåíü òà іíøèõ äàíèõ.
Êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ є ãîëîâíèì åëåìåíòîì êàðòè é âіäîáðàæàє її çìіñò: іíôîðìàöіþ ïðî îá’єêòè òà ÿâèùà, їõíє ïîøèðåííÿ, âëàñòèâîñòі, âçàєìîçâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, íà çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ
(ìàë. 30) öå ìîæå áóòè ðåëüєô, ãіäðîãðàôі÷íà ñіòêà, íàñåëåíі ïóíêòè,
àäìіíіñòðàòèâíі êîðäîíè òîùî.

Мал. 30. Загальногеографічна карта

Íà òåìàòè÷íèõ (ìàë. 31) і ñïåöіàëüíèõ êàðòàõ âèäіëÿþòü äâі ñêëàäîâі êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ. Ïåðøà – öå çàãàëüíîãåîãðàôі÷íà
÷àñòèíà çìіñòó êàðòè. Âîíà є îñíîâîþ äëÿ òåìàòè÷íîї ñêëàäîâîї òà
38

Мал. 31. Тематична карта

Ëåãåíäà êàðòè є âàæëèâèì åëåìåíòîì ãåîãðàôі÷íîї êàðòè. Ëåãåíäà – öå ñèñòåìà óìîâíèõ ïîçíà÷åíü і òåêñòîâîãî ñóïðîâîäó äî íèõ.
Ñàìå ëåãåíäà êàðòè є êëþ÷åì, ùî äîçâîëÿє íàì ëåãêî ÷èòàòè é ðîçóìіòè
її. Äëÿ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ñòâîðåíî ñïåöіàëüíі òàáëèöі óìîâíèõ çíàêіâ. Âîíè îäíàêîâі é çàãàëüíîïðèéíÿòі äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà âñіõ êàðòàõ âіäïîâіäíîãî ìàñøòàáó (ìàë. 32).

Центри областей України

Континентальний лід,
шельфові льодовики

Головні центри галузей, що постачають сировиною
хімічну та нафтохімічну промисловість

Зимова межа плавучих льодовиків

Коксохімічна

Центри районів

Нафтопереробна

Ріки, пороги та водоспади

Газопереробна

Ріки пересихаючі
Озера прісні

Видобувна промисловість

Озера солоні

Сірки

Озера з непостійною береговою лінією

Калійних солей
5895 -405

Кам’яної солі

3835

Межі областей України

2000

200

0

200

500

1000 2000

Рівень глибин
Діючі вулкани

ШКАЛА ГЛИБИН І ВИСОТ У МЕТРАХ
глибше 8000 6000 4000

Відмітки висот, урізу води від рівня моря

3000 5000 вище

Масштаб 1:40 000 000 (в 1 см 400 км)
400
0
400
800
1200 1600 км

Мал. 32. Легенда загальногеографічної карти
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äîïîìàãàє îðієíòóâàòèñÿ íà êàðòі. Äðóãà – öå òåìàòè÷íèé çìіñò êàðòè. Íàïðèêëàä, ãåîëîãі÷íà áóäîâà òåðèòîðії, êëіìàòè÷íå ðàéîíóâàííÿ,
ґðóíòîâèé ïîêðèâ, ïðèðîäíі çîíè òà іíøå.

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

Íà òåìàòè÷íèõ êàðòàõ ïîçíà÷åííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ, òîìó ëåãåíäó
ðîçìіùóþòü íà ñàìîìó àðêóøі êàðòè. Ó òàêіé ëåãåíäі є ïîÿñíåííÿ äî
çíàêіâ, êîëüîðîâîї ãàìè, øòðèõóâàííÿ åëåìåíòіâ êàðòè, øðèôòіâ ïіäïèñіâ. Êîæåí åëåìåíò âіäïîâіäàє і ëîãі÷íî ïîÿñíþє ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè
òà ïðîöåñè, ùî çîáðàæåíі íà êàðòі.
Äîïîìіæíå îñíàùåííÿ ãåîãðàôі÷íîї êàðòè äîïîìàãàє êðàùå її ÷èòàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè. Íàïðèêëàä, íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі äîäàòêîâî ðîçìіùóþòü øêàëó äëÿ âèçíà÷åííÿ êóòіâ íàõèëó ñõèëіâ, àáî êóòè
ìàãíіòíîãî ñõèëåííÿ òîùî.
Äîäàòêîâèìè äàíèìè íà êàðòі ìîæóòü áóòè ðіçíîìàíіòíі ãðàôіêè,
êàðòè-âðіçêè, ôîòîãðàôії, äіàãðàìè, ïðîôіëі, òåêñòîâà òà öèôðîâà іíôîðìàöіÿ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè ç êàðòîþ. Âîíè íå
ñòîñóþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ àáî ëåãåíäè,
ïðîòå ïîâ’ÿçàíі çі çìіñòîì êàðòè, äîïîâíþþòü òà ïîÿñíþþòü її.
ПІДСУМУЄМО!
 Усі географічні карти мають однакові складові частини, або елементи карти: картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення й додаткові зображення.
 Математична основа карти вміщає в себе картографічну проєкцію і пов’язану з нею
координатну сітку (сітки), масштаб і геодезичну основу.
 Картографічне зображення є головним елементом карти й відображає її зміст.
 На тематичних картах виділяють дві складові картографічного зображення: загальногеографічну частину та тематичний зміст карти.
 Легенда карти – це система умовних позначень і текстового супроводу до них.
 Допоміжне оснащення та додаткові зображення географічної карти допомагають
краще її читати та використовувати.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Елементи географічної карти, картографічне зображення, легенда карти, допоміжне оснащення, додаткові зображення, картографічна проєкція, геодезична
основа карти.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які є способи зображення об’єктів на тематичних картах? Назвіть елементи змісту карт.
2. Чи зрозуміли? Що таке легенда карти та яка її роль у роботі з картою?
3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади, що демонструють роль допоміжного
оснащення та додаткових зображень географічної карти в процесі роботи з
картами.
4. Чи можете проаналізувати? Чим відрізняється легенда на загальногеографічних
та тематичних картах?
5. Чи можете оцінити? Яке значення картографічних зображень різного змісту на
уроках географії?

§ 9
9.. ÅËÅÌÅÍÒÈ ÇÌІÑÒÓ ÊÀÐÒÈ.
ÎÁ’ЄÊÒÈ ÒÀ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÓÂÀÍÍß
ПРИГАДАЙТЕ
 Що вивчає наука картографія?
 У чому відмінність між загальногеографічними та тематичними картами?
40
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Елементи змісту географічних карт. Ñòâîðåííÿ ãåîãðàôі÷íîї
êàðòè íàçèâàþòü êàðòîãðàôóâàííÿì. Âîíî ïåðåäáà÷àє âèáіð òåìàòèêè êàðòè, ðîçðîáêó çìіñòó, îáґðóíòóâàííÿ âèáîðó ñïîñîáіâ êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ, äîäàòêîâèõ åëåìåíòіâ òîùî. Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ åòàïіâ ñòâîðåííÿ êàðòè є âèçíà÷åííÿ çìіñòó êàðòè òà її åëåìåíòіâ.
Çìіñò êàðòè – öå ñóêóïíіñòü çîáðàæåíèõ íà íіé îá’єêòіâ і âіäîìîñòåé ïðî íèõ. Çìіñò çàëåæèòü âіä òåìè òà ïðèçíà÷åííÿ êàðòè. Âіí
ñêëàäàєòüñÿ ç îêðåìèõ ãåîãðàôі÷íèõ åëåìåíòіâ ç õàðàêòåðíèìè òіëüêè
äëÿ íèõ îçíàêàìè é âëàñòèâîñòÿìè. Íàïðèêëàä, ðåëüєô çåìíîї ïîâåðõíі, êëіìàò, âíóòðіøíі âîäè, íàñåëåíі ïóíêòè, ðîñëèííèé ïîêðèâ, ãîñïîäàðñüêі îá’єêòè.
Óñі öі ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, àáî îá’єêòè êàðòîãðàôóâàííÿ, âіäðіçíÿþòüñÿ çà ïðîñòîðîâèì ðîçìіùåííÿì, êіëüêіñòþ ñêëàäîâèõ, ñòðóêòóðîþ.
Òàê, öå ìîæå áóòè ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ êîìïîíåíòіâ àáî îêðåìèé êîìïîíåíò ïðèðîäè ÷è åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòіі
ëþäèíè, íàïðèêëàä, êëіìàò, ðåëüєô, ґðóíòè, âîäíі îá’єêòè, âèäè ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі.
Ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, ùî íàíîñÿòüñÿ íà êàðòó, ìîæóòü áóòè êîíêðåòíèìè òà ðåàëüíèìè (êðàїíà, íàñåëåíèé ïóíêò, ãîðè, ðі÷êà), àáñòðàêòíèìè (ãóñòîòà íàñåëåííÿ, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü êðàїí, âîäîçàáåçïå÷åíіñòü ìіñò), ïåðåäáà÷óâàíèìè (çàïðîєêòîâàíå çàëіñíåííÿ òåðèòîðії,
ñèñòåìà ðîçñåëåííÿ).
Åëåìåíòàìè çìіñòó ãåîãðàôі÷íîї êàðòè ìîæóòü áóòè îá’єêòè, ùî
ñïðèéìàþòüñÿ ëþäèíîþ çîðîâî. Íèìè ìîæóòü âèñòóïàòè îêðåìà ãîðà,
ðі÷êà, áîëîòî, ïіäïðèєìñòâî, áóäèíîê àáî îá’єêòè, ùî îá’єäíàíі â ãðóïó
çà ïåâíèìè îçíàêàìè (ïðèðîäíèé êîìïëåêñ, ãіäðîãðàôіÿ, íàñåëåíèé
ïóíêò). Îêðіì òîãî, åëåìåíòàìè çìіñòó êàðòè ìîæóòü áóòè îá’єêòè,
іíôîðìàöіþ ïðî ÿêі îòðèìóþòü çà äîïîìîãîþ ñïîñòåðåæåíü і âèìіðþâàíü (âèñîòà Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì, àìïëіòóäà òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ,
àáñîëþòíà òà âіäíîñíà âèñîòà). Çìіñò êàðò ìîæå ôîðìóâàòèñÿ íà äàíèõ
äîñëіäæåíü ÿâèù òà ïðîöåñіâ, ÿêі íå ìîæíà áà÷èòè áåçïîñåðåäíüî,
ÿê-îò ãåîëîãі÷íà áóäîâà ïëàíåòè, çàãàëüíà öèðêóëÿöіÿ àòìîñôåðè.
Çà îñîáëèâîñòÿìè ïîøèðåííÿ íà çåìíіé ïîâåðõíі, ùî êàðòîãðàôóєòüñÿ, ðîçðіçíÿþòü îá’єêòè:
• òî÷êîâі (áàëêà, ïàãîðá, íàñåëåíèé ïóíêò);
• ëіíіéíі (îêåàíі÷íà òå÷іÿ, ðі÷êà, øëÿõè ñïîëó÷åííÿ);
• ïëîùèííі (ïîÿñ, ðàéîí).

Показники картографування. Áóäü-ÿêèé ãåîãðàôі÷íèé îá’єêò
÷è ïåâíà ñóêóïíіñòü, ìàþòü âіäìіííі îçíàêè, çà ÿêèìè їõ ìîæíà ðîçðіçíèòè, êëàñèôіêóâàòè, îá’єäíàòè, âèÿâèòè ïåâíі îñîáëèâîñòі. Öі îçíàêè,
çà ÿêèìè íà êàðòі ïîäàєòüñÿ îá’єêò êàðòîãðàôóâàííÿ ÷è éîãî ñêëàäîâі,
íàçèâàþòü ïîêàçíèêàìè êàðòîãðàôóâàííÿ.
Ðîçðіçíÿþòü ÿêіñíі ïîêàçíèêè (íàïðèêëàä, êëіìàòè÷íі ïîÿñè, òèïè
ґðóíòіâ, âèäè äіÿëüíîñòі) і êіëüêіñíі ïîêàçíèêè (âèñîòà íàä ðіâíåì
ìîðÿ, ïëîùà, ãóñòîòà ðі÷êîâîї ñіòêè).
Êіëüêіñíі ïîêàçíèêè ïîäіëÿþòü íà àáñîëþòíі – òàêі, ùî îòðèìàíі
ïіä ÷àñ ïîëüîâèõ äîñëіäæåíü, âèìіðіâ, ïіäðàõóíêó êіëüêîñòі îá’єêòіâ.
Їõ çàïèñóþòü ó ïåâíèõ îäèíèöÿõ âèìіðó – êіëîìåòðàõ, åêçåìïëÿðàõ.
Òàêîæ âèäіëÿþòü âіäíîñíі ïîêàçíèêè – òàêі, ùî îòðèìàíі â ïðîöåñі
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ïåâíèõ îá÷èñëåíü (âèçíà÷åííÿ âіäíîñíîї âîëîãîñòі ïîâіòðÿ, ãóñòîòè íàñåëåííÿ, ÷àñòêè îðíèõ çåìåëü; ëіñèñòіñòü òåðèòîðії).
Ðîçðіçíÿþòü òàêîæ ìîìåíòíі ïîêàçíèêè (ïðîãíîç ïîãîäè íà ïåâíó
äàòó àáî ÷àñ) òà іíòåðâàëüíі (ðóõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò àáî çìіíè êëіìàòó
çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó).
Îá’єêò êàðòîãðàôóâàííÿ ìîæå ìàòè êіëüêà ïîêàçíèêіâ, êîæåí ç ÿêèõ
õàðàêòåðèçóє éîãî ç ðіçíèõ áîêіâ (òàáë. 2), àëå äëÿ ïåâíîї êàðòè âіäáèðàþòü ëèøå òі ïîêàçíèêè, êîòðі âіäïîâіäàþòü її òåìі òà ïðèçíà÷åííþ.
Показники картографування річки
Географічний
об’єкт
Річка

Таблиця 2

Показник
Вид
кількісний
моментний
інтервальний

якісний

Приклад
висота витоку та гирла
протяжність
похил
падіння
рівень води
річний стік
насиченість води киснем
забрудненість промисловими або побутовими відходами


Значення карт. Ñüîãîäíі íåìîæëèâî óÿâèòè ãàëóçü ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ó ÿêіé ïåâíîþ ìіðîþ íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ á ãåîãðàôі÷íі êàðòè.
Ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ і ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü âàæëèâèì äæåðåëîì іíôîðìàöії áóëà é çàëèøàєòüñÿ ãåîãðàôі÷íà êàðòà.
Çíàííÿ êàðòè, óìіííÿ íåþ êîðèñòóâàòèñÿ äàє êîæíіé ëþäèíі çìîãó
ðîçâ’ÿçóâàòè âàæëèâі ïðîáëåìè. Âîíà íå òіëüêè ìіñòèòü іíôîðìàöіþ
ïðî îá’єêòè і ÿâèùà, à òàêîæ є íàî÷íèì ïîñіáíèêîì, ùî äîïîìàãàє
ñòâîðèòè óÿâëåííÿ ïðî їõíє ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ, òåðèòîðіàëüíі
çâ’ÿçêè, âèçíà÷èòè ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі òåðèòîðії. Çà êàðòàìè îäíієї
òåðèòîðії, ñòâîðåíèìè â ðіçíèé ÷àñ, ìîæíà âèçíà÷èòè çàêîíîìіðíîñòі
її çìіíè â ÷àñі é ïðîñòîðі.
Âîíè òàêîæ є íåçàìіííèìè äëÿ âèâ÷åííÿ ðîçâèòêó ðіçíèõ ÿâèù òà
їõíüîãî ïðîãíîçóâàííÿ. Ãåîãðàôі÷íі êàðòè âèêîíóþòü ôóíêöії, ñåðåä
ÿêèõ ìîæíà âèîêðåìèòè òàêі:
• êîìóíіêàòèâíà – ïåðåäà÷à іíôîðìàöії ïðî ÿâèùà òà ïðîöåñè, ÿêі
âіäáóâàþòüñÿ â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі òà ñîöіóìі;
• îñâіòíÿ – îòðèìàííÿ іíôîðìàöії ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò êîðèñòóâà÷åì;
• íàóêîâà – âàæëèâèé çàñіá íàóêîâèõ äîñëіäæåíü;
• îïåðàòèâíà – â÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà çìіíè â ïðèðîäíîìó òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîìó ñåðåäîâèùі, êîðèãóâàííÿ äіé ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ
ðіçíèõ çàâäàíü.
Êàðòè – öå íàäіéíі ïóòіâíèêè íà ñóøі é îêåàíі, ó òóðèñòè÷íèõ ïîõîäàõ, äëÿ ïîëüîòó ëіòàêà òà â ïіøîõіäíîìó ìàðøðóòі. Ó âіéñüêîâіé
ñïðàâі âîíè є îñíîâíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії ïðî ìіñöåâіñòü òà îáîâ’ÿçêîâèì ïîñіáíèêîì äëÿ êåðóâàííÿ äіÿìè âіéñüê òà îðãàíіçàöії їõíüîї
âçàєìîäії.
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ПІДСУМУЄМО!
 Картографуванням називається процес створення географічної карти.
 Картографування передбачає вибір тематики карти, розробку змісту, обґрунтування вибору способів картографічного зображення та додаткових елементів.
 Усі об’єкти картографування відрізняються за просторовим розміщенням, кількістю
складових та структурою.
 Географічні об’єкти, що наносяться на карту можуть бути конкретними й реальними, абстрактними та передбачуваними.
 За особливостями поширення на земній поверхні, що картографується, розріз-няють точкові, лінійні та площинні об’єкти.
 Розрізняють якісні й кількісні показники картографування.
 Географічна карта була та залишається важливим джерелом інформації під часс
виконання різних навчальних і практичних завдань.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Картографування, показники картографування.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що таке картографування?
2. Чи зрозуміли? Які є об’єкти картографування та як їх класифікують?
3. Чи можете застосувати? Чи зможете виділити види карт за різними об’єктами картографування?
4. Чи можете проаналізувати? Яка різниця між реальними, абстрактними та передбачуваними географічними об’єктами, що наносяться на карту?
5. Чи можете оцінити? Яке значення картографічних зображень різного змісту та
масштабу для господарської діяльності людини та її повсякденного життя?

§ 1
10.
0 . ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÑÍÎÂÀ ÊÀÐÒ.
ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÏÐÎЄÊÖІЇ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке масштаб?
 Які труднощі виникають під час зображення кулястої форми Землі на площині?


Математична основа географічних карт. Ãåîãðàôі÷íі êàðòè
ìàþòü ñâîї âëàñòèâîñòі: óñі âîíè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ìàòåìàòè÷íèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè. Òàê, ó ïðîöåñі їõíüîãî ñòâîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü âëàñíó ñèñòåìó óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó
ãåíåðàëіçàöіþ, à ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ ñòâîðåííÿ êàðò є ìàñøòàá і
êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії.
Âè âæå âèâ÷àëè ðàíіøå, ùî êîæíà êàðòà ñòâîðåíà â ïåâíîìó ìàñøòàáі. Âіí âèçíà÷àє ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ îá’єêòіâ íàâêîëèøíüîãî
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Ñüîãîäíі îïòèìàëüíіñòü ïðîêëàäàííÿ çàëіçíè÷íèõ êîëіé, àâòîìàãіñòðàëåé, òðóáîïðîâîäіâ âèçíà÷àþòü íå â ïîëüîâèõ óìîâàõ, à çäіéñíþþòü çà òîïîãðàôі÷íèìè êàðòàìè â ïðîєêòíèõ óñòàíîâàõ.
Êàðòà ñëóãóє íàî÷íèì ïîñіáíèêîì, îá’єêòîì âèâ÷åííÿ é äæåðåëîì
çíàíü. Âîíà є ìîäåëëþ ðіçíèõ ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ ïðîñòîðîâèõ
ÿâèù.
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ñâіòó íà êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ. Çàñòîñóâàííÿ ìàñøòàáó ïîâ’ÿçàíå ç
áàæàííÿì ïåðåäàòè íà íåâåëèêîìó çà ïëîùåþ àðêóøó ïàïåðó ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ íà çíà÷íî áіëüøіé çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії.
Òîìó ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíîї òåðèòîðії áóäå òèì
áіëüøèì, ÷èì áіëüøîþ є âîíà ñàìà. Çàñòîñîâóþòü ðіçíі ôîðìè ïîçíà÷åííÿ ìàñøòàáó íà êàðòі: ÷èñëîâèé, іìåíîâàíèé òà ëіíіéíèé (ìàë. 33).
Числовий

Іменований

1 : 2000

У 1 см 20 м

Лінійний
20

0
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40

60 м

Види масштабу

Îêðіì òîãî, ìàñøòàáè, óðàõîâóþ÷è ñòóïіíü çìåíøåííÿ, ïîäіëÿþòü
íà âåëèêі, ñåðåäíі òà äðіáíі. Âіäìіííі çà ìàñøòàáîì êàðòè ìàþòü ðіçíі
òî÷íіñòü і äåòàëüíіñòü çîáðàæåííÿ, ñòóïіíü ãåíåðàëіçàöії і ðіçíîìàíіòíå
ïðèçíà÷åííÿ (ìàë. 34).

масштаб 1 : 2 000 000
(в 1 см – 20 км)

масштаб 1 : 100 000
(в 1 см – 1 км)

масштаб 1 : 10 000
(в 1 см – 100 м)

Мал. 34. Карти Києва різного масштабу


Картографічні проєкції. ßê âіäîìî, êîëè çîáðàæåííÿ êóëÿñòîї
ôîðìè Çåìëі ïåðåíîñèòüñÿ íà ïëîùèíó êàðòè, íåîäìіííî âèíèêàþòü
ñïîòâîðåííÿ ïëîù, êóòіâ, ôîðì і âіäñòàíåé. Âåëè÷èíà öèõ ñïîòâîðåíü
çàëåæèòü âіä âèáîðó êàðòîãðàôі÷íîї ïðîєêöії òà ðîçìіðó çîáðàæóâàíîї
òåðèòîðії. Ìàòåìàòè÷íèé ñïîñіá ïåðåíåñåííÿ êóëÿñòîї çåìíîї ïîâåðõíі
íà ïëîùèíó íàçèâàþòü êàðòîãðàôі÷íîþ ïðîєêöієþ.
Îäíà é òà ñàìà òåðèòîðіÿ, âіäîáðàæåíà â îäíîìó ìàñøòàáі, ïðîòå
âèêîíàíà â ðіçíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîєêöіÿõ, ìàє ðіçíó êîíôіãóðàöіþ
і ñïîòâîðåííÿ. Óñі íàÿâíі ïðîєêöії óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè çà äâîìà
êðèòåðіÿìè: çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð і çà
õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü. Óðàõîâóþ÷è ìåòó, ç ÿêîþ ñòâîðþєòüñÿ ãåîãðàôі÷íà êàðòà, îáèðàþòüñÿ é âіäïîâіäíі ïðîєêöії.

Картографічні проєкції за використанням допоміжних геометричних фігур. Äëÿ ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ ç êóëі (åëіïñîїäà) íà
ïëîùèíó âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі äîïîìіæíі ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè:
öèëіíäð, êîíóñ і ïëîùèíó. Çàëåæíî âіä îáðàíîї ôіãóðè ðîçðіçíÿþòü
öèëіíäðè÷íі, êîíі÷íі òà àçèìóòàëüíі ïðîєêöії (ìàë. 35).
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Мал. 35. Типи проєкцій: циліндрична (1), азимутальна (2), конічна (3)

Öèëіíäðè÷íі ïðîєêöії îòðèìóþòü óíàñëіäîê ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі ç êóëі íà öèëіíäð. Öі ïðîєêöії â êàðòîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü íàé÷àñòіøå. Âîíè ìàþòü íàéìåíøі ñïîòâîðåííÿ íà åêâàòîðі òà ñåðåäíіõ øèðîòàõ, òîìó їõ çàñòîñîâóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ êàðò ñâіòó,
îêåàíіâ, äåðæàâ, ðîçòàøîâàíèõ â åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ.
Êîíі÷íі ïðîєêöії îòðèìóþòü ïіä ÷àñ ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ Çåìëі
íà áі÷íó ïîâåðõíþ êîíóñà. Öі ïðîєêöії ìàþòü íàéìåíøі ñïîòâîðåííÿ â
ïîìіðíèõ øèðîòàõ, òîìó їõ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ
êàðò îêðåìèõ äåðæàâ і òåðèòîðіé, ðîçòàøîâàíèõ ó ñåðåäíіõ øèðîòàõ
(íàïðèêëàä, çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі êàðòè Єâðîïè, Óêðàїíè).
Àçèìóòàëüíі ïðîєêöії îòðèìóþòü çàâäÿêè ïåðåíåñåííþ çîáðàæåííÿ
çåìíîї ïîâåðõíі ç ïåâíîї òî÷êè íà ïëîùèíó. Öі ïðîєêöії 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 êàðòè. Çàëåæíî âіä ïîëîæåííÿ ïëîùèíè ùîäî çåìíîї êóëі
ðîçðіçíÿþòü ïîëÿðíі (íîðìàëüíі) òà åêâàòîðіàëüíі (ïîïåðå÷íі) àçèìóòàëüíі ïðîєêöії. Ó øêіëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ àòëàñàõ ìè áà÷èìî òàêі
ïðîєêöії íà êàðòàõ Àíòàðêòèäè ÷è Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó.
Ïîëіêîíі÷íі ïðîєêöії. Öå êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії, ÿêі îòðèìóþòü ïðè
ïðîєêòóâàííі ïîâåðõíі êóëі íà äåêіëüêà äîòè÷íèõ êîíóñіâ. Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç ïàðàëåëåé, çîáðàæåíèõ åêñöåíòðè÷íèìè êîëàìè, öåíòðè ÿêèõ
ðîçìіùåíі íà ïðÿìîìó îñüîâîìó ìåðèäіàíі, à іíøі ìåðèäіàíè – öå ñóêóïíіñòü êðèâèõ, êðèâèçíà ÿêèõ çáіëüøóєòüñÿ ç âіääàëåííÿì âіä íüîãî.
Ïðîñòà ïîëіêîíі÷íà ïðîєêöіÿ âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ çîáðàæåííÿ
êðàїí, âèòÿãíóòèõ ó ìåðèäіîíàëüíîìó íàïðÿìêó, íàïðèêëàä Àðãåíòèíè, ×èëі, Â’єòíàìó. Ïðè öüîìó ñåðåäíіé ìåðèäіàí ïðîєêöії áóäóþòü
ïîñåðåäèíі âіäîáðàæóâàíîї òåðèòîðії.
Ó ïîëіêîíі÷íіé ïðîєêöії ïîáóäîâàíі áіëüøіñòü êàðò ñâіòó. Ó òàêіé
æå ïðîєêöії áóäóþòüñÿ é íàâ÷àëüíі êîíòóðíі êàðòè (ìàë. 36).
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Мал. 36. Поліконічна довільна проєкція

Óìîâíі ïðîєêöії. Îêðіì öèëіíäðè÷íèõ, êîíі÷íèõ é àçèìóòàëüíèõ
êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîєêöіé, іñíóє âåëèêà ãðóïà óìîâíèõ ïðîєêöіé. Їõ
ñòâîðþþòü áåç çàñòîñóâàííÿ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð, òîáòî âèêîðèñòîâóþ÷è ëèøå âіäïîâіäíі ìàòåìàòè÷íі ôîðìóëè. Ñïіââіäíîøåííÿ ñïîòâîðåíü êóòіâ і ñïîòâîðåíü ïëîù ó ìåæàõ òàêîї êàðòè çìіíþєòüñÿ. Ùîá
ìіíіìіçóâàòè ñïîòâîðåííÿ, òàêèé òèï ïðîєêöіé çäåáіëüøîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ âåëèêèõ çà ïëîùåþ êðàїí. Äî óìîâíèõ ïðîєêöіé
íàëåæàòü ïñåâäîöèëіíäðè÷íі, ïñåâäîêîíі÷íі òà ïñåâäîàçèìóòàëüíі.
Óñі êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії ðîçðіçíÿþòüñÿ çà âèãëÿäîì ãðàäóñíîї
ñіòêè (ìàë. 37).
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Мал. 37. Вигляд сітки меридіанів і паралелей
у різних картографічних проєкціях: 1 – циліндрична; 2 – конічна; 3 – азимутальна;
4 – псевдоконічна; 5 – псевдоциліндрична; 6 – поліконічна; 7 – псевдоазимутальна
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Ó ïñåâäîêîíі÷íèõ ïðîєêöіÿõ ïàðàëåëі – öå äóãè êîíöåíòðè÷íèõ êіë,
ñåðåäíіé ìåðèäіàí ïðÿìèé, іíøі ìåðèäіàíè – êðèâі, ñèìåòðè÷íі âіäíîñíî ñåðåäíüîãî. Ïñåâäîàçèìóòàëüíі – öå âèäîçìіíåíі àçèìóòàëüíі ïðîєêöії. Çàçâè÷àé їõ çàñòîñîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó.

Спотворення на географічних картах. Ïіä ÷àñ ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ ïîâåðõíі êóëі àáî åëіïñîїäà íà ïëàñêó ïîâåðõíþ, îáîâ’ÿçêîâî
âèíèêàþòü äåÿêі ñïîòâîðåííÿ ãåîìåòðè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ïîâåðõíі,
ÿêà çîáðàæóєòüñÿ. Ñïîòâîðåííÿ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü – öå çìіíà
ðîçìіðіâ, äîâæèí, âіäñòàíåé, êóòіâ, ôîðì ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ. Ñôåðè÷íó ïîâåðõíþ íåìîæëèâî ðîçãîðíóòè ó âèãëÿäі ïëîùèíè áåç ðîçðèâіâ і ñêëàäîê. Òå ñàìå âіäáóâàєòüñÿ ïðè ñïðîáі çîáðàçèòè íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі îïóêëó çåìíó ïîâåðõíþ. Òîìó âñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü òі
÷è іíøі ñïîòâîðåííÿ. Їõíÿ âåëè÷èíà çàëåæèòü âіä ðîçìіðіâ òåðèòîðії,
ùî çîáðàæóєòüñÿ. Íàéáіëüøèìè âîíè є íà äðіáíîìàñøòàáíèõ êàðòàõ.
Íà ïëàíàõ ìіñöåâîñòі ÷è âåëèêîìàñøòàáíèõ êàðòàõ їõ ìàéæå íåìàє.
Íà ãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ є ÷îòèðè òèïè ñïîòâîðåíü: äîâæèíè, êóòіâ, ôîðì і ïëîù îá’єêòіâ. Òîìó çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü ðîçðіçíÿþòü
òàêі êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії:
ðіâíîêóòíі – çáåðіãàþòüñÿ áåç ñïîòâîðåíü êóòè é ôîðìè ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ äîâæèíè òà ïëîùі (ìàë. 39);
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 çðіâíîâàæåííі ñïîòâîðåíü ïëîù і êóòіâ;
äîâіëüíі – ïðîєêöії ç áóäü-ÿêèìè ñïіââіäíîøåííÿìè ñïîòâîðåíü
ôîðì, ïëîù, êóòіâ і âіäñòàíåé. Çàçâè÷àé âåëè÷èíà êîæíîãî çі ñïîòâîðåíü є ìåíøîþ, íіæ â іíøèõ ïðîєêöіÿõ.
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Ïñåâäîöèëіíäðè÷íі ïðîєêöії (ìàë. 38) çàñòîñîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ
êàðò äðіáíèõ ìàñøòàáіâ. Íàïðèêëàä, äëÿ êàðò ÷àñòèí ñâіòó, ÿêùî ïðÿìîëіíіéíèé ìåðèäіàí çîáðàæóєòüñÿ ïîñåðåäèíі êàðòè. Òàêîæ òàêі ïðîєêöії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò îêåàíіâ.
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Мал. 39. Рівнокутна карта світу
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Розгляньте зображення Антарктиди на кількох різних географічних картах в
атласі та глобусі. Зробіть висновок, порівнюючи ці зображення.

Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ãåîãðàôі÷íèõ êàðò êàðòîãðàôè êîðèñòóþòüñÿ
òієþ ÷è іíøîþ ïðîєêöієþ, ÿêà äàє çìîãó óíèêíóòè àáî çìåíøèòè íàñëіäêè ðіçíèõ òèïіâ ñïîòâîðåíü. Çàñòîñóâàííÿ ïðîєêöіé çàëåæèòü âіä
êîíôіãóðàöії і ðîçìіùåííÿ çîáðàæóâàíîãî ðåãіîíó, ìàñøòàáó, à òàêîæ
âіä ïðèçíà÷åííÿ êàðòè.
ПІДСУМУЄМО!
 Математичною основою географічних карт є масштаб і картографічні проєкції.
 Застосовують різні форми позначення масштабу на карті: числовий, іменований та
лінійний.
 Для перенесення зображення з кулі (еліпсоїда) на площину використовують спеціальні допоміжні геометричні фігури: циліндр, конус і площину.
 Залежно від обраної фігури розрізняють циліндричні, конічні та азимутальні проєкції.
 Поліконічні проєкції – це картографічні проєкції, які отримують при проєктуванні
поверхні кулі на декілька дотичних конусів.
 Умовні проєкції – це проєкції, що створюються без застосування геометричних
фігур, тобто використовуючи лише відповідні математичні формули.
 Під час перенесення зображення поверхні кулі або еліпсоїда на пласку поверхню
обов’язково виникають спотворення геометричних характеристик поверхні, яка зображується.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Математична основа географічних карт, масштаб, циліндрична проєкція, конічна
проєкція, азимутальна проєкція, поліконічна проєкція, умовна проєкція, спотворення.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Âèçíà÷åííÿ ïðîєêöіé çà êàðòîãðàôі÷íîþ ñіòêîþ (çà ðèñóíêîì ïàðàëåëåé і ìåðèäіàíіâ).

§ 1
11.
11
1.. ÑÏÎÑÎÁÈ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÎÁ’ЄÊÒІÂ
1
ÍÀ ÒÅÌÀÒÈ×ÍÈÕ ÊÀÐÒÀÕ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які є приклади застосування тематичних карт під час вивчення різних тем
з географії?
 Що означає вираз «читати карту»?
 Чи однакові умовні знаки на різних географічних картах?


Способи картографічного зображення. Äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà êàðòàõ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ãðàôі÷íі ñèìâîëè – óìîâíі çíàêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ êàðòà іíôîðìóє ïðî
ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ, äàє їõíі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè. Óñі
óìîâíі çíàêè áóâàþòü ëіíіéíі, ïëîùèííі, ìàñøòàáíі òà òî÷êîâі (ïîçàìàñøòàáíі).
Ìàñøòàáíі óìîâíі çíàêè ïåðåäàþòü ñïðàâæíі ðîçìіðè îá’єêòіâ і
ðåïðåçåíòîâàíі â ìàñøòàáі êàðòè. Íàïðèêëàä: îçåðî, ôðóêòîâèé ñàä,
ëіñ.
Ëіíіéíі óìîâíі çíàêè ïîçíà÷àþòü îá’єêòè ëіíіéíîãî õàðàêòåðó: êîðäîíè, äîðîãè, ðіêè, ðîçëîìè.
Ïëîùèííі óìîâíі çíàêè çàñòîñîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ ìîðіâ, îçåð,
ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Çà íèìè çàâæäè ìîæíà âèçíà÷èòè òî÷íó ïëîùó
îá’єêòà.
Ïîçàìàñøòàáíі (òî÷êîâі) óìîâíі çíàêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
îá’єêòіâ, ïëîùà ÿêèõ àáî çîâñіì íå âèÿâëåíà â ìàñøòàáі âіäòâîðåííÿ,
àáî ïîãàíî ñïðèéìàєòüñÿ îêîì óíàñëіäîê ìàëèõ ðîçìіðіâ.
Äëÿ ïåðåäà÷і íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі òåìàòè÷íîãî çìіñòó çàñòîñîâóþòü ðіçíі ñïîñîáè êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ (ìàë. 40).
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що таке картографічні проєкції?
2. Чи зрозуміли? Зазначте відмінності між різними картографічними проєкціями.
3. Чи можете застосувати? Зіставте різні проєкції за картографічною сіткою та відповідні приклади географічних карт.
4. Чи можете проаналізувати? Для чого використовують різні картографічні проєкції?
5. Чи можете оцінити? Як впливають спотворення геометричних характеристик поверхні, яка зображується, на сприйняття географічного простору?

Відображення кольором якісних відмінностей різних явищ,
що мають суцільне поширення. Наприклад, типів ґрунтів, ландшафтів,
природних зон, сільськогосподарських районів

Спосіб
кількісного
фону

Застосовують для відображення кількісних розбіжностей певних явищ.
Наприклад, запасів водних чи земельних ресурсів, рівня економічного
розвитку, густоти населення, ступеня розчленування рельєфу

Спосіб
ареалів

Спосіб зображення на карті поширення природних чи соціальноекономічних об’єктів. Наприклад, деяких видів рослин чи тварин,
корисних копалин, населення певної національності

Точковий
спосіб

Застосовують для відображення явищ масового, але не суцільного
поширення, за допомогою великої кількості точок, кожна з яких має
визначене числове значення явища. Зазвичай таким чином показують
розміщення населення (наприклад, одна точка – 1000 жителів)

Спосіб
локалізованих
діаграм

Спосіб вираження на карті об’єктів суцільного та лінійного
розповсюдження за допомогою графіків або діаграм. Зазвичай цим
способом подають характеристики природних об’єктів: роза вітрів,
графіки середньомісячних температур та опадів

Спосіб знаків
руху

Використовують для відображення на карті різних просторових
переміщень об’єктів, як природних, так і соціально-економічних.
Прикладом є рух циклонів, морських течій, перельоти птахів,
перевезення вантажів, міграція населення

Спосіб
картограм та
картодіаграм

Відображають середню інтенсивність якого-небудь об’єкта в межах
територіальних одиниць та абсолютної і відносної величини певного
явища на території за допомогою діаграм. Наприклад, запаси
земельних ресурсів за районами або обсяги промислової продукції
в містах
ÔІÇÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ
ÓÊÐÀЇÍÈ
(і 1 сантиметрі 45 кілометрів)
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Спосіб
якісного фону

ШКАЛА ВИСОТ
У МЕТРАХ
вище

Керченський
п-ів
рівень
моря

ã.Àé-Ïåòðі

Мал. 40. Способи картографічного зображення
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2

1

3

Побудови житлові вогнестійкі (1),
житлові невогнестійкі (2),
нежитлові невогнестійкі (3)

âîä. Водонапорна вежа

áð.
5

Парники
1

2

Ріки, зображені у масштабі карти

Дороги грунтові (1), польові (2)

22

äóá 0,26 4

Ріки, шириною до 3 м, брід
Ліси, просіки (5–ширина в м)
Характеристика деревостани (в м:
22–висота; 0,26–товщина;
4–відстань між деревами)

1

2

1

2
V

1

2

Вузькі полои ліса (1), чагарників (2)
Лукова трав’яна рослинність (1),
газони (2)
Сади фруктові (1), ягідні (2)
Рілля (1), городи (2)

Мал. 41. Приклад топографічного дешифрування
аерофотознімка

Íà ôîòîçíіìêó ìè ïîáà÷èìî ìіñöåâіñòü ç óñіìà ïîäðîáèöÿìè, îäíàê
їõíіé àíàëіç çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó çîáðàæåííÿ: òàê, ó ïðîöåñі çìåíøåííÿ éîãî ìàñøòàáó ìîæíà ðîçïіçíàòè ìåíøó êіëüêіñòü îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі. Çàêîíîìіðíî, ùî äåÿêі ç íèõ óçàãàëі ñòàþòü ìàëîïîìіòíèìè,
òîæ öі çìіíè çàëåæàòü âіä ðîçìіðіâ îá’єêòіâ.
Íà âіäìіíó âіä àåðîôîòîçíіìêà, íà êàðòі âèäіëÿþòü і ïіäêðåñëþþòü
îñíîâíі òà íàéñóòòєâіøі îá’єêòè é õàðàêòåðíі ðèñè ìіñöåâîñòі. Êàðòà
çàçâè÷àé ïðàâèëüíî âіäòâîðþє ìіñöåâіñòü і äîñèòü òî÷íî ïåðåäàє ðîçòàøóâàííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ, îäíàê çà òàêèõ óìîâ íà íіé íåìàє îá’єêòіâ
51
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Ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äîçâîëÿє:
• ïåðåäàâàòè âåëèêó êіëüêіñòü іíôîðìàöії;
• çíà÷íî çìåíøóâàòè çîáðàæåííÿ;
• õàðàêòåðèçóâàòè ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà ïðèðîäè é ñóñïіëüñòâà;
• ðîçãëÿäàòè їõíþ ñòðóêòóðó òà äèíàìіêó.

Картографічна генералізація. Íà êàðòàõ íåìîæëèâî çîáðàçèòè
çåìíó ïîâåðõíþ ïîâíіñòþ, óðàõîâóþ÷è âñі îá’єêòè íà íіé. Íàâіòü ñòâîðþþ÷è íàéáіëüø äåòàëüíó êàðòó, ó÷åíі-êàðòîãðàôè çàñòîñîâóþòü îñîáëèâèé ïðèéîì – êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, ÿêèé ïåðåäáà÷àє âіäáіð òà óçàãàëüíåííÿ îá’єêòіâ, ùî âіäîáðàæåíі íà êàðòі, çâàæàþ÷è íà
їõíє ïðèçíà÷åííÿ, ìàñøòàá òà âèä.
Äëÿ òîãî ùîá çðîçóìіòè ñóòíіñòü êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії, ïîòðіáíî ïîðіâíÿòè ìіæ ñîáîþ çîáðàæåííÿ îäíієї і òієї ñàìîї ìіñöåâîñòіі
íà àåðîôîòîçíіìêó òà íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі (ìàë. 41).
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і äåòàëåé, ÿêі ÷åðåç íåâåëèêі ðîçìіðè é çíà÷åííÿ íå âèêëèêàþòü іíòåðåñó.
Òàêà âëàñòèâіñòü òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є ìîæëèâîþ çàâäÿêè òîìó,
ùî â ïðîöåñі її ñòâîðåííÿ ïðîâîäÿòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, òîáòî âіäáіð, óçàãàëüíåííÿ, âèäіëåííÿ âñüîãî ãîëîâíîãî é іñòîòíîãî çàëåæíîãî âіä ïðèçíà÷åííÿ êàðòè, її ìàñøòàáó é îñîáëèâîñòåé ìіñöåâîñòі.
Ïðèêëàäîì êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії є çîáðàæåííÿ â ðіçíèõ ìàñøòàáàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó (ìàë. 42).
ßêùî íà ïåðøîìó ç íèõ (ìàë. 42, à) ìè ìîæåìî ðîçïіçíàòè îêðåìі
áóäèíêè (їõíє ðîçìіùåííÿ òà ôîðìó), òî íà íàñòóïíîìó (ìàë. 42, á), çі
çìåíøåííÿì ìàñøòàáó, ìè áà÷èìî, ÿê çáіðíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü
öіëі êâàðòàëè òà çàãàëüíèé êîíòóð ìіñòà. Íà äâîõ îñòàííіõ çîáðàæåííÿõ
(ìàë. 42, â, ã) öå ìіñòî ïîêàçàíî àáñòðàêòíèìè çíàêàìè – ïóíñîíàìè.

б
оз. Довге

Уж

а

в

г

Мал. 42. Генералізація зображення населеного пункту

ПІДСУМУЄМО!
 Для зображення різних географічних об’єктів на картах використовують спеціальні
графічні символи – умовні знаки.
 Усі умовні знаки бувають лінійні, площинні (масштабні) та точкові (позамасштабні).
 Для передавання на географічній карті тематичного змісту застосовують різні способи картографічного зображення.
 Картографічна генералізація передбачає відбір та узагальнення об’єктів, що відображені на карті, зважаючи на їхнє призначення, масштаб та вид.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Способи картографічного зображення, умовні знаки, картографічна генералізація.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які бувають умовні знаки на географічних картах?
2. Чи зрозуміли? Для чого при картографуванні використовується генералізація?
3. Чи можете застосувати? Яким способом зображуються на фізичних картах рельєф, корисні копалини та водні об’єкти?
4. Чи можете проаналізувати? Чому на картах застосовують різні способи зображення географічних об’єктів?
5. Чи можете оцінити? Як різні способи зображення та генералізація впливають на
ефективність роботи з географічними картами?
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Âèçíà÷åííÿ ñïîñîáіâ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ íà òåìàòè÷íèõ
êàðòàõ.

Êîðèñíі ïîñèëàííÿ äî òåìè:
Ñòàòèñòè÷íèé àòëàñ
Óêðàїíè

Іíòåðàêòèâíі àòëàñè
ç ãåîãðàôії, 8 êëàñ

Êàðòîãðàôі÷íèé ðåñóðñ
«Ïëàíåòà Çåìëÿ»

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Зображення України на картографічних творах.
Джерела для створення географічних карт.
Основи картографії
1. Морські навігаційні карти, що з’явилися в Європі в XIII ст. називалися:
А Перипли
Б Портолани
В Картографічні малюнки
Г Морські атласи
2. Система умовних позначень і текстового супроводу до них на географічних картах
називається:
А Картографічною проєкцією
Б Легендою карти
В Картографічною генералізацією
Г Описом карти
3. Оберіть варіант, що характеризує рівнокутні картографічні проєкції:
А Зберігаються без спотворень кути й форми географічних об’єктів, проте спотворюються довжини та площі
Б Зберігаються площі, але спотворюються форми об’єктів і кути
В Масштаб є сталим за одним із головних напрямків і дорівнює головному масштабу (найчастіше за меридіанами)
Г Характерні будь-які співвідношення спотворень форм, площ, кутів і відстаней

53

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

4. Оберіть спосіб зображення на картах, що застосовують для відображення морських
течій, перевезення вантажів або перельоту птахів:
А Якісного фону
Б Кількісного фону
В Знаків руху
Г Точковий спосіб
5. Спостереження поверхні нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об’єктах, називається:
А Геоінформаційними системами
Б Дистанційним зондуванням Землі
В GPS-навігацією
Г Картографуванням
6. Встановіть відповідність між видами карт та їхніми масштабами:
1 Дрібномасштабна
2 Великомасштабна
3 План місцевості
4 Середньомасштабна
А 1:20 000 і більше
Б 1:1 000 000 і дрібніше
В 1:5 000 до 1:200 000
Г 1:200 000 до 1:1 000 000
Д 1:5 000 і більше
7. Встановіть відповідність між назвою картографічної проєкції та особливістю її створення:
1 Циліндрична
2 Конічна
3 Азимутальна
4 Умовна
А Отримують завдяки перенесенню зображення земної поверхні з певної точки на
площину
Б Отримують унаслідок перенесення зображення земної поверхні з кулі на циліндр
В Отримують під час перенесення зображення Землі на бічну поверхню конуса
Г Отримують при проєктуванні поверхні кулі на декілька дотичних конусів
Д Створюють без застосування геометричних фігур, використовуючи лише математичні формули
8. Оберіть приклади об’ємних геозображень:
1 Географічна карта
2 Електронна карта
3 Блок-діаграма
4 Космічний знімок поверхні
5 Рельєфна карта
6 План місцевості
7 Об’ємна голограма
9. Назвіть, що належить до математичної основи:
1 Легенда
2 Карта-врізка
3 Масштаб
4 Рельєф
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10. Оберіть правильні твердження щодо використання способів картографічного зображення:
1 Способом якісного фону відображають типи ґрунтів, природні зони, ландшафти
2 Для позначення забезпеченості території водними або земельними ресурсами
використовують точковий спосіб
3 Басейни корисних копалин зображають за допомогою способу ареалів
4 Кордони, дороги, ріки зображують лінійними знаками
5 Позамасштабними знаками позначають ступінь розчленування рельєфу або густоту населення
6 Для відображення кількісних розбіжностей певних явищ використовують спосіб
знаків руху
7 Кліматичні зони та тектонічні структури позначають способом картограм
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5 Проєкція
6 Довідкові дані
7 Геодезична основа
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Тема 3
Введення в геодезію та основи топографії
Опрацювавши матеріали теми «Введення в геодезію та основи топографії»,
ви будете краще вміти користуватися топографічними картами та гаджетами,
що їх використовують. Також зможете пояснювати особливості читання топографічної карти, описувати географічні об’єкти, що зображуються на ній.
Ви навчитеся краще розпізнавати умовні знаки, вимірювати азимути та дирекційні кути, румби, відстані, географічні, прямокутні координати, абсолютні та
відносні висоти точок, що допоможе виконувати різноманітні завдання за топографічною картою.
Ви зможете застосовувати отримані знання для орієнтування на місцевості
за допомогою топографічної карти, плану, схеми. Ви краще зрозумієте можливості використання у своєму житті цих карт.
Ви також зможете оцінити значення топографічних карт для господарської
діяльності людини та її повсякденного життя.

§ 1
12.
2 . ÔІÃÓÐÀ ÒÀ ÐÎÇÌІÐÈ ÇÅÌËІ
ПРИГАДАЙТЕ
 У чому особливості зображення земної поверхні на карті та глобусі?
 Як виглядає наша планета з космосу?

Північна вісь


Фігура та розміри Землі. Çåìëÿ, ïîïðè ïîøèðåíå óÿâëåííÿ, íå є
àáñîëþòíî êóëÿñòîþ. Äîñëіäæåííÿ íàøîї ïëàíåòè ïîêàçàëè, ùî âîíà
ñïëþñíóòà áіëÿ ïîëþñіâ òà ðîçòÿãíóòà ïî åêâàòîðó. Òîìó çà ìàòåìàòè÷íó ïîâåðõíþ ïðèéìàєòüñÿ ïîâåðõíÿ åëіïñîїäà îáåðòàííÿ, òîáòî òіëà,
ùî âèõîäèòü âіä îáåðòàííÿ åëіïñà íàâêîëî éîãî ìàëîї îñі.
Ïðè÷èíîþ âіäõèëåííÿ âіä êóëÿñòîї ôîðìè є äіÿ âіäöåíòðîâîї ñèëè,
ÿêà âèíèêàє ïіä ÷àñ îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî
ñâîєї îñі. Íà ïîëþñі âіäöåíòðîâà ñèëà äîðіâíþє
íóëþ, íà åêâàòîðі, äå ðàäіóñ îáåðòàííÿ є
íàéáіëüøèì, âîíà іíòåíñèâíіøà. ×åðåç öå ðåb
÷îâèíà «âіäïëèâàє» âіä ïîëþñіâ äî åêâàòîðà:
íà ïîëþñі çåìíà ïîâåðõíÿ îñіäàє, à íà åêâàòîðі
ïіäíіìàєòüñÿ. Îñü ÷îìó ôіãóðà Çåìëі ïåðåòâîa
ðþєòüñÿ â åëіïñîїä îáåðòàííÿ – ãåîìåòðè÷íå
Екватор
òіëî, óòâîðþâàíå îáåðòàííÿì åëіïñà íàâêðóãè
éîãî ìàëîї îñі (ìàë. 43).
Ðîçìіðè åëіïñîїäà îáåðòàííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ äîâæèíîþ âåëèêîї ïіâîñі à, ìàëîї
ïіâîñі b і «ñòèñíåííÿì» , äå  = (à – b)/à.
Мал. 43. Еліпсоїд
обертання
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Топографія та геодезія. Òîïîãðàôіÿ (ãðåö. τοποσ – ìіñöå, ìіñöåâіñòü і γραφω – ïèøó, çîáðàæóþ) – íàóêà ïðî Çåìëþ, ÿêà âèâ÷àє ãåîìåòðіþ åëåìåíòіâ çåìíîї ïîâåðõíі, їõíє ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ òà
âëàñòèâîñòі. Çåìíó ïîâåðõíþ ïðè öüîìó ðîçãëÿäàþòü ç ïðèðîäíèìè
êîìïîíåíòàìè (ðåëüєô, âîäíі îá’єêòè, ґðóíòè, ðîñëèííèé ïîêðèâ) і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè îá’єêòàìè (íàñåëåíі ïóíêòè, ïðîìèñëîâі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòíі øëÿõè òîùî), ùî íà íіé
ðîçòàøîâàíі.
Îñíîâíèé ìåòîä òîïîãðàôі÷íîãî âèâ÷åííÿ çåìíîї ïîâåðõíі –
òîïîãðàôі÷íà çéîìêà. Òàêà çéîìêà çäіéñíþєòüñÿ äëÿ îòðèìàííÿ äàíèõ
ïðî ðåëüєô ïåâíîї äіëÿíêè ñóõîäîëó òà òî÷íèõ êîîðäèíàò îá’єêòіâ íà
íіé. Öå ïîòðіáíî äëÿ ñêëàäàííÿ äåòàëüíèõ êàðò і ïëàíіâ ìіñöåâîñòі, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ àðõіòåêòîðàìè, ïðîєêòóâàëüíèêàìè òà áóäіâåëüíèêàìè.
Òîïîãðàôіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ãåîäåçієþ – íàóêîþ, ùî âèâ÷àє ôîðìó
òà ðîçìіðè Çåìëі, ñòâîðþє êîîðäèíàòíі ñèñòåìè äëÿ äåòàëüíîãî
âèâ÷åííÿ çåìíîї ïîâåðõíі é çäіéñíþє íà íіé ðіçíі âèìіðþâàííÿ (ëіíіéíі,
êóòîâі òà іíøі). Êîîðäèíàòíі ñèñòåìè äîçâîëÿþòü âèçíà÷àòè ïîëîæåííÿ ðіçíèõ òî÷îê çåìíîї ïîâåðõíі òà їõíþ âèñîòó âіäíîñíî ðіâíÿ ìîðÿ.
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×åðåç íåîäíîðіäíіñòü ðå÷îâèííîãî ñêëàäó òà ðîçïîäіëó ìàñè, Çåìëÿ
ìàє íåâåëèêå ñïëþùåííÿ é íà åêâàòîðі. Êðіì òîãî, ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі
ìіæ ïàðàëåëÿìè 50–60î ïîâåðõíÿ Çåìëі âèùà, à â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі,
íà òàêèõ ñàìèõ øèðîòàõ – íèæ÷à çà ïîâåðõíþ åëіïñîїäà. Ïіâäåííèé
ïîëþñ íà 30 ìåòðіâ íèæ÷èé, à Ïіâíі÷íèé – íà ñòіëüêè æ âèùèé âіä òієї
ñàìîї ïîâåðõíі åëіïñîїäà. Îòæå, ñïðàâæíÿ
ãåîìåòðè÷íà ôîðìà Çåìëі íåïðàâèëüíà і її
íàçâàëè ãåîїäîì, ùî äîñëіâíî îçíà÷àє «çåìëåïîäіáíèé» (ìàë. 44). Ïîâåðõíÿ ãåîїäà
ñêëàäíà é íå âèðàæàєòüñÿ ìàòåìàòè÷íîþ
ïîâåðõíåþ, її òàêîæ íå ìîæíà ïîêàçàòè
ìàòåìàòè÷íîþ ôîðìóëîþ.
Ïîâåðõíÿ ãåîїäà çáіãàєòüñÿ ç ïîâåðõíåþ
âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó, ÿêó óìîâíî ïðèéìàþòü äëÿ âіäëіêó âèñîò ðåëüєôó. Âіäõèëåííÿ
ãåîїäà âіä ôîðìè êóëі íå ïåðåâèùóє 0,0015 %,
÷åðåç öå â ãåîãðàôії ÷àñòіøå é âèêîðèñòîâóМал. 44. Геоїд
þòü òåðìіí «çåìíà êóëÿ».
Ñòîñîâíî ðîçìіðіâ Çåìëі, òî çà ñó÷àñíèìè äàíèìè, ÿêі îá÷èñëåíî íà
à
îñíîâі ÷èñëåííèõ âèìіðþâàíü, ïëàíåòà ìàє òàêі ïàðàìåòðè (ìàë. 43):
• åêâàòîðіàëüíèé ðàäіóñ (à) 6 378,2 êì
• ïîëÿðíèé ðàäіóñ (b) 6 356,8 êì
• ðіçíèöÿ ìіæ íèìè (à – b) 21,4 êì
• ñåðåäíіé ðàäіóñ 6 371,1 êì
• ïëîùà çåìíîї ïîâåðõíі 510 ìëí êì2
• äîâæèíà êîëà çà ìåðèäіàíîì 40 008,5 êì
• äîâæèíà êîëà çà åêâàòîðîì 40 075,6 êì
a–b= 1
• ïîëÿðíå ñïëþùåííÿ Çåìëі L =
a
298,3
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Ãåîäåçіÿ ðîçðîáëÿє і ìåòîäè âèìіðþâàíü íà çåìíіé ïîâåðõíі, ÿêі
íåîáõіäíі äëÿ ñïîñòåðåæåíü çà ðóõîì і çìіíàìè çåìíîї êîðè, áåðåãîâîї
ëіíії ìîðіâ òà îêåàíіâ, âèâ÷åííÿ ðóõó çåìíèõ ïëþñіâ. Ðåçóëüòàòè ãåîäåçè÷íîãî äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії (ãåîäåçè÷íîї çéîìêè) âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü æèòëîâîãî, ïðîìèñëîâîãî, òðàíñïîðòíîãî òà
іíøèõ âèäіâ áóäіâíèöòâà, à òàêîæ âіéñüêîâîãî õàðàêòåðó.
Îòæå, ãåîäåçè÷íà çéîìêà – öå ïðîöåñ îòðèìàííÿ іíôîðìàöії ïðî
ìіñöåâіñòü. Ïіä ÷àñ öієї çéîìêè îòðèìóþòü äàíі ïðî êîîðäèíàòè
îêðåìèõ òî÷îê òà їõíі âèñîòè.
ÓÊÐÀ¯ÍÀ É ÓÊÐÀ¯ÍÖ² Ó ÑÂ²Ò²

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

Ó çàëåæíîñòі âіä òîãî, ÿêі äàíі íåîáõіäíî âèçíà÷èòè, ðîçðіçíÿþòü
òàêі âèäè ãåîäåçè÷íèõ çéîìîê ìіñöåâîñòі:
1) Ãîðèçîíòàëüíà çéîìêà ìіñöåâîñòі, ùî âñòàíîâëþє êîîðäèíàòè
îêðåìèõ òî÷îê òà âèçíà÷àє їõíє ðîçòàøóâàííÿ íà ïëîùèíі.
2) Âèñîòíà (âåðòèêàëüíà) çéîìêà ìіñöåâîñòі. Âіäáóâàєòüñÿ âèìіðþâàííÿ âèñîòè îêðåìèõ òî÷îê, âèçíà÷àєòüñÿ їõíє âèñîòíå ïîëîæåííÿ.
3) Òîïîãðàôі÷íà çéîìêà ïåðåäáà÷àє îá÷èñëåííÿ êîîðäèíàò і âèñîò
òî÷îê ìіñöåâîñòі. Âèçíà÷àєòüñÿ їõíє ïîëîæåííÿ ÿê íà ïëîùèíі, òàê і
çà âèñîòîþ.
Òîïîãðàôі÷íà çéîìêà – öå îäèí ç âèäіâ ãåîäåçè÷íèõ âèìіðþâàíü,
ðåçóëüòàòîì ÿêèõ є ñêëàäàííÿ ïëàíó ìіñöåâîñòі, òîïîãðàôі÷íîї êàðòè.
Ïіä ÷àñ íàçåìíîї òîïîãðàôі÷íîї çéîìêè іíæåíåð-ãåîäåçèñò ïðîâîäèòü
âèìіðþâàííÿ âèñîò, âіäñòàíåé, ïîâîðîòíèõ êóòіâ òîùî. Òîïîãðàôі÷íà
çéîìêà òàêîæ ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ëіòàëüíèõ àïàðàòіâ,
ÿêі çíіìàþòü ïîâåðõíþ çåìëі – êîñìі÷íà àáî àåðîôîòîçéîìêà.
Ðіçíі âèäè ãåîäåçè÷íèõ çéîìîê ïåðåäáà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ
ìåòîäіâ òà ïðèëàäіâ (ìàë. 45).
Óñі ãåîäåçè÷íі ïðèëàäè ìîæíà ðîçäіëèòè íà äåêіëüêà òèïіâ:
1. Òåîäîëіòè – ïðèëàäè äëÿ âèìіðþâàííÿ ãîðèçîíòàëüíèõ òà âåðòèêàëüíèõ êóòіâ.
2. Íіâåëіðè – ïðèëàäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèìіðþâàííÿ ïåðåâèùåíü (âèñîò);
3. Äàëåêîìіðè – ïðèëàäè äëÿ âèìіðþâàííÿ äîâæèí ëіíіé.
Òàêîæ âèêîðèñòîâóєòüñÿ ðіçíîìàíіòíå äîäàòêîâå îáëàäíàííÿ: øòàòèâè,
ðåéêè, ìàñøòàáíі ëіíіéêè, ðіâíі, ðóëåòêè, òðàíñïîðòèðè òà іí.
Ñó÷àñíà ïîëüîâà ãåîäåçè÷íà àïàðàòóðà ÿâëÿє ñîáîþ ïîєäíàííÿ åëåêòðîííîãî àáî îïòèêî-åëåêòðîííîãî óñòàòêóâàííÿ. Îáðîáêó ðåçóëüòàòіâ âèìіðþâàíü
Мал. 45. Сучасні
çäіéñíþþòü íà êîìï’þòåðàõ ó ðåæèìі
геодезичні прилади
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Мал. 46. Супутникова геодезія

Іñíóє íàâіòü ðîçäіë ãåîäåçії, ÿêèé íàçèâàєòüñÿ ñóïóòíèêîâà ãåîäåçіÿ, ùî âèêîðèñòîâóє ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåíü øòó÷íèõ ñóïóòíèêіâ
Çåìëі òà іíøèõ êîñìі÷íèõ îá’єêòіâ äëÿ âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò òî÷îê
çåìíîї ïîâåðõíі, óòî÷íåííÿ ïàðàìåòðіâ ãðàâіòàöіéíîãî ïîëÿ Çåìëі, à
òàêîæ âèçíà÷åííÿ âçàєìíîãî ïîëîæåííÿ îñòðîâіâ òà ìàòåðèêіâ.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Розгляньте інформаційний буклет «Космічна система
а
«Січ-2»: завдання та напрями використання» https://www.nkau.
gov.ua/docs/vydannya/broshura_SICH2_small.pdf. Виберіть та
а
прокоментуйте приклади застосування національної космічної
системи для геодезичних досліджень території нашої країни.

ПІДСУМУЄМО!
 Земля не є абсолютно кулястою. Вона дещо сплюснута біля полюсів та розтягнута
по екватору.
 Справжня геометрична форма Землі – геоїд, що дослівно означає «землеподібний».
 Поверхню води Світового океану умовно приймають для відліку висот рельєфу.
 Топографія – наука, яка вивчає геометрію елементів земної поверхні, їхнє просторове розміщення та властивості.
 Геодезія – наука, що вивчає форму та розміри Землі, створює координатні системи.
 Різні види геодезичних зйомок передбачають використання різних методів та приладів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Еліпс, еліпсоїд обертання, геоїд, топографія, геодезія, топографічна зйомка, геодезична зйомка, супутникова геодезія.
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ðåàëüíîãî ÷àñó. Íà âåëèêèõ çà ïëîùåþ òåðèòîðіÿõ ãåîäåçè÷íі ðîáîòè
âèêîíóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ÿê íàçåìíèõ, òàê é àâіàöіéíèõ, êîñìі÷íèõ (ñóïóòíèêîâèõ) ìåòîäіâ (ìàë. 46).
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які особливості геометричної форми Землі?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються топографія від геодезії?
3. Чи можете застосувати? Порівняйте різні прилади (для чого вони призначені), що
використовують під час геодезичної зйомки.
4. Чи можете проаналізувати? Чому поверхня океану є відправною точкою відліку
висот форм рельєфу? Яку систему висот використовують в Україні та інших країнах?
5. Чи можете оцінити? Яке значення мають сучасні космічні дослідження Землі для
створення карт?

§ 1
13
13.
3.. ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ É ÏËÀÍ
3
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке географічна карта та які її елементи?
 Які умовні знаки ви знаєте?


Топографічна карта. Ç ïîïåðåäíüîãî ïàðàãðàôà âè çíàєòå, ùî ðåçóëüòàòîì òîïîãðàôі÷íîãî âèâ÷åííÿ ïîâåðõíі Çåìëі є ñòâîðåííÿ òîïîãðàôі÷íîї êàðòè – äåòàëüíîãî óçàãàëüíåíîãî çîáðàæåííÿ äіëÿíîê ñóøі
ç ìіíіìàëüíèìè ñïîòâîðåííÿìè òà çà äîïîìîãîþ ïåâíîї ñèñòåìè óìîâíèõ çíàêіâ.
Òîïîãðàôі÷íó êàðòó ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîñòîðîâó ìîäåëü çåìíîї ïîâåðõíі ç ïðèòàìàííèìè їé âëàñòèâîñòÿìè. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè
âåëèêèõ òåðèòîðіé ñòâîðþþòü áàãàòîàðêóøåâèìè ñåðіÿìè (áàãàòîàðêóøåâі êàðòè). Òàêі ñåðії êàðò ñêëàäàþòüñÿ ç îêðåìèõ àðêóøіâ, íà ÿêèõ
âіäîáðàæåíî ïîðіâíÿíî íåâåëèêó òåðèòîðіþ. Êîæåí àðêóø ìàє âèãëÿä
òðàïåöії òà îáìåæåíèé ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü ÷àñòèíàìè ïàðàëåëåé, à іç
çàõîäó íà ñõіä – ìåðèäіàíіâ. Àðêóø є âіäîáðàæåííÿì íåâåëèêîї äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ùî äàє çìîãó ìіíіìіçóâàòè ñïîòâîðåííÿ, ÿêі, çâè÷àéíî, òàêîæ є, ïðîòå äóæå íåçíà÷íі é íà íèõ ìîæíà íå çâàæàòè. Ùî
ìåíøà òåðèòîðіÿ çåìíîї ïîâåðõíі îõîïëþєòüñÿ, òî ìåíøèìè áóäóòü
ñïîòâîðåííÿ.
Ïðè ñòâîðåííі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè âіäáèðàþòü íàéâàæëèâіøі
îá’єêòè, ùî є íà öіé ìіñöåâîñòі.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè çà çìіñòîì íàëåæàòü äî çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ
і âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ êàðò íàñàìïåðåä ìàñøòàáîì і ñèñòåìîþ
óìîâíèõ çíàêіâ (ìàë. 47). Öå äåòàëüíі, îäíàêîâі çà çìіñòîì, îôîðìëåííÿì і ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ ãåîãðàôі÷íі êàðòè. Âîíè âіäîáðàæàþòü
ãîëîâíі ïðèðîäíі é ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі îá’єêòè: ðåëüєô, âîäíі îá’єêòè,
ñïîðóäè, ðîñëèííèé ñâіò, àäìіíіñòðàòèâíі êîðäîíè, íàñåëåíі ïóíêòè,
ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà é ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, òðàíñïîðòíі
øëÿõè òà іíøó 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 âåëèêîìàñøòàáíі 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
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1:1 000 000. Êàðòè ç ìàñøòàáîì 1:25 000, 1:10 000 òà 1:5000 íàçèâàþòü òîïîãðàôі÷íèìè ïëàíàìè.
Òîïîãðàôі÷íі ïëàíè – çîáðàæåííÿ íà ïëîùèíі íåâåëèêîї äіëÿíêè
ìіñöåâîñòі â îðòîãîíàëüíіé ïðîєêöії. Íà âіäìіíó âіä çâè÷àéíîї êàðòè
íà ïëàíàõ íåìàє ñіòêè ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé, àëå îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷àþòü ëіíіþ ïіâíі÷-ïіâäåíü. Ïëàí äàє äåòàëüíå çîáðàæåííÿ ìіñöåâîñòі
é ðіçíîìàíіòíі ïðåäìåòè íà íèõ ïîêàçóþòü ó äіéñíèõ êîíòóðàõ і ç ïîâíèì çáåðåæåííÿì ïîäіáíîñòі, éîãî ìàñøòàá ïîñòіéíèé ó âñіõ òî÷êàõ.
Îòæå, íà ïëàíàõ ïðàêòè÷íî íåìàє ñïîòâîðåíü êîíòóðіâ, êóòіâ, ïëîù і
äîâæèí.
Òîïîãðàôі÷íі ïëàíè ñòâîðþþòü â ìàñøòàáàõ 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500, іíêîëè 1:100. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî áóäіâíèöòâà àáî ïðîêëàäàííÿ іíæåíåðíèõ ñïîðóä. Òàêîæ âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ïîøóêó òà ðîçðîáëåííі ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí.

Умовні знаки топографічних карт. Ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàєòüñÿ ÷åðåç òîïîãðàôі÷íі óìîâíі çíàêè. Öå ñèñòåìà
ãðàôі÷íèõ, êîëüîðîâèõ, áóêâåíèõ і öèôðîâèõ ïîçíà÷åíü ðіçíèõ îá’єêòіâ
ç їõíіìè êіëüêіñíèìè òà ÿêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ìàë. 48).

Вітряк

Джерело.
Струмок.
Млин

Озеро. Позначка
урізку води.
Болото

Урвище

Яр

Кар’єр

лісн.
Листяний ліс. Мішаний ліс.
Вирублений ліс
Будинок
лісника

Рідкий ліс Рідкі чагарники. Фруктовий сад
(рідколісся)
Луки

Місто

ст.
шк.
Школа

ел.ст.
Метеостанція Електростанція

Завод

Металевий
міст. Насип

Двоколійна
залізниця.
Станція. Виїмка

К.
Шосе.
Лінія зв’язку

Ґрунтова дорога.
Дерев’яний міст

Стежка.
Криниця

Польова та лісова
дорога. Лінія
електропередачі

Річка.
Напрямок течії

Мал. 48. Умовні топографічні знаки

Ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Íà íèõ ÷èñëàìè çàçíà÷àþòü àáñîëþòíó âèñîòó
(ìàë. 49).
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Розгляньте фрагмент топографічного плану (мал. 50) та вкажіть:
а) абсолютну висоту (у метрах), на якій стоїть вітряк;
в) абсолютну висоту гирла річки;
г) чи побачить велосипедист, який стоїть у точці А, автомобіль, що в цей час проїжджає мостом;
д) обчисліть відстань на місцевості, якщо від мосту до перехрестя автомобільної
дороги з ґрунтовою відстань становить 8 см.
145

174

155

А

170

Мал. 50. План, масштаб 1:25 000 (горизонталі проведено через 3 м)


Елементи оформлення топографічних карт. Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè àðêóøà òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є:
1) êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ çíàêіâ, ùî ñêëàäàþòü çìіñò êàðòè (íàñåëåíі ïóíêòè, ãîñïîäàðñüêі
63
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Âîäíі îá’єêòè çîáðàæóþòü ëіíіÿìè ñèíüîãî êîëüîðó, à їõíі ïëîùі –
ñèíіì ôîíîì. Öèôðàìè ïîçíà÷àþòü ðіçíі êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè:
ãëèáèíó, øèðèíó, øâèäêіñòü òå÷ії, à ñòðіëêàìè – її íàïðÿìîê.
Ïîøèðåííÿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó çîáðàæóþòü çåëåíèì êîëüîðîì. Ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü äåðåâà (ïîðî20
äó, ñåðåäíþ òîâùèíó é âèñîòó), ëóêè,
÷àãàðíèêè.
15
Ëіíіÿìè ðіçíîї òîâùèíè é êîëüîðó çîáðàæóþòü òðàíñïîðòíі øëÿõè: ïіøîõіäПн.
íі, àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі.
Âіäïîâіäíèìè óìîâíèìè çíàêàìè íà
òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ïîçíà÷àþòü íàñåëåíі
ïóíêòè (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà, õóòîðè),
ïðîìèñëîâі òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè, îá’єêòè
òóðèçìó òà áàãàòî іíøîї іíôîðìàöії. Çíà- Пд.
÷åííÿ îñíîâíèõ òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ
Мал. 49. Зображення рельєфу
çíàêіâ і ïîÿñíåííÿ äî íèõ âè çíàéäåòå ó
на топографічній карті
ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó àòëàñі.

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

òà ñîöіàëüíî-êóëüòóðíі îá’єêòè, äîðîæíÿ ñіòêà, âîäíі îá’єêòè, ðåëüєô,
ðîñëèííіñòü òîùî);
2) ðàìêà àðêóøà, åëåìåíòè ÿêîї âèçíà÷åíі ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ;
3) ïîçàðàìêîâå îôîðìëåííÿ – äàíі, ùî ïîëåãøóþòü êîðèñòóâàííÿ
êàðòîþ.
Ðàìêà âèêîíóє ïîäâіéíó ôóíêöіþ: îáìåæóє çîáðàæåííÿ äіëÿíêè
ìіñöåâîñòі é ãðàє ÷àñòêîâî ðîëü äîïîìіæíîãî îñíàùåííÿ, ùî äîçâîëÿє
âèçíà÷àòè êîîðäèíàòè îá’єêòіâ.
Êîæåí àðêóø òîïîãðàôі÷íîї êàðòè ìàє òðè ðàìêè: âíóòðіøíþ, ãðàäóñíó (ìіíóòíó) òà çîâíіøíþ (ìàë. 51).

Зовнішня

Градусна
(мінутна)

Внутрішня рамка

Мал. 51. Рамки аркуша топографічної карти

Âíóòðіøíÿ ðàìêà ìàє âèãëÿä ðіâíîáі÷íîї òðàïåöії, äå áі÷íі ñòîðîíè
є âіäðіçêàìè ìåðèäіàíіâ, à îñíîâè – âіäðіçêè ïàðàëåëåé. Öþ ðàìêó ïîçíà÷àþòü òîíêèìè ñóöіëüíèìè ÷îðíèìè ëіíіÿìè. Ó êóòàõ àðêóøіâ
êàðò ïіäïèñóþòüñÿ êîîðäèíàòè éîãî ðàìîê.
Ïàðàëåëüíî äî âíóòðіøíüîї ðàìêè ïðîâåäåíà ãðàäóñíà (ìіíóòíà)
ðàìêà, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ïàðàëåëüíèõ ëіíіé. Äâі âåðòèêàëüíі
(áі÷íі) ñòîðîíè ìіíóòíîї ðàìêè ïîäіëåíі íà ìіíóòè øèðîòè, à äâі ãîðèçîíòàëüíі (âåðõíÿ é íèæíÿ) – íà ìіíóòè äîâãîòè. Êîæíà ìіíóòà ðîçäіëåíà íà 6 ïðîìіæêіâ – ïî 10ʹʹʹ êîæåí. Ìіíóòíà ðàìêà ñëóæèòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò òî÷îê àáî íàíåñåííÿ òî÷îê íà êàðòó
çà їõíіìè ãåîãðàôі÷íèìè êîîðäèíàòàìè.
Çîâíіøíÿ (îôîðìëþâàëüíà) ðàìêà âіääіëÿє ñàìó êàðòó âіä åëåìåíòіâ äîïîìіæíîãî îñíàùåííÿ òà äîïîìіæíîї õàðàêòåðèñòèêè òà ïîçíà÷àєòüñÿ æèðíèìè ÷îðíèìè ëіíіÿìè. Âîíà ìàє äåêîðàòèâíå çíà÷åííÿ.
Ó ðîçðèâàõ çîâíіøíüîї ðàìêè çàïèñóþòü íîìåíêëàòóðè ÷îòèðüîõ ñóìіæíèõ àðêóøіâ êàðò òîãî ñàìîãî ìàñøòàáó.
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Складіть географічний опис місцевості, зображеній на мал. 47, зазначивши
такі дані: форми рельєфу, гідрологічні об’єкти, шляхи сполучення, наявність насаджень.


Масштаб. Ìàñøòàá çîáðàæåííÿ íåâåëèêèõ äіëÿíîê çåìíîї ïîâåðõíі
ïðàêòè÷íî ïîâñþäíî ïîñòіéíèé. Öå õàðàêòåðíî é äëÿ òîïîãðàôі÷íîї
êàðòè. Ìàñøòàáîì òîïîãðàôі÷íîї êàðòè àáî ïëàíó íàçèâàєòüñÿ âіäíîøåííÿ äîâæèíè ëіíії íà êàðòі àáî íà ïëàíі äî äîâæèíè ãîðèçîíòàëüíîãî ïðîêëàäàííÿ âіäïîâіäíîї ëіíії íà ìіñöåâîñòі.
Ìàñøòàá çàçíà÷àєòüñÿ íà êîæíîìó àðêóøі êàðòè ïіä ïіâäåííîþ
ðàìêîþ çà òðüîìà âèäàìè: ÷èñëîâèé ìàñøòàá (íàïðèêëàä, 1:1000,
1:50 000), іìåíîâàíèé (â 1 ñì 10 ì) òà ëіíіéíèé.
Ó çàëåæíîñòі âіä çàñòîñóâàííÿ ñòâîðþþòü òîïîãðàôі÷íі êàðòè ðіçíèõ ìàñøòàáіâ (òàáë. 3).
Масштабний ряд топографічних карт
Числовий
масштаб

Назва карти

1 см на карті
відповідає
відстані на
місцевості

1 см2 на карті
відповідає площі
на місцевості

Таблиця 3
1 км на
місцевості
відповідає
на карті

1:5000

п’ятитисячна

50 м

0,0025 км2 = 0,25 га

20 см

1:10 000

десятитисячна

100 м

0,0100 км2 = 1 га

10 см

1:25 000

двадцятип’ятитисячна

250 м

0,025 км2 = 6,25 га

4 см

1:50 000

п’ятдесятитисячна

500 м

0,25 км2 = 25 га

2 см

1:100 000

стотисячна

1000 м

1,00 км2 = 100 га

1 см

1:200 000

двохсоттисячна

2 км

4,00 км2 = 400 га

0,5 см

2

1:300 000

трьохсоттисячна

3 км

9,00 км = 900 га

0,33 см

1:500 000

п’ятсоттисячна

5 км

25,00 км2 = 2500 га

0,2 см

1:1 000 000

мільйонна

10 км

2

100,00 км = 10 000 га

0,1 см

ПІДСУМУЄМО!
 Топографічна карта – детальне узагальнене зображення ділянок суші з мінімальними спотвореннями та за допомогою певної системи умовних знаків.
 Топографічні плани – це зображення на площині невеликої ділянки місцевості в
ортогональній проєкції.
 Основними елементами аркуша топографічної карти є картографічне зображення
земної поверхні, рамка аркуша та позарамкове оформлення.
 Масштаб зображення невеликих ділянок земної поверхні практично повсюдно постійний.
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Топографічна карта, багатоаркушева карта, топографічний план, бергштрихи, рамка аркуша, позарамкове оформлення.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які особливості зображення земної поверхні на топографічних
картах?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються топографічні карти та плани?
3. Чи можете застосувати? Яка відстань на місцевості відповідає
4 см на топографічній карті масштабом 1:50 000?
4. Чи можете проаналізувати? Використавши карту з картографічного сервісу Google карти https://www.google.com.ua/maps/
@50.4175295,30.4161268,9.94z?hl=uk, визначте її масштаб.
5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть значення топографічних карт у різних видах господарської діяльності людини.

§ 1
14
14.
4 . ÑÈÑÒÅÌÈ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ
ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒÀÕ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які елементи має топографічна карта?
 Що таке географічні координати та як їх визначають на географічній карті?


Визначення географічних координат. Ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі
ëþäèíè ÷àñòî âèíèêàє ïîòðåáà âèçíà÷èòè íà êàðòі ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ îá’єêòіâ. Íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі öå ìîæíà çðîáèòè çà äîïîìîãîþ
ãåîãðàôі÷íèõ òà ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò.
Ç êóðñó ãåîãðàôії çà 6-é êëàñ âè çíàєòå, ùî ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè – 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.
Їõíє âèçíà÷åííÿ âіäáóâàєòüñÿ ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíä àáî äåñÿòèõ ÷àñòèí
ìіíóòè. Ìåðèäіàíè é ïàðàëåëі є ñòîðîíàìè ðàìîê àðêóøіâ êàðò. Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè 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 ÿêèõ
âіäïîâіäàє 10 ñåêóíäàì äîâãîòè òà øèðîòè. Îòæå, ùîá âèçíà÷èòè ãåîãðàôі÷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 ãðàäóñè, ìіíóòè òà ñåêóíäè.
Ùîá çíàéòè êîîðäèíàòè òî÷êè, ïîòðіáíî ñêîðèñòàòèñÿ òàêèì àëãîðèòìîì (ìàë. 52):
• âèçíà÷èòè ïîëîæåííÿ òî÷êè À âіäíîñíî ìіíóòíîї і ñåêóíäíîї øêàëè
çà øèðîòîþ і äîâãîòîþ;
• ç’єäíàòè íàéáëèæ÷і âіä òî÷êè À îäíàêîâі 10-ñåêóíäíі ïîäіëêè ïðÿìèìè ëіíіÿìè â íàïðÿìêó ïàðàëåëі òà ìåðèäіàíà (ïàðàëåëü ïîâèííà
ïðîéòè ïіâäåííіøå, à ìåðèäіàí çàõіäíіøå âіä òî÷êè À);
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Мал. 52. Визначення географічних координат точки

Òàêèì ÷èíîì ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè îáåðíåíå çàâäàííÿ, à ñàìå, çà äîïîìîãîþ ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò çíàéòè ìіñöå òî÷êè íà òîïîãðàôі÷íіé
êàðòі.
Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіùåííÿ òî÷îê íà êàðòі, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ. Íà ïðàêòèöі
÷àñòіøå äîâîäèòüñÿ âèçíà÷àòè ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè.

Прямокутні координати. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè çàçâè÷àé áóäóþòü ó
ðіâíîêóòíіé ïðîєêöії òà âіäïîâіäíіé їé ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ
êîîðäèíàò Ãàóñà-Êðþãåðà (çà іìåíàìè íіìåöüêèõ ó÷åíèõ, ùî çàïðîïîíóâàëè öþ ïðîєêöіþ). Äàíó ïðîєêöіþ îäåðæóþòü, ïðîєêòóþ÷è çåìíó
êóëþ íà ïîâåðõíþ öèëіíäðà, ùî òîðêàєòüñÿ Çåìëі, çà áóäü-ÿêèì ìåðèäіàíîì. Ùîá çìåíøèòè íåòî÷íîñòі íà òàêіé êàðòі, ïðîєêöіéíó ÷àñòèíó
çåìíîї ïîâåðõíі îáìåæóþòü ìåðèäіàíàìè ç ðіçíèöåþ äîâãîò 6, à ñêëàäàþ÷è ïëàíè â ìàñøòàáàõ 1:5000 і áіëüøå, – 3. Òàêà äіëÿíêà íàçèâàєòüñÿ çîíîþ.
Ñåðåäíіé ìåðèäіàí ó êîæíіé çîíі íàçèâàєòüñÿ îñüîâèì. Ðàõóíîê çîí
âåäåòüñÿ âіä Ãðèíâіöüêîãî ìåðèäіàíà íà ñõіä.
Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – öå ñèñòåìà êîîðäèíàò, ó ÿêіé âіññþ X
ïðèéíÿòî öåíòðàëüíèé ìåðèäіàí 6-ãðàäóñíîї çîíè, à âіññþ Y – åêâàòîð.
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• âèçíà÷èòè їõíі öèôðîâі çíà÷åííÿ;
• âèçíà÷èòè âіäñòàíü âіä ïðîâåäåíèõ âіäðіçêіâ äî òî÷êè À â ñåêóíäàõ
і äîäàòè їõ äî îòðèìàíèõ ðàíіøå çíà÷åíü.
Îòðèìóєìî ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè òî÷êè À.

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

Öі äâі ëіíії є ïðÿìèìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèìè ëіíіÿìè, ðåøòà ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé є êðèâèìè. Òî÷êà ïåðåòèíó îñüîâîãî ìåðèäіàíà é åêâàòîðà є ïî÷àòêîì ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò êîæíîї
çîíè. Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ ïðÿìîêóòíèìè
êîîðäèíàòàìè íà òîïîãðàôі÷íі êàðòè íàíåñåíî ëіíії, ÿêі ïðîâåäåíі ÷åðåç êîæíèé 1 êіëîìåòð і ïàðàëåëüíі îñÿì X òà Y (ìàë. 53). Âîíè óòâîðþþòü
êіëîìåòðîâó ñіòêó, ùî ïîêðèâàє êàðòó ñèñòåìîþ
îäíàêîâèõ çà ïëîùåþ êâàäðàòіâ. Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè ïîêàçóþòü âіäñòàíü ó êіëîìåòðàõ äî äàíîї òî÷êè âіä åêâàòîðà (êîîðäèíàòà X, ÿêà ìîæå
çìіíþâàòèñÿ âіä 0 äî áіëüøå ÿê 10 000 êì íà ïîëþñàõ) і âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà (êîîðäèíàòà Y,
ÿêà ìîæå çìіíþâàòèñÿ âіä 0 äî 333 êì íà åêâàòîðі
â ìіñöÿõ éîãî ïåðåòèíó ç êðàéíіìè çàõіäíèìè é
ñõіäíèìè ìåðèäіàíàìè çîíè).
Äëÿ âñіõ òî÷îê íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè êîîðМал. 53. Зональна
äèíàòà
X ìàє äîäàòíå çíà÷åííÿ. Äëÿ òîãî ùîá і
система прямокутних
êîîðäèíàòè
Y-òî÷îê òàêîæ áóëè òіëüêè äîäàòíèкоординат
ìè, ó êîæíіé çîíі îðäèíàòó ïî÷àòêó êîîðäèíàò
ïðèéìàþòü ðіâíîþ 500 êì. Òàêèì ÷èíîì, òî÷êè, ðîçòàøîâàíі íà çàõіä
âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà, ìàþòü îðäèíàòè ìåíøå íіæ 500 êì, à íà ñõіä –
áіëüøå ÿê 500 êì.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Працюючи з топографічною картою над визначенням прямокутних координат
певної точки місцевості, ви бачите запис: Х = 6065300, Y = ...
Доведіть або спростуйте думку, що ця точка не знаходиться на території нашої
держави.


Прямокутна (кілометрова) сітка. Âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò ìîæíà
çíà÷íî ïîëåãøèòè, ÿêùî ðîçäіëèòè êàðòó íà ïëîùèíè ïðÿìèìè ëіíіÿìè, ïàðàëåëüíèìè îñÿì êîîðäèíàò. Òàêà ñіòêà ìàє íàçâó ïðÿìîêóòíîї
ñіòêè. Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ïðÿìîêóòíó êîîðäèíàòíó ñіòêó íàíîñÿòü íå äîâіëüíî, à ó âèçíà÷åíіé âçàєìîçàëåæíîñòі ç ãåîãðàôі÷íîþ
ñіòêîþ ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé. Öå äàє ìîæëèâіñòü çðó÷íî òà ïðîñòî
íàíîñèòè її íà êàðòó, à òàêîæ âèçíà÷àòè é ïîçíà÷àòè íà íіé, ó ïëîñêèõ
ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàòàõ, ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ áóäü-ÿêîãî ïóíêòó
ìіñöåâîñòі.
Êîîðäèíàòíó ñіòêó äîâîëі øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ðîáîòè ç
êàðòîþ, îñíîâíå її ïðèçíà÷åííÿ – ñïðîñòèòè âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ
êîîðäèíàò òî÷îê ìіñöåâîñòі. Ðàçîì ç òèì âîíà ïîëåãøóє îðієíòóâàííÿ
íà êàðòі òà âêàçóє íà íіé ïîëîæåííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ, à òàêîæ äîïîìàãàє øâèäêî îêîìіðíî îöіíèòè çà äîïîìîãîþ êàðòè âіäñòàíі é âèçíà÷èòè
àçèìóòè íàïðÿìêіâ. Äëÿ òîãî ùîá ïðèáëèçíî ïîêàçàòè ðîçìіùåííÿ
áóäü-ÿêîãî îá’єêòà íà êàðòі, äîñòàòíüî íàçâàòè êâàäðàò ñіòêè, ó ÿêîìó
âіí ðîçìіùåíèé.
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Географічні координати, прямокутні координати, прямокутна (кілометрова) сітка.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1.
2.
3.
4.
5.

Чи запам’ятали? Як можна визначати координати точки на земній поверхні?
Чи зрозуміли? Чим відрізняються географічні та прямокутні координати?
Чи можете застосувати? Визначте прямокутні координати свого населеного пункту.
Чи можете проаналізувати? Які особливості системи прямокутних координат?
Чи можете оцінити? Оцініть важливість уміння визначати координати для виконання різноманітних завдань.

§ 1
15
15.
5 . ÐÎÇÃÐÀÔËÅÍÍß ÒÀ ÍÎÌÅÍÊËÀÒÓÐÀ
ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ. ÊÓÒÈ
ÎÐІЄÍÒÓÂÀÍÍß
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке азимут і як він визначається?
 Що таке географічний та магнітний полюс Землі?


Розграфлення та номенклатура топографічних карт. Ç ïîïåðåäíіõ ïàðàãðàôіâ âè âæå çíàєòå, ùî òîïîãðàôі÷íі êàðòè ñòâîðþþòü
äëÿ çîáðàæåííÿ âåëèêèõ òåðèòîðіé і âèäàþòü áàãàòîàðêóøåâèìè ñåðіÿìè. Ïîäіë êàðòè íà îêðåìі àðêóøі íàçèâàþòü ðîçãðàôëåííÿì. Ðîçìіð
àðêóøіâ òà їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæàòü âіä ìàñøòàáó êàðòè: ùî áіëüøèé
ìàñøòàá, òî ìåíøó òåðèòîðіþ íà íüîìó ìîæíà ïîêàçàòè é òèì áіëüøà
êіëüêіñòü àðêóøіâ íåîáõіäíà äëÿ її çîáðàæåííÿ.
Äëÿ òîãî ùîá çðîçóìіòè àäðåñó àðêóøà, âèêîðèñòîâóєòüñÿ îñîáëèâà
ñèñòåìà óìîâíèõ ïîçíà÷åíü – íîìåíêëàòóðà àðêóøіâ òîïîãðàôі÷íèõ
êàðò. Âîíà çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó êàðòè òà ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ
òåðèòîðії, ùî çîáðàæàєòüñÿ.
Â îñíîâі ïîäіëó âіò÷èçíÿíèõ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò íà îêðåìі àðêóøі
ëåæèòü ìіæíàðîäíà êàðòà ìàñøòàáó 1:1 000 000. Äëÿ îòðèìàííÿ àðêóøіâ êàðò áіëüøîãî ìàñøòàáó çäіéñíþєòüñÿ ïîäіë áàçîâîãî àðêóøà íà
öіëå ÷èñëî àðêóøіâ, êіëüêіñòü ÿêèõ çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó êàðòè. Âіäïîâіäíî çìіíþєòüñÿ їõíÿ íîìåíêëàòóðà.
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ПІДСУМУЄМО!
 На топографічній карті визначити розташування окремих об’єктів можна за допомогою географічних та прямокутних координат.
 На топографічній карті визначення географічної координати певної точки здійснюється з точністю до секунд або десятих частин мінути.
 Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які знаходяться на великих відстанях. На практиці частіше визначають прямокутні координати.
 Прямокутні координати – це система координат, у якій віссю X прийнято центральний меридіан 6-градусної зони, а віссю Y – екватор.
 Прямокутна координатна сітка дає можливість зручно й просто визначати та позначати на карті в плоских прямокутних координатах географічне положення будьякого пункту місцевості.

ÐÎÇ Ä ²Ë 1

Îäèí àðêóø îòðèìóþòü øëÿõîì ðîçãðàôëåííÿ çåìíîї êóëі ìåðèäіàíàìè íà 6-ãðàäóñíі êîëîíè (çîíè) òà ïàðàëåëÿìè – íà 4-ãðàäóñíі
ðÿäè. Êîæåí àðêóø ìàє âèãëÿä òðàïåöії ðîçìіðîì: 4 – çà øèðîòîþ і
6 – çà äîâãîòîþ òà îáìåæåíèé ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü ÷àñòèíàìè ïàðàëåëåé, à іç çàõîäó íà ñõіä – ìåðèäіàíіâ (ìàë. 54).
Óñі àðêóøі òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàþòü
âèçíà÷åíó ñèñòåìó ïîçíà÷åíü – íîìåíêëàòóðó. Øåñòèãðàäóñíі ñìóãè – êîëîíè
ïîçíà÷àþòü öèôðàìè âіä 1 äî 60 (óñüîãî
60 êîëîí). Ðàõóþòü êîëîíè іç çàõîäó íà
ñõіä, ïî÷èíàþ÷è âіä 180 äîâãîòè:
1 – 180–174 çõ. ä.,
2 – 174–168 çõ. ä.,
3 – 168–162 çõ. ä.,
30 – 6 çõ. ä. – 0 ä.,
31 – 0 ä. – 6 ñõ. ä. і ò. ä.
×îòèðèãðàäóñíі ñìóãè – ðÿäè ïîçíà÷àþòü âåëèêèìè ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî
àëôàâіòó âіä À äî Z: À – 0–4, Â – 4–8,
Мал. 54. Розграфлення
Ñ ..., Z – 88–90., ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîтопографічної карти на пласку
ðà (óñüîãî 23 ðÿäè).
поверхню
Ïîçíà÷åííÿ (íîìåíêëàòóðó) êîæíîãî
àðêóøà ñêëàäàþòü ç áóêâè ðÿäó òà öèôðè êîëîíè (íàïðèêëàä, M-36
àáî J-42). Äëÿ îòðèìàííÿ àðêóøіâ êàðò áіëüøîãî ìàñøòàáó çäіéñíþþòü ïîäіë áàçîâîãî àðêóøà íà ìåíøі, ïðè÷îìó їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæèòü
âіä ìàñøòàáó êàðòè (ìàë. 55).
Âіäïîâіäíî çìіíþþòü íîìåíêëàòóðó: êîæåí íîìåíêëàòóðíèé ðÿä
òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàє ñâîє çíà÷åííÿ, çà ÿêèì ìîæíà âèçíà÷èòè
ìàñøòàá êàðòè (òàáë. 4).
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Запропонуйте алгоритм дій, що допоможе визначити номенклатуру топографічної карти масштабом 1:10 000, якій належить точка з географічними координатами: 48 пн. широти та 36 сх. довготи.
Таблиця 4
Номенклатура кожного аркуша топографічної карти
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142

XXXVI
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Мал. 55. Поділ базового аркуша на менші.
1:500 000 1:200 000 1:100 000


Кути орієнтування. Óñі ëіíії íà çåìíіé ïîâåðõíі ìàþòü âіäïîâіäíèé íàïðÿìîê, âèðàæåíèé êóòîì ó ãðàäóñàõ âіä ïî÷àòêîâîї ëіíії ÷è
íàïðÿìêó â ïåâíіé ñèñòåìі êîîðäèíàò. Òàêó ïî÷àòêîâó ëіíіþ íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèì íàïðÿìêîì, ùî çàëåæèòü âіä îáðàíîї ñèñòåìè êîîðäèíàò. Ó ñèñòåìі ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò – öå íàïðÿìîê äіéñíîãî
ìåðèäіàíà, à â ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò – àáñöèñà (âіñü
Õ) – îñüîâèé ìåðèäіàí âіäïîâіäíîї çîíè. Öі êóòè íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèìè, àáî êóòàìè íàïðÿìêó.
Çâàæàþ÷è íà öå, ó êîæíіé òî÷öі ìіñöåâîñòі ìîæíà ïðîâåñòè òðè
íàïðÿìè íà ïіâíі÷ (ìàë. 56):
• іñòèííèé (ãåîãðàôі÷íèé) ìåðèäіàí ïîêàæå íà ïіâíі÷íèé ãåîãðàôі÷íèé ïîëþñ (à);
• ìàãíіòíèé ìåðèäіàí ïîêàæå íà ïіâíі÷íèé ìàãíіòíèé ïîëþñ (á);
• âåðòèêàëüíà ëіíіÿ êіëîìåòðîâîї ñіòêè – íà ïіâíі÷íèé ãåîãðàôі÷íèé
ïîëþñ çà îñüîâèì ìåðèäіàíîì çîíè (â).
P

P

Пн

4

4
Пд

P'

а

P'

б

в

Мал. 56. Форми полярних осей
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Ëіíії ñïîñòåðåæåííÿ íà ìіñöåâîñòі ìàþòü äâà íàïðÿìè: ïðÿìèé, íàïðÿì âіä ÿêîї-íåáóäü ïî÷àòêîâîї òî÷êè äî êіíöåâîї, і çâîðîòíèé – âіä
êіíöåâîї òî÷êè äî ïî÷àòêîâîї. Òîìó ðîçðіçíÿþòü ïðÿìі é çâîðîòíі êóòè
íàïðÿìó.
Ó òîïîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü äâі ñèñòåìè êîîðäèíàò (ãåîãðàôі÷íó
òà ïðÿìîêóòíó), òîìó, âіäïîâіäíî, âèäіëÿþòü êóòè íàïðÿìêіâ äâîõ âèäіâ. Ïåðøèé – öå äèðåêöіéíі êóòè, óòâîðåíі âåðòèêàëüíèìè ëіíіÿìè
ïðÿìîêóòíîї ñèñòåìè êîîðäèíàò і íàïðÿìêàìè ëіíіé íà ìіñöåâîñòі.
Äðóãèé – àçèìóòè – êóòè, ÿêі óòâîðþþòü ëіíії ãåîãðàôі÷íîї ñіòêè òà
íàïðÿìêè íà îá’єêò.
Äèðåêöіéíèé êóò âèçíà÷àþòü íà êàðòі çà ðóõîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè âіä 0 äî 360 ìіæ ïіâíі÷íèì íàïðÿìêîì âåðòèêàëüíîї ëіíії êîîðäèíàòíîї ñіòêè é íàïðÿìêîì íà âèçíà÷åíó òî÷êó ÷è îá’єêò. Äèðåêöіéíі
êóòè íàïðÿìêіâ âèçíà÷àþòü ïåðåâàæíî çà êàðòîþ àáî çà ìàãíіòíèì
àçèìóòîì.
Äèðåêöіéíі êóòè áóâàþòü ïðÿìі òà çâîðîòíі. Çâ’ÿçîê ìіæ íèìè âèðàæàþòü ôîðìóëîþ αçâ = αïðð ± 180, òîáòî çâîðîòíèé äèðåêöіéíèé êóò
âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïðÿìîãî íà 180.
Àçèìóò – öå êóò ìіæ íàïðÿìêàìè ìåðèäіàíà é ïåâíîãî îá’єêòà ç
òî÷êè ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêèé âèìіðþþòü ó ãðàäóñàõ і ÿêèé ìîæå ìàòè
çíà÷åííÿ âіä 0 äî 360. Îñêіëüêè іñíóє ðіçíèöÿ ìіæ ãåîãðàôі÷íèì òà
ìàãíіòíèì ïîëþñàìè Çåìëі, òî àçèìóòè áóâàþòü äіéñíèìè àáî ìàãíіòíèìè – çàëåæíî âіä ìåðèäіàíà, ÿêèé îáèðàþòü çà ïî÷àòêîâèé. Àçèìóò
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îðієíòóâàííÿ â ïðîöåñі ïåðåñóâàííÿ â ëіñі, ó ãîðàõ, ó ïіùàíіé ïóñòåëі àáî çà óìîâ ïîãàíîї âèäèìîñòі (óíî÷і, çà ñèëüíîãî òóìàíó), êîëè çâіðèòè êàðòó ç ìіñöåâіñòþ é îðієíòóâàòèñÿ ïî íіé
âàæêî, à ÷àñîì і íåìîæëèâî. Çà äîïîìîãîþ àçèìóòà âèçíà÷àþòü òàêîæ
íàïðÿìîê ðóõó ñóäåí ó ìîðі é ëіòàêіâ.
Íà ìіñöåâîñòі âіäëіê àçèìóòіâ ïðîâîäÿòü âіä íàïðÿìêó ñòðіëêè êîìïàñà (її ïіâíі÷íîãî êіíöÿ) çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ âіä 0 äî 360,
іíàêøå êàæó÷è – âіä ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà öієї òî÷êè. ßêùî ïðåäìåò
ðîçìіùåíèé âіä ñïîñòåðіãà÷à òî÷íî íà ïіâíі÷, òî àçèìóò éîãî 0, ÿêùî
íà ñõîäі – 90, íà ïіâäíі – 180, íà çàõîäі – 270. Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ çà êîìïàñîì âèìіðþþòü ìàãíіòíèé àçèìóò.
Ðóìá – öå ãîñòðèé êóò, ÿêèé âіäðàõîâóєòüñÿ âіä áëèæíüîãî ïіâíі÷íîãî àáî ïіâäåííîãî íàïðÿìêó îñüîâîãî ìåðèäіàíà àáî ëіíії, ïàðàëåëüíîї éîìó äî çàäàíîãî íàïðÿìêó. Óâåñü ãîðèçîíò óìîâíî äіëÿòü íà 32
ðóìáè; 1 ðóìá äîðіâíþє ïðèáëèçíî 11 (ìàë. 57).
Ðóìáè ïîçíà÷àþòüñÿ íàçâîþ ÷âåðòі, ó ÿêіé çíàõîäèòüñÿ ëіíіÿ,
îñêіëüêè ãðàäóñíà âåëè÷èíà ðóìáіâ íàïðÿìіâ ìîæå áóòè îäíàêîâîþ,
íàïðèêëàä: ÏíÑõ: 35, ÏäÇõ: 35, ÏíÇõ: 24, ÏäÑõ: 45.
Ðóìáè, ÿê é àçèìóòè òà äèðåêöіéíі êóòè, áóâàþòü ïðÿìèìè òà çâîðîòíèìè, çà àáñîëþòíîþ âåëè÷èíîþ âîíè çàëèøàþòüñÿ ðіâíèìè, à
çìіíþþòüñÿ òіëüêè їõíі íàçâè íà ïðîòèëåæíі. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ íà
180.
Öèì âèìіðîì êîðèñòóþòüñÿ â íàâіãàöії äëÿ ïîçíà÷åííÿ êóðñó ñóäíà
÷è ëіòàêà àáî íàïðÿìêó íà ïåâíèé âèäèìèé îá’єêò: ìàÿê, ìèñ. Â îêåàíîãðàôії éîãî çàñòîñîâóþòü äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàïðÿìêó ìîðñüêèõ òå÷іé,
õâèëþâàííÿ òà äðåéôó ëüîäó. Äëÿ ïðàâèëüíîñòі âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêó
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Мал. 57. Румби

ПІДСУМУЄМО!
 Поділ топографічної карти на окремі аркуші називають розграфленням.
 Для того щоб зрозуміти адресу аркуша використовується, особлива система умовних позначень – номенклатура аркушів топографічних карт.
 Один аркуш отримують шляхом розграфлення зображення земної кулі на 6-градусні колони (зони) та 4-градусні ряди.
 Усі лінії на земній поверхні мають відповідний напрямок, виражений кутом у градусах. Таку початкову лінію називають орієнтувальним напрямком, а кути називають
орієнтувальними, або кутами напрямку.
 У топографії виділяють кути напрямків двох видів: дирекційні кути та азимути.
 Румб – це гострий кут, який відраховується від ближнього північного або південного
напрямку осьового меридіана або лінії, паралельної йому до заданого напрямку.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Розграфлення і номенклатура топографічних карт, номенклатура аркушів, градусні
колони (зони), градусні ряди, кути орієнтування, дирекційний кут, азимут, румб.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що таке розграфлення і як воно відбувається?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються дирекційні кути від азимутів?
3. Чи можете застосувати? Розрахуйте номенклатуру аркуша топографічної карти,
на якому зображений регіон вашого проживання.
4. Чи можете проаналізувати? Назвіть приклади застосування кутів напряму в практичній діяльності людини. Чи можна використати їх у життєвих ситуаціях?
5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть роль
кутів напрямів у географічних дослідженнях.
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äî âåëè÷èíè ðóìáà â ãðàäóñàõ äîïèñóþòü äâі áóêâè íàçâ ñòîðіí ñâіòó.
Íàïðèêëàä, êóò 22,50 ìàє íàçâó NNE – íîðä-íîðä-îñò – ïіâíі÷íèéïіâíі÷íèé-ñõіä.

ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке градусна сітка та її складові?
 Що таке кути орієнтування?

іан
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осьовий меридіан зони
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р


Зближення меридіанів. Îñêіëüêè ìåðèäіàíè íà çåìíіé êóëі íå
ïàðàëåëüíі ìіæ ñîáîþ, äèðåêöіéíі êóòè òà äіéñíі àçèìóòè âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ íà êóò çáëèæåííÿ ìåðèäіàíіâ (γ)
γ (ìàë. 58).
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§ 1
16.
6 . ÇÁËÈÆÅÍÍß ÌÅÐÈÄІÀÍІÂ.
ÂÈÌІÐÞÂÀÍÍß ÊÓÒІÂ ÎÐІЄÍÒÓÂÀÍÍß
ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ

J
східне
зближення
меридіанів

Мал. 58. Схема зближення меридіанів

Çáëèæåííÿ ìåðèäіàíіâ ìàє äîäàòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñіõ òî÷îê çîíè,
ðîçìіùåíèõ íà ñõіä âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà (ñõіäíå çáëèæåííÿ) і
âіä’єìíå äëÿ âñіõ òî÷îê, ðîçìіùåíèõ íà çàõіä (çàõіäíå çáëèæåííÿ).
Íà áàãàòüîõ êàðòàõ ÷àñòî âêàçóþòü çíà÷åííÿ çáëèæåííÿ ìåðèäіàíіâ
(éîãî ùå íàçèâàþòü Ãàóñîâå çáëèæåííÿ) і ïîïðàâêè íàïðÿìêó.
Çâ’ÿçîê ìіæ äèðåêöіéíèì êóòîì òà іñòèííèì àçèìóòîì âèðàæàєòüñÿ ôîðìóëîþ: À = α ± γ, äå À – іñòèííèé àçèìóò, α – äèðåêöіéíèé êóò,
γ – êóò çáëèæåííÿ ìåðèäіàíіâ.
Òàêîæ, çâàæàþ÷è, ùî ãåîãðàôі÷íі ìåðèäіàíè є êðèâèìè ëіíіÿìè,
ÿêі ñõîäÿòüñÿ äî ïîëþñіâ, і âîíè íå ïàðàëåëüíі, òî ïðÿìèé і çâîðîòíèé
àçèìóòè îäíієї і òієї æ äîâãîї ëіíії â ðіçíèõ її òî÷êàõ âіäðіçíÿþòüñÿ
ìіæ ñîáîþ íà 180 ïëþñ çáëèæåííÿ ìåðèäіàíіâ ïî÷àòêîâîї і êіíöåâîї
òî÷îê ëіíії, òîáòî Àçâ = Àïð ± 180 ± γ.

Магнітне схилення. Ïðîòå ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî ñòðіëêà êîìïàñà
âêàçóє ìàãíіòíèé, à íå äіéñíèé ìåðåäіàí. Òîìó äëÿ òî÷íîãî îðієíòóâàííÿ êîìïàñà òðåáà âðàõîâóâàòè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ – êóò ìіæ íàïðÿìêàìè äіéñíîãî òà ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíіâ (ìàë. 59).
Äëÿ òîãî ùîá âèçíà÷èòè îðієíòóâàëüíі êóòè òà âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ
íèìè, íåîáõіäíî çíàòè âåëè÷èíè ìàãíіòíîãî ñõèëåííÿ òà çáëèæåííÿ
ìåðèäіàíіâ.
Ïðè öüîìó âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ìàãíіòíå ñõèëåííÿ ìîæå áóòè ñõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé ìåðèäіàí âіäõèëÿєòüñÿ âіä äіéñíîãî ìåðèäіàíà íà
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Чи можна визначити магнітний азимут на точку А, якщо дійсний азимут (Ад)
становить 32°18, а магнітне схилення, яке вказане на топографічній карті, є східним і
дорівнює 1°48?

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

Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті.
Íàéçðó÷íіøå âèçíà÷àòè äèðåêöіéíèé êóò (à òàêîæ і äіéñíèé àçèìóò)
íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі çà äîïîìîãîþ òðàíñïîðòèðà (ìàë. 60). Îëіâöåì

66

60

65

54o40'
18o03' 45''

43

11

12

13

Мал. 60. Вимірювання транспортиром дійсного азимута на карті
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ñõіä, і çàõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé ìåðèäіàí
âіäõèëÿєòüñÿ âіä äіéñíîãî ìåðèäіàíà íà çàõіä.
Ùîá âèðàõóâàòè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, ïîòðіáíî éîãî çíà÷åííÿ àáî âіäíÿòè (ó ðàçі
ñõіäíîãî ñõèëåííÿ) âіä äіéñíîãî àçèìóòà, àáî
äîäàòè (ÿêùî ñõèëåííÿ çàõіäíå) äî äіéñíîãî
àçèìóòà. Çàçâè÷àé ìàãíіòíå ñõèëåííÿ çàçíà÷àþòü ó íèæíіé ÷àñòèíі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè. Âèçíà÷èâøè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, ìîæíà
âèðàõóâàòè ìàãíіòíèé àçèìóò. Öå êóò ìіæ
íàïðÿìîì íà ïіâíі÷ ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà òà
íàïðÿìêîì íà ïåâíèé îá’єêò. Öåé êóò ìîæå
áóòè â ìåæàõ âіä 0 äî 360.

Визначення напрямку на будь-який
географічний об’єкт. Íàñàìïåðåä ïîòðіáíî çîðієíòóâàòè êàðòó. Äëÿ öüîãî ìîæíà âè- Мал. 59. Магнітне схилення
êîðèñòàòè ïåâíèé îðієíòèð àáî êîìïàñ. Îðієíòèðè é êîìïàñ äàþòü çìîãó ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè äіéñíèé àçèìóò.
Öå êóò ìіæ íàïðÿìêîì íà ïіâíі÷ äіéñíîãî (ãåîãðàôі÷íîãî) ìåðèäіàíà é
íàïðÿìêîì íà îá’єêò, ÿêèé âè ñïîñòåðіãàєòå, âèìіðÿíèé çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ. Ïðîòå ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî ñòðіëêà êîìïàñà âêàçóє ìàãíіòíèé, à íå äіéñíèé ìåðåäіàí.
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íàìàëþéòå ëіíіþ ÷åðåç öåíòðè óìîâíèõ çíàêіâ ïî÷àòêîâîї òî÷êè é îðієíòèðà. Äîâæèíà ïðîâåäåíîї ëіíії, äëÿ çðó÷íîñòі âèìіðþâàííÿ, ìàє
ïåðåâèùóâàòè ðàäіóñ òðàíñïîðòèðà. Ïіñëÿ öüîãî âèðіâíÿéòå öåíòð
òðàíñïîðòèðà ç òî÷êîþ ïåðåòèíó ëіíіé і ïîâåðíіòü éîãî òàê, ùîá íóëü
íà òðàíñïîðòèðі çáіãàâñÿ ç âåðòèêàëüíîþ ëіíієþ ñіòêè íà êàðòі. Çíà÷åííÿ êóòà âіäðàõîâóéòå â íàïðÿìêó õîäó ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè.
ПІДСУМУЄМО!
 Меридіани на земній кулі не паралельні між собою, тому дирекційні кути та дійсні
азимути відрізняються між собою на кут зближення меридіанів.
 Зближення меридіанів має додатне значення для всіх точок, розміщених на схід від
осьового меридіана (східне зближення) і від’ємне для всіх точок, розміщених на
захід (західне зближення).
 Стрілка компаса завжди спрямована вздовж не дійсного (географічного), а магнітного меридіана.
 Для точного орієнтування компаса треба враховувати магнітне схилення.
 Найзручніше визначати дирекційний кут за допомогою транспортира.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Зближення меридіанів, Гаусове зближення, магнітне схилення, дійсний азимут,
магнітний меридіан.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що таке кут зближення меридіанів?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються західне та східне схилення?
3. Чи можете застосувати? Використавши інформацію з карти (мал. 47, с. 61) обчисліть дійсний азимут, якщо магнітний становить 45.
4. Чи можете проаналізувати? Які знання та уміння з геометрії допомагають вам у
розв’язуванні завдань з топографії?
5. Чи можете оцінити? Яке значення має вміння вимірювати кути орієнтування на
топографічній карті?

§ 1
17.
7.. ÑÏÎÑÎÁÈ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÐÅËÜЄÔÓ
7
ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒÀÕ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке тематичні карти та які вони бувають?
 Як зображають рельєф місцевості на фізичній карті світу?

Зображення нерівностей рельєфу. ßê âè âæå çíàєòå, íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ òðèâèìіðíèé ðåëüєô çîáðàæóþòü ñïîñîáîì іçîëіíіé, ÿêі íàçèâàþòüñÿ ãîðèçîíòàëÿìè. Òàêîæ öі çîáðàæåííÿ äîïîâíþþòü ñïîñîáîì âіäìіòêè âèñîò òà óìîâíèìè ïîçàìàñøòàáíèìè
çíàêàìè. Ãîðèçîíòàëі – öå êðèâі çàìêíóòі ëіíії, òî÷êè ÿêèõ ìàþòü
îäíàêîâó âèñîòó íàä ðіâíåì ìîðÿ. Öі ëіíії ìîæíà ðîçãëÿäàòè і ÿê
ñëіäè ïåðåòèíó íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі ïëîùèíàìè, ïàðàëåëüíèìè
ïîâåðõíі ìîðÿ, âіä ÿêîãî ïî÷èíàєòüñÿ âіäëіê âèñîò. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, âіäñòàíü h ïî âèñîòі ìіæ ñі÷íèìè ïîâåðõíÿìè íàçèâàþòü âèñîòîþ
ïåðåðіçó (ìàë. 61).
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Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ïðèéíÿòà íàñòóïíà (ñòàíäàðòíà) âèñîòà
ïåðåðіçó ðåëüєôó: 1:25 000 – 5 ì,
1:50 000 – 10 ì, 1:100 000 – 20 ì,
1:200 000 – 40 ì, 1:500 000 – 50 ì,
1:1 000 000 – 100 ì.
Ïðîòå íà êàðòàõ ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ é íåñòàíäàðòíîї âèñîòè ïåðåðіçó ðåëüєôó. Òàê ïëîñêîðіâíèííі
ðàéîíè íà êàðòі ìàñøòàáó 1:200 000
ðåëüєô âіäîáðàæàþòü ÷åðåç 20 ì, à
âèñîêîãіðíі ðàéîíè – ÷åðåç 80 ì.
Äëÿ çðó÷íîñòі ðîáîòè ç òîïîãðàôі÷íîþ êàðòîþ çîáðàæåííÿ ðåëüєôó
ìàє âіäïîâіäàòè òàêèì âèìîãàì:
• áóòè íàî÷íèì (çðîçóìіëà ïðîñòîðîâà óÿâà ïðî ðåëüєô ìіñöåâîñòі);
• íàäàâàòè êіëüêіñíі õàðàêòåðèñòèêè íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі (àáñîëþòíі é âіäíîñíі âèñîòè òî÷îê
ìіñöåâîñòі; ãëèáèíó âðіçó ðі÷îê,
äîëèí, áàëîê і ÿðіâ, íàïðÿìè òà
êðóòèçíó ñõèëіâ);
• ëåãêî âèçíà÷àòè òèï ðåëüєôó òà
Мал. 61. Зображення висоти
ñòóïіíü ðîç÷ëåíîâàíîñòі çåìíîї
перерізу на площині
ïîâåðõíі.
Õàðàêòåð é îñîáëèâîñòі îá’єêòà, ÿêèé âіäîáðàæåíî, ïåðåäàþòü íå
îêðåìîþ ëіíієþ, à їõíüîþ ñóêóïíіñòþ.

Позначення висоти місцевості. Âèçíà÷èòè âèñîòó áóäü-ÿêîї
òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ìîæíà çà çíà÷åííÿì
ãîðèçîíòàëåé. Àäæå âçäîâæ ãîðèçîíòàëі àáñîëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі
çàëèøàєòüñÿ íåçìіííîþ. Àáñîëþòíі âèñîòè ïіäïèñàíі 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 áóäüÿêîãî ïóíêòó íà êàðòі. Íà áåðåãîâèõ ëіíіÿõ ðі÷îê, îçåð, âîäîñõîâèù
ñòàâëÿòü ïîçíà÷êè âðіçіâ âîäè, ÿêі ïîêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó âîäíîї
ïîâåðõíі â äàíіé òî÷öі (ìàë. 62).
Ãîðèçîíòàëÿìè, ùî çîáðàæóþòü ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі,
ç’єäíóþòü òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі ç îäíàêîâîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ. Їõ
ïðîâîäÿòü ÷åðåç ïåâíі ïðîìіæêè ïî âèñîòі (íàïðèêëàä, ÷åðåç 5, 10 àáî
20 ì). Ùî ìåíøà âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè ãîðèçîíòàëÿìè, òî êðóòіøèé
ñõèë, і íàâïàêè, ùî áіëüøà âіäñòàíü ìіæ íèìè, òî ñõèë ïîëîãіøèé.
Ñïåöіàëüíèìè çíàêàìè – áåðãøòðèõàìè – ïîêàçóþòü íàïðÿìîê, ó ÿêîìó çíèæóєòüñÿ àáî ïіäâèùóєòüñÿ ñõèë.
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Мал. 62. а) Позначення водних об’єктів.
б) Топографічне зображення частини річки


Види горизонталей. Ãîðèçîíòàëі, ùî çîáðàæåíі íà êàðòàõ êîðè÷íåâèì êîëüîðîì, áóâàþòü êіëüêîõ âèäіâ (ìàë. 63):
• îñíîâíі (ñóöіëüíі) ãîðèçîíòàëі – ñïîëó÷àþòü òî÷êè ç îäíàêîâîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ і ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç âèñîòó ïåðåðіçó ðåëüєôó.
Âîíè âіäîáðàæàþòü îñíîâíі ôîðìè ðåëüєôó (íà êàðòàõ çîáðàæóþòüñÿ ñóöіëüíèìè òîíêèìè ëіíіÿìè) (1);
• îñíîâíі ïîòîâùåíі ãîðèçîíòàëі ïîçíà÷àþòüñÿ äëÿ ïîëåãøåííÿ
îá÷èñëåííÿ ãîðèçîíòàëåé і çðó÷íîñòі â ÷èòàííі ðåëüєôó (òàê ïîçíà÷àєòüñÿ êîæíà ï’ÿòà ãîðèçîíòàëü) (2);
• äîäàòêîâі (íàïіâãîðèçîíòàëі) (3) òà äîïîìіæíі (÷åòâåðòèííі) (4) ãîðèçîíòàëі âіäîáðàæàþòü îñîáëèâі äåòàëі ðåëüєôó, ÿêі íå
âèðàæàþòüñÿ îñíîâíèìè ãîðèçîíòàëÿìè é
ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç £/® і £/° âèñîòè ïåðåðіçó
ðåëüєôó. Íà êàðòàõ íàïіâãîðèçîíòàëі çîáðà2
æóþòüñÿ ïåðåðèâ÷àñòèìè, à ÷âåðòі – êîðîòêèìè ïåðåðèâ÷àñòèìè ëіíіÿìè.
Íà êàðòàõ çîáðàæåííÿ ðåëüєôó ãîðèçîíòà1
ëÿìè äîïîâíþєòüñÿ öèôðîâèìè ïîçíà÷åííÿìè
àáñîëþòíèõ âèñîò õàðàêòåðíèõ òî÷îê ìіñöå100
âîñòі òà âіäíîñíèìè âèñîòàìè îáðèâіâ, âèñòó4
ïіâ, òåðàñ, ãëèáèíè òà øèðèíè ÿðіâ é іíøèõ
åëåìåíòіâ ðåëüєôó. Äîäàòêîâî çàñòîñîâóþòü
3
óìîâíі çíàêè äëÿ òèõ ôîðì ðåëüєôó, ÿêі íå
Мал. 63. Види
ìîæóòü áóòè ïîêàçàíі ãîðèçîíòàëÿìè (ÿðè,
горизонталей
áàëêè, êîòëîâàíè òîùî).
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Горизонталі, ізолінії, висота перерізу, бергштрихи, основні горизонталі, додаткові
горизонталі, допоміжні горизонталі.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які характерні особливості горизонталей на топографічних картах?
2. Чи зрозуміли? Що таке висота перерізу?
3. Чи можете застосувати? Прокоментуйте цифрові позначення, що зображені на
а
умовних знаках до малюнку 61.
4. Чи можете проаналізувати? Для чого використовуються додаткові й допоміжні
горизонталі?
5. Чи можете оцінити? Оцініть практичне значення вміння читання рельєфу на топографічних картах у туристичних подорожах.

§ 1
18.
8 . ÂÈÌІÐÞÂÀÍÍß ÂÈÑÎÒ ÒÀ ÊÓÒІÂ ÍÀÕÈËÓ
ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ
ПРИГАДАЙТЕ
 Як визначається абсолютна й відносна висота точки?
 З якою метою на топографічній карті є різні види горизонталей?


Визначення висоти місцевості. Ãîðèçîíòàëі, ÿêèìè âіäîáðàæåíî ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ, ìàþòü òàêі âëàñòèâîñòі:
• öå çàìêíóòі êðèâі ëіíії;
• âîíè íå ìîæóòü ïåðåòèíàòèñÿ;
• ÷èì ìåíøà âіäñòàíü ìіæ ãîðèçîíòàëÿìè íà êàðòі äàíîãî ìàñøòàáó,
òèì êðóòіøèé ñõèë íà ìіñöåâîñòі òà íàâïàêè.
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî â çàëåæíîñòі âіä ìàñøòàáó êàðòè é õàðàêòåðó
ðåëüєôó âèñîòè ïåðåðіçó áóâàþòü 5, 10, 20, 40, 50 і 100 ì.
ßêùî âіäîìà âèñîòà òî÷êè, òî ïîçíà÷êîþ ãîðèçîíòàëі áóäå ÷èñëî,
êðàòíå âèñîòі ïåðåðіçó. Íà ìàë. 64, à) ãîðèçîíòàëü íèæ÷å ïîçíà÷êè
167,5, îòæå, ïîçíà÷êîþ ãîðèçîíòàëі áóäå íàéáëèæ÷à çíèçó äî 167,5
öіëà öèôðà, êðàòíà âèñîòі ïåðåðіçó ðåëüєôó. Ïîçíà÷êà òî÷êè ìіæ ãîðèçîíòàëÿìè âèçíà÷àєòüñÿ çíàõîäæåííÿì ïðîìіæíèõ çíà÷åíü âåëè÷èíè çà íàÿâíèìè âіäîìèìè çíà÷åííÿìè ïîçíà÷îê ãîðèçîíòàëåé
(ìàë. 64, á)).
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ПІДСУМУЄМО!
 На топографічних картах тривимірний рельєф зображують способом ізоліній, які
називаються горизонталями.
 Горизонталі – це криві замкнуті лінії, точки яких мають однакову висоту над рівнем
моря.
 Відстань по висоті між січними поверхнями називають висотою перерізу.
 Визначити висоту будь-якої точки на топографічній карті можна за значенням горизонталей, уздовж яких абсолютна висота місцевості залишається незмінною.
 Знаючи абсолютну висоту, легко вирахувати й відносну висоту будь-якого пункту на
карті.
 Горизонталі бувають: основні (суцільні), основні потовщені, додаткові (напівгоризонталі) та допоміжні (четвертинні).
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При висоті перерізу

а)

б)

167,5

150

5м

10 м

20 м

40 м

165

160

160

160

160

150

140

120

154

158

167

183

Мал. 64. Визначення висоти позначок: а) горизонталі; б) точки.


Переріз, закладення рельєфу. Ðåëüєô, çîáðàæåíèé ãîðèçîíòàëÿìè, îáîâ’ÿçêîâî äîïîâíþєòüñÿ àáñîëþòíèìè ïîçíà÷êàìè òà áåðãøòðèõàìè. Òàêèé ñïîñіá íàéïðîñòіøèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ, âіí äîçâîëÿє ãåîìåòðè÷íî ìàêñèìàëüíî òî÷íî ïåðåäàòè ôîðìó ðåëüєôó òà âіäîáðàçèòè
éîãî îñîáëèâîñòі.
Íà ìàë. 65 ïîêàçàíî ïîáóäîâó ãîðèçîíòàëåé íà íåâåëèêіé äіëÿíöі,
äëÿ ÿêîї ðіâíèííó ïîâåðõíþ ìîæíà ïðèéíÿòè çà ïëîùèíó.
Âèñîòà ïåðåðіçó ðåëüєôó – öå âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè ãîðèçîíòàëÿìè
ïî ïðÿìîâèñíіé ëіíії (h).
Çàêëàäàííÿ – öå âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè ãîðèçîíòàëÿìè â ïëàíі (à).
В

h
h

а

В
бергштрих

Мал. 65. Побудова горизонталей


Визначення кута нахилу за допомогою графіка закладень.
Âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ðåëüєôó є îïèñ òà âèçíà÷åííÿ êðóòèçíè
ñõèëó. Öå âåðòèêàëüíèé êóò, óòâîðåíèé íàïðÿìîì ñõèëó é ãîðèçîíòàëüíîþ ïëîùèíîþ. Íàïðÿìîì ñõèëó íàçèâàþòü ëіíіþ, ïðîâåäåíó ÷åðåç òî÷êó ïåðïåíäèêóëÿðíî äî ãîðèçîíòàëåé, ùî âèçíà÷àє íàéáіëüøó
êðóòèçíó ñõèëó â äàíîìó ìіñöі.
Ùîá âèçíà÷èòè êðóòèçíó ñõèëіâ ìіñöåâîñòі âèêîðèñòîâóþòü ãðàôіê
çàêëàäåíü (ìàë. 66, à).
Äëÿ ïîáóäîâè ãðàôіêà çàêëàäåíü ãîðèçîíòàëüíó ëіíіþ äіëÿòü íà îäíàêîâі âіäðіçêè äîâіëüíîї äîâæèíè é íà êіíöÿõ âіäðіçêіâ ïіäïèñóþòü
çíà÷åííÿ êóòіâ íàõèëó, ïî÷èíàþ÷è âіä 030 і äàëі 1, 2, ... äî 20.
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Мал. 66. Визначення крутизни схилу за графіком закладень

Íà ãîðèçîíòàëüíіé ëіíії ãðàôіêà ÷èòàþòü êðóòèçíó ñõèëó â ãðàäóñàõ. Ó çîáðàæåíîìó âèïàäêó êðóòèçíà ñõèëó äîðіâíþє 1 30.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

30

0

500
700

З точок А і В одночасно почали підніматися
вгору два туристи. Розрахуйте, яку відстань їм потрібно подолати до вершини пагорба? Хто першим прийде до вершини, якщо швидкість підйому обох
туристів однакова й становить – 1 м/с (мал. 67).
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В

1000,0
800

0

60

Мал. 67. Масштаб 1:25 000

ПІДСУМУЄМО!
 Чим менша відстань між горизонталями на карті даного масштабу, тим крутіший
схил на місцевості та навпаки.
 На топографічних картах і планах рельєф зображують горизонталями, що доповнюються абсолютними позначками та бергштрихами. Це найпростіший спосіб, що
дозволяє найбільш точно передати форму рельєфу та відобразити його особливості.
 Висота перерізу рельєфу – це відстань між сусідніми горизонталями по прямовисній лінії.
 Закладання – це відстань між сусідніми горизонталями в плані.
 Напрямом схилу називають лінію, проведену через точку перпендикулярно до горизонталей, що визначає найбільшу крутизну схилу в даному місці.
 Щоб визначити крутизну схилів місцевості, використовують графік закладень.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Переріз рельєфу, закладання, крутизна схилу, напрям схилу, графік закладень.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Як позначають форми рельєфу на топографічних картах?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються висота перерізу рельєфу від закладання?
3. Чи можете застосувати? На малюнку 66 визначте крутизну схилу в градусах?
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Äàëі îá÷èñëþþòü çàêëàäåííÿ, âèðàæåíі â ìàñøòàáі êàðòè òà âіäêëàäàþòü íà ïåðïåíäèêóëÿðàõ äî ãîðèçîíòàëüíîї ëіíії ïðîòè âіäïîâіäíèõ
êóòіâ íàõèëó. І ç’єäíóþòü êðàéíі òî÷êè ïåðïåíäèêóëÿðіâ ïëàâíîþ êðèâîþ.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ êðóòèçíè ñõèëó çà ãðàôіêîì çàêëàäåíü ïîòðіáåí
öèðêóëü-âèìіðíèê. Íèì âèìіðþþòü íà ñõèëі âіäñòàíü ìіæ äâîìà ñóñіäíіìè ãîðèçîíòàëÿìè (ìàë. 66, á) і ïðèêëàäàþòü äî ãðàôіêà çàêëàäåíü
òàê, ùîá îäíà íіæêà öèðêóëÿ çíàõîäèëàñü íà ãîðèçîíòàëüíіé ëіíії, à
äðóãà – íà êðèâіé.
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4. Чи можете проаналізувати? Використавши малюнок 63, порівняйте особливості
визначення висоти позначок горизонталі та окремої точки. Наведіть приклади, користуючись картою (мал. 47, с. 61).
5. Чи можете оцінити? Оцініть значення вміння побудови та читання графіка закладень для розв’язування картографічних завдань.

§ 1
19.
9 . ×ÈÒÀÍÍß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке план місцевості та які його особливості?
 Що означає зорієнтуватися на місцевості?


Читання топографічних карт. Ç ïîïåðåäíіõ ïàðàãðàôіâ âè çíàєòå,
ùî ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ
òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ і, çíàþ÷è їõ, ìîæíà íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè
êàðòó. Îòîæ, ÷èòàòè êàðòó – îçíà÷àє âìіòè îðієíòóâàòèñÿ â óìîâíèõ
çíàêàõ, ðîçãëÿäàòè їõ ó âçàєìîçâ’ÿçêó îäèí ç îäíèì і ñôîðìóâàòè ïðàâèëüíå óÿâëåííÿ ïðî õàðàêòåð ìіñöåâîñòі, ùî íà íіé çîáðàæåíî. Îêðіì
öüîãî, çà äîïîìîãîþ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà âèçíà÷àòè íàïðÿìêè,
âіäñòàíі, ïëîùі, ãåîãðàôі÷íі òà ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè é àáñîëþòíі òà
âіäíîñíі âèñîòè òî÷îê.
×èòàòè êàðòó, ùîá âèâ÷èòè ìіñöåâіñòü, áàæàíî â ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі. Ñïî÷àòêó ïîòðіáíî çíàéòè іíôîðìàöіþ ïðî ìàñøòàá і âèñîòó ïåðåðіçó ðåëüєôó. Ìàñøòàá ïîòðіáíèé äëÿ îêîìіðíîãî (ïðèáëèçíîãî) òà
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 ëіñîâîãî ìàñèâó òîùî. Âèñîòà ïåðåðіçó ðåëüєôó
âêàçóє, ÷åðåç ñêіëüêè ìåòðіâ ïðîâåäåíî ãîðèçîíòàëі, ùî âàæëèâî äëÿ
ðîçóìіííÿ õàðàêòåðó ðåëüєôó.
Òàêîæ áóäå öіêàâîþ іíôîðìàöіÿ ïðî ðіê ïðîâåäåííÿ çíіìàííÿ é
ñòâîðåííÿ êàðòè.
Ïіñëÿ öüîãî çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ çíàêіâ âèçíà÷àþòü çàãàëüíèé
õàðàêòåð ìіñöåâîñòі, çîáðàæåíîї íà êàðòі. Äàëі ðîçïî÷èíàєòüñÿ äåòàëüíå
âèâ÷åííÿ êàðòè çàëåæíî âіä çàâäàííÿ, ÿêå ñòîїòü ïåðåä äîñëіäíèêîì.

Використання топографічних карт. Âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé. Çà
äîïîìîãîþ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà äîñèòü òî÷íî îá÷èñëþâàòè âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі. Ïðÿìі âіäðіçêè ìіæ äâîìà òî÷êàìè íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âèìіðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè, öèðêóëÿ àáî ñìóæêè
ïàïåðó. Âіäñòàíü, âèìіðÿíó ëіíіéêîþ, ïåðåâîäèìî â ðåàëüíó çà äîïîìîãîþ ìàñøòàáó, ðîçìіùåíîãî ïіä íèæíüîþ ðàìêîþ êàðòè.
Äîâæèíó ëàìàíîї ëіíії (íàïðèêëàä, çàëіçíèöі) îá÷èñëþþòü ÿê ñóìó
âіäðіçêіâ ïðÿìèõ. Äëÿ âèìіðþâàííÿ êðèâèõ ëіíіé (íàïðèêëàä, ðі÷îê,
êîðäîíіâ, áåðåãîâèõ ëіíіé) ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ïðèëàäîì äëÿ âèìіðþâàííÿ êðèâèõ ëіíіé – êóðâіìåòðîì, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç ðóõîìîãî êîëіùàòêà é öèôåðáëàòà çі ñòðіëêîþ, ùî ïîêàçóє ïðîéäåíó íà êàðòі âіäñòàíü ó ñàíòèìåòðàõ (ìàë. 68).
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Масштаб 1:2 000
суцільні горизонталі проведені через 1 м

148
147
145,0
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Масштаби: горизонтальний 1:2 000
вертикальний 1:200
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Мал. 69. Побудова профілю й лінії із заданим ухилом:
а) побудова лінії з ухилом не більше заданого;
б) побудова профілю місцевості за заданим напрямком

Íà îêðåìîìó àðêóøі (äëÿ çðó÷íîñòі êðàùå âçÿòè ìіëіìåòðîâèé ïàïіð) ñêëàäàþòü òàáëèöþ (ãðàôè) âèñîò, âіääàëåé і íîìåðè òî÷îê. Ïîòіì
çàïîâíþþòü її, ïåðåíіñøè âіäïîâіäíі öèôðîâі äàíі âіääàëåé òà âèñîò ó
ìåòðàõ, âèçíà÷åíі íà ïëàíі. Äàëі ó ìàñøòàáі áóäóþòüñÿ ïåðïåíäèêóëÿðè ç ïîçíà÷åííÿì âèñîò. Ç’єäíàâøè òî÷êè ïåðïåíäèêóëÿðіâ, îòðèìóєìî ïðîôіëü ìіñöåâîñòі â çàäàíîìó ìàñøòàáі.
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Ðîçðàõóíîê ïëîùі. Âèçíà÷èòè ïëîùó ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ìîæíà
äâîìà ñïîñîáàìè: ãåîìåòðè÷íèì і çà äîïîìîãîþ
ìіëіìåòðîâîї ñіòêè. Ãåîìåòðè÷íèì ñïîñîáîì ïëîùèíà, ùî âèìіðþєòüñÿ, ðîçáèâàєòüñÿ íà ñіòêó
êâàäðàòіâ, òðèêóòíèêіâ, òðàïåöіé, ïëîùà ÿêèõ
âèðàõîâóєòüñÿ 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 é ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòíèõ ìіëіìåòðіâ. Ïîòіì, óðàõîâóþ÷è ìàñøòàá êàðòè,
ëåãêî âèçíà÷àþòü ïëîùó.

Побудова профілю за топографічною
картою. Ïðîôіëü ìіñöåâîñòі – öå çìåíøåíå çîáðàæåííÿ âåðòèêàëüíîãî ðîçðіçó çåìíîї ïîâåðõíі
çà äàíèì íàïðÿìîì. Äëÿ òîãî ùîá ïîáóäóâàòè
ïðîôіëü, ïîòðіáíî âðàõóâàòè äâà ìàñøòàáè: ãîМал. 68.
ðèçîíòàëüíèé і âåðòèêàëüíèé. Äëÿ çðó÷íîñòі
Курвіметр
ãîðèçîíòàëüíèé ìàñøòàá êðàùå âçÿòè òàêèì, ùî
є íà êàðòі ÷è ïëàíі, à âåðòèêàëüíèé çáіëüøèòè â 10 ðàçіâ.
Ùîá ïîáóäóâàòè ïðîôіëü, íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ñïî÷àòêó âèçíà÷àєòüñÿ ïåâíèé íàïðÿìîê âіäðіçêó, íàïðèêëàä ÎÎ1 (ìàë. 69). Äàëі ïîòðіáíî ïðîíóìåðóâàòè òî÷êè ïåðåòèíó öüîãî âіäðіçêà ç ãîðèçîíòàëÿìè
òà іíøèìè òî÷êàìè (âåðøèíàìè ïàãîðáіâ, íàéíèæ÷èìè òî÷êàìè çàïàäèí).

Які географічні об’єкти побачить пасажир автомобіля, що рухається автомобільною дорогою з півдня
на північ (мал. 70).
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ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ
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Мал. 70. План


Орієнтування за картою на місцевості. Ñó÷àñíі ñïîñîáè îðієíòóâàííÿ. Îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі – öå âèçíà÷åííÿ ñâîãî ìіñöåïîëîæåííÿ âіäíîñíî ñòîðіí ãîðèçîíòó òà ïîòðіáíîãî íàïðÿìêó ðóõó. Òàêîæ
öå âìіííÿ äîòðèìóâàòèñÿ çàäàíîãî íàïðÿìêó ðóõó çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ ïðèëàäіâ òà ïðèðîäíèõ îðієíòèðіâ і ïðåäìåòіâ.
Ðîçðіçíÿþòü çàãàëüíå é äåòàëüíå îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі.
Çàãàëüíèì íàçèâàþòü òàêå îðієíòóâàííÿ, ïðè ÿêîìó âіäîìі íàïðÿìîê ðóõó, ðàéîí ïåðåáóâàííÿ, âіäñòàíü äî íàéáëèæ÷èõ çíà÷íèõ îá’єêòіâ.
Ïðè äåòàëüíîìó îðієíòóâàííі òî÷íî âèçíà÷àєòüñÿ òî÷êà ïåðåáóâàííÿ
ñïîñòåðіãà÷à, ñòîðîíè ãîðèçîíòó é àçèìóò ðóõó, âèâ÷àþòüñÿ íàâêîëèøíі
ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè, óñòàíîâëþþòüñÿ îðієíòèðè äëÿ ïîäàëüøîãî ðóõó.
Îðієíòóâàòèñü íà ìіñöåâîñòі íàéêðàùå òà íàéíàäіéíіøå çà äîïîìîãîþ êàðòè òà êîìïàñà. Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ êîìïàñà – ïîêàçàòè íàïðÿìîê ïіâíі÷-ïіâäåíü. ßêùî âіí âіäîìèé, íåâàæêî âèçíà÷èòè é ðåøòó.
Іñíóþòü ïðîñòі, ðіäèííі òà åëåêòðîííі êîìïàñè. Îäíàê âàðòî ïàì’ÿòàòè,
ùî òàêå âèçíà÷åííÿ ñòîðіí ãîðèçîíòó áóäå ïðèáëèçíèì, áåç óðàõóâàííÿ ìàãíіòíîãî ñõèëåííÿ.
Çà âіäñóòíîñòі êîìïàñà ìîæíà îðієíòóâàòèñÿ çà íåáåñíèìè ñâіòèëàìè, ìіñöåâèìè ïðåäìåòàìè òà ïðèðîäíèìè ïðèêìåòàìè.
Îðієíòóâàííÿ çà çіðêàìè çâîäèòüñÿ äî âìіííÿ çíàéòè Ïîëÿðíó çіðêó, ÿêà çàâæäè ïîêàçóє íàïðÿìîê ïіâíî÷і. Її ëåãêî âèçíà÷èòè çà
ñóçіð’ÿì Âåëèêîї і Ìàëîї Âåäìåäèöі.
Êîðà õâîéíèõ і ëèñòÿíèõ äåðåâ çâè÷àéíî çíà÷íî òåìíіøà é áіëüøå
âêðèòà ìîõîì òà ëèøàéíèêàìè ç ïіâíі÷íîãî áîêó.
Ñòîðîíè ãîðèçîíòó ìîæíà âèçíà÷èòè é çà ñîíöåì, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî
â íàøіé ïіâêóëі âîíî ïðèáëèçíî çíàõîäèòüñÿ: î 7 ãîäèíі – íà ñõîäі;
î 13 ãîäèíі – íà ïіâäíі; î 19 ãîäèíі íà çàõîäі; î 1 ãîäèíі – íà ïіâíî÷і
(ñïîñòåðіãàєòüñÿ âëіòêó çà ïîëÿðíèì êîëîì).
Äîïîìîæóòü îðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі é ìåøêàíöі ëіñó. Ìóðàøíèêè ðîçòàøîâóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ç ïіâäåííîãî òà ïіâäåííî-çàõіäíîãî
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áîêó äåðåâ, ïðè÷îìó ïіâíі÷íèé áіê ìóðàøíèêà êðóòіøèé, íіæ ïіâäåííèé.
Âõіä äî ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ іç çàõіäíîї
ñòîðîíè, à êîñå ïåðåõðåñòÿ õðåñòà âåðõíüîþ
ñâîєþ ÷àñòèíîþ ïîêàçóє íà ïіâíі÷. Äçâіíèöі
öåðêîâ çâåðíóòі íà çàõіä. Ïðîòå âàðòî çâàæàòè íà òå, ùî íå âñі öåðêâè ïîáóäîâàíî ç
äîòðèìàííÿ öèõ íîðì.
Ñòîðîíè ãîðèçîíòó â ñîíÿ÷íèé äåíü
ìîæíà âèçíà÷èòè çà äîïîìîãîþ ãîäèííèêà
(ìàë. 71).
Íèíі іñíóє ñó÷àñíèé ñïîñіá îðієíòóâàííÿ
íà ìіñöåâîñòі çà äîïîìîãîþ ñóïóòíèêîâîї
ñèñòåìè ãëîáàëüíîãî ïîçèöіîíóâàííÿ GPS.
Äàíà ñèñòåìà ïðàöþє çàâäÿêè ñóïóòíèêàì,
ùî çíàõîäÿòüñÿ íà íàâêîëîçåìíіé îðáіòі.

Мал. 71. Способи
орієнтування
на місцевості

ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Використовуючи можливості сервісу «Київпастранс
online» https://kpt.kyiv.ua/online, знайдіть та опишіть маршрут
від Центрального залізничного вокзалу до річкового порту в
місті Києві.
Спробуйте можливості даного сервісу для свого або найближчого із запропонованих населених пунктів.


Сфери застосування топографічних карт і планів. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ é îöіíêè ìіñöåâîñòі
ç ìåòîþ âèðіøåííÿ ðіçíèõ çàâäàíü ãîñïîäàðñüêîãî, ñîöіàëüíîãî, ïðèðîäîîõîðîííîãî õàðàêòåðó. Âîíè є âàæëèâèì äæåðåëîì іíôîðìàöії
ïðî òåðèòîðіþ òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îðієíòóâàííÿ é ïðîêëàäàííÿ
ìàðøðóòіâ íà ìіñöåâîñòі.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè òà ïëàíè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ:
• âèâ÷åííÿ ìіñöåâîñòі;
• ïðîєêòóâàííÿ òà áóäіâíèöòâà íàñåëåíèõ ïóíêòіâ і ãîñïîäàðñüêèõ
îá’єêòіâ (ïіäïðèєìñòâ, ãіäðîñïîðóä, òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ëіíіé
çâ’ÿçêó, ïіäçåìíèõ êîìóíіêàöіé òîùî);
• âіéñüêîâîї ñïðàâè;
• ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ìåæі òà ïëîùі óãіäü);
• ðîçâ’ÿçàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ïèòàíü;
• òî÷íîãî âèìіðþâàííÿ òà ðîçðàõóíêіâ (êîîðäèíàòè, âіäñòàíі, ïëîùі,
âèñîòè òîùî);
• õàðàêòåðèñòèêè ïðîÿâіâ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ òà ðåçóëüòàòіâ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі;
• ïðîâåäåííÿ ïîøóêîâî-ðîçâіäóâàëüíèõ ðîáіò;
• çåìëå-, ëіñîóïîðÿäêóâàííÿ òà êàäàñòðó;
• ðîçâіäóâàííÿ é åêñïëóàòàöії ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí;
• òóðèçìó;
• òîïîãðàôі÷íîї îñíîâè ïðè ñòâîðåííі êàðò äðіáíіøîãî ìàñøòàáó òà
іíøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü.
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ПІДСУМУЄМО!
 Читати карту – означає вміти орієнтуватися в умовних знаках, розглядати їх у
взаємозв’язку один з одним і сформувати правильне уявлення про характер місцевості, що на ній зображено.
 За допомогою топографічних карт можна досить точно обчислювати відстані на
місцевості.
 Визначити площу географічних об’єктів на топографічній карті можна двома способами: геометричним і за допомогою міліметрової сітки.
 Профіль місцевості – це зменшене зображення вертикального розрізу земної поверхні за даним напрямом.
 Орієнтування на місцевості – це визначення свого місцеположення відносно сторін
горизонту та потрібного напрямку руху. Розрізняють загальне й детальне орієнтування на місцевості.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Читання карти, профіль місцевості, орієнтування на місцевості.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Як обчислювати відстані та площі на топографічній карті?
2. Чи зрозуміли? Що таке профіль місцевості?
3. Чи можете застосувати? Використавши карту на с. 61 побудуйте профіль місцевості пагорба (на вибір учня/учениці).
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте переваги та недоліки різних способів
орієнтування на місцевості з точки зору туриста.
5. Чи можете оцінити? Оцініть значення топографічних карт для господарської
діяльності людини та її повсякденного життя.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Âèçíà÷åííÿ àçèìóòіâ і äèðåêöіéíèõ êóòіâ, ðóìáіâ, âіäñòàíåé,
ïëîù, ãåîãðàôі÷íèõ і ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò, àáñîëþòíèõ
òà âіäíîñíèõ âèñîò òî÷îê çà òîïîãðàôі÷íîþ êàðòîþ.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє обґрунтування.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Введення в геодезію та основи топографії
1. Зображення об’єктів гідрографії та кордонів і меж на топографічній карті відносять до:
А Математичної основи
Б Картографічного зображення
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В Геодезичної основи
Г Елементів оснащення
2. Топографічні плани створюють у масштабах:
А Від 1:25 000 і більше
Б Від 1:10 000 і більше
В Від 1:5 000 і більше
Г 1:2 000 і більше
3. Поділ топографічних карт на окремі аркуші називається:
А Номенклатурою
Б Розграфленням
В Картографуванням
Г Масштабуванням
4. Кут між північним напрямом географічного меридіана та напрямом на даний
предмет називається:
А Магнітним меридіаном
Б Дійсним меридіаном
В Дирекційним кутом
Г Зближенням меридіанів
5. Дорожня мережа на топографічній карті позначається:
А Лінійними умовними знаками
Б Написами
В Буквенно-цифровими позначеннями
Г Позамасштабними умовними знаками
6. Встановіть відповідність між характеристиками геодезичних приладів та їхніми
назвами:
1 Прилад для вимірювання довжин ліній
2 Прилад для вимірювання кривих ліній
3 Прилад для вимірювання перевищень (висот)
4 Прилад для вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів
А Нівелір
Б Теодоліт
В Далекомір
Г Компас
Д Курвіметр
7. Встановіть відповідність між номенклатурою аркуша карти та відповідним масштабом:
1 М-35
2 М-35-XIX
3 М-35-В
4 М-35-73
А 1:500 000
Б 1:100 000
В 1:200 000
Г 1:50 000
Д 1:1 000 000
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8. Оберіть твердження, що характеризують дирекційний кут:
1 Утворений вертикальними лініями прямокутної системи координат і напрямком
на місцевості
2 Утворений лінією географічної сітки й напрямом на місцевості
3 Бувають прямі та зворотні
4 Визначають на карті за рухом годинникової стрілки від 0° до 360°
5 Кут між напрямками меридіана й певного об’єкта, який вимірюють у градусах
6 Гострий кут, який відраховується від ближнього північного або південного напрямку осьового меридіана до заданого напрямку
7 Відлік проводять від північного напрямку стрілки компаса за рухом годинникової
стрілки від 0° до 180°
9. Оберіть твердження, що властиві горизонталям на топографічній карті:
1 Це незамкнуті криві лінії різного кольору
2 Служать основним способом зображення рельєфу земної поверхні на планах та
картах
3 Вони не можуть перетинатися
4 Ними позначають профіль місцевості
5 Чим більша відстань між горизонталями на карті, тим крутішим є схил на місцевості
6 Допомагають визначати кути напрямів на карті
7 Бувають основні, додаткові та допоміжні
10. Назвіть кути напрямів:
1 Плоскі прямокутні координати
2 Румби
3 Полярні координати
4 Азимути
5 Магнітне схилення
6 Дирекційні кути
7 Масштаб
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РОЗДІЛ 2
ÃÅÎÃÐÀÔІ ×ÍÈÉ ÏÐÎÑÒІ Ð
ÓÊÐÀЇÍÈ

Тема 1
Україна на політичній карті Європи і світу
Знання політичної карти світу є важливим елементом географічної культури.
Політична карта світу є складовою частиною політико-географічної глобалістики
та має важливе освітнє й пізнавальне значення. Ця тема допоможе вам познайомитися з етапами формування політичної карти світу, змінами, що відбуваються на ній у наш час, визначити місце України в системі політико-географічних
координат, дасть змогу глибше зрозуміти зміст понять «країна», «держава», «географічне положення країни», «адміністративно-територіальний устрій держави».

§ 20
2
20.
0 . ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ÑÂІÒÓ, ЇЇ ÅËÅÌÅÍÒÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці?
 Який статус має Антарктида?


Поняття про політичну карту світу, її елементи. Ïîëіòè÷íà
êàðòà ñâіòó – öå òåìàòè÷íà ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé ïîêàçàíî ðîçòàøóâàííÿ äåðæàâ, їõíі êîðäîíè, ñòîëèöі é íàéáіëüøі ìіñòà. Іñòîðè÷íі
òà ãåîãðàôі÷íі çìіíè є îñíîâíèìè îçíàêàìè ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó òà
îêðåìèõ ðåãіîíіâ. Óòâîðåííÿ íîâèõ åëåìåíòіâ íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó âíàñëіäîê îá’єäíàííÿ ÷è ðîçïàäó ðàíіøå іñíóþ÷èõ, çìіíà ñóñïіëüíîïîëіòè÷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 òåðèòîðії, êðàїíè é
äåðæàâè (ìàë. 72). Ó øèðîêîìó ðîçóìіííі òåðèòîðієþ íàçèâàþòü ðіçíі
äіëÿíêè çåìíîї êóëі ç їõíüîþ ñóõîïóòíîþ і âîäíîþ ïîâåðõíåþ, íàäðàìè òà ïîâіòðÿíèì ïðîñòîðîì, à òàêîæ êîñìі÷íèé ïðîñòіð і íåáåñíі òіëà
â íüîìó. Çà ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíèìè îçíàêàìè ðîçðіçíÿþòü òåðèòîðії
êðàїí і äåðæàâ. Òåðèòîðіþ ââàæàþòü ãåîïîëіòè÷íèì ðåñóðñîì äåðæàâè.
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Територія

Країни

країни
держав
залежні (несамоуправні) території
спірні

незалежні
залежні

Держави

суверенні
невизнані

Мал. 72. Елементи політичної карти світу

×è òîòîæíі ïîíÿòòÿ «êðàїíà» òà «äåðæàâà»? Ç ãåîãðàôі÷íîãî ïîãëÿäó, êðàїíà – öå òåðèòîðіÿ ç âèçíà÷åíèìè êîðäîíàìè é íàñåëåííÿì,
ùî ÿâëÿє ñîáîþ єäèíå öіëå ùîäî іñòîðії, êóëüòóðè, íàöії òà â ïîëіòèêîãåîãðàôі÷íîìó ðîçóìіííі 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.

Суверенні держави – основний елемент політичної карти
світу. Ñó÷àñíі äåðæàâè – ðåçóëüòàò òðèâàëîї іñòîðè÷íîї åâîëþöії ïіä
âïëèâîì ñîöіàëüíèõ, åòíі÷íèõ, ìіæíàðîäíèõ і ãåîïîëіòè÷íèõ ÷èííèêіâ.
Іñíóє òðè âàæëèâі åëåìåíòè äåðæàâîòâîðåííÿ: íàñåëåííÿ, òåðèòîðіÿ, âëàäà. Ñóâåðåíіòåò – öå ãîëîâíà îçíàêà é ïðèíöèï іñíóâàííÿ äåðæàâè. Äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò – öå íàñàìïåðåä íåçàëåæíіñòü äåðæàâíîї
âëàäè, її ïðàâî ñàìîñòіéíî êåðóâàòè æèòòÿì äåðæàâè.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Суверенна держава може й зобов’язана захищати свої національні інтереси.
Водночас держава має сумлінно виконувати свої міжнародні зобов’язання. Які національні інтереси та міжнародні зобов’язання, на вашу думку, має захищати й виконувати будь-яка держава?
ÓÊÐÀ¯ÍÀ É ÓÊÐÀ¯ÍÖ² Ó ÑÂ²Ò²

Про фундаментальні принципи побудови держави у своїх працях писав
С. Рудницький. Це насамперед принцип самодержавства, що був реалізований у
Австро-Угорщині, Росії; класовий принцип, що став основним при формуванні Радянського Союзу. Особливу увагу С. Рудницький приділяв національному принципу функціонування держави, що, на його думку, є визначальним у державному будівництві.
Учений постійно наголошував на тимчасовості багатонаціональних імперій, передбачав їхній майбутній розпад.

Íåâіääіëüíèì àòðèáóòîì äåðæàâè є äåðæàâíèé êîðäîí, ÿêèé õàðàêòåðèçóєòüñÿ îêðåñëåííÿì îáñÿãіâ òåðèòîðіàëüíîãî âåðõîâåíñòâà äåðæàâè âіä іíøèõ äåðæàâ àáî òåðèòîðіé. Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ äåðæàâíîãî
êîðäîíó є éîãî íåïîðóøíіñòü – çàáîðîíà çìіíè çà äîïîìîãîþ ñèëè,
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Форми державного
правління
Форми
адміністративнотериторіального
устрою
Форми
політичного
режиму

республіка (Україна, Польща)
монархія (Іспанія, Японія)
унітарна (Україна, Чехія, Литва)
федеративна (Німеччина, США)
демократичний (такий режим мають більшість держав світу)
авторитарний (на різних історичних етапах розвитку держав)
Форми державного правління

ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись політичною картою світу та офіційним сайтом Організації
об’єднаних націй, назвіть приклади унітарних і федеративних держав, позначте їх на
контурній карті.

Ãîëîâíèì ïîëіòè÷íèì öåíòðîì äåðæàâè є ñòîëèöÿ. Çàçâè÷àé ñòàòóñ
ñòîëèöі âèçíà÷àєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ äåðæàâè. Çà ôóíêöіÿìè ñòîëèöі áóâàþòü îäíî- і áàãàòîôóíêöіîíàëüíèìè, ïðîòå ãîëîâíîþ є ïîëіòè÷íà ôóíêöіÿ.
Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі є і òàê çâàíі íåâèçíàíі (ñàìîïðîãîëîøåíі) äåðæàâè. Öå òàêі ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі óòâîðåííÿ, ÿêі íå ìàþòü çàãàëüíîãî ìіæíàðîäíîãî âèçíàííÿ, àëå ôàêòè÷íî є ñóâåðåííèìè êðàїíàìè.
Áіëüøіñòü íåâèçíàíèõ äåðæàâ – öå ðåãіîíè, ùî ÷åðåç ïåâíі îáñòàâèíè
(âіéñüêîâі, åêîíîìі÷íі ÷è ïîëіòè÷íі êîíôëіêòè) âіäîêðåìèëèñÿ âіä ñâîїõ äåðæàâ. Äåÿêі ç íåâèçíàíèõ äåðæàâ ìàþòü ïіäòðèìêó іíøèõ êðàїí,
çàöіêàâëåíèõ ó їõíüîìó іñíóâàííі. Ïðèêëàäîì òàêèõ äåðæàâ ó Єâðîïі
є Àáõàçіÿ, Ïіâäåííà Îñåòіÿ, Ïðèäíіñòðîâ’ÿ.

Несамоуправні країни й території та наддержавні форми на
політичній карті світу. Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі іñíóþòü і çàëåæíі (íåñàìîóïðàâíі) êðàїíè é òåðèòîðії – òі, íà ÿêèõ ñóâåðåíіòåò çäіéñíþє
іíøà äåðæàâà (ìåòðîïîëіÿ). Âîíè ïîçáàâëåíі ïîëіòè÷íîї òà åêîíîìі÷íîї
ñàìîñòіéíîñòі é êåðîâàíі íà çàñàäàõ ñïåöіàëüíîãî ðåæèìó.
Çàëåæíі êðàїíè é òåðèòîðії ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï. Ïåðøà ãðóïà – êðàїíè, íà ÿêі ïîøèðþєòüñÿ âèìîãà íàäàííÿ íåçàëåæíîñòі і їõíі
ïðàãíåííÿ áóòè ñóâåðåííèìè ïіäòðèìóþòüñÿ ìіæíàðîäíîþ ñïіëüíîòîþ.
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âèçíàííÿ ÷èííèõ êîðäîíіâ, âіäñóòíіñòü òåðèòîðіàëüíèõ ïðåòåíçіé íèíі
òà â ìàéáóòíüîìó.
Ãîëîâíèìè ôîðìàìè ïîëіòè÷íîї îðãàíіçàöії äåðæàâ є ïðàâëіííÿ,
àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé і ïîëіòè÷íèé ðåæèì. Ó ñâіòі
ïåðåâàæàþòü äâі îñíîâíі ôîðìè ïðàâëіííÿ – ðåñïóáëіêàíñüêà òà ìîíàðõі÷íà, äâі ôîðìè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ – óíіòàðíà é ôåäåðàòèâíà, äâі ôîðìè ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó – äåìîêðàòè÷íà é
àâòîðèòàðíà (ìàë. 73).
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Äðóãà ãðóïà – öå íàñàìïåðåä îñòðіâíі òåðèòîðії, ÿêі íå ââіéøëè â ïåðåëіê êðàїí, íà ÿêі ïîøèðþєòüñÿ íàäàííÿ íåçàëåæíîñòі, îñêіëüêè âîíè
âіëüíî ïðèєäíàëèñÿ äî ìåòðîïîëії і є «çàìîðñüêèìè äåïàðòàìåíòàìè»,
«âіëüíî ïðèєäíàíèìè êðàїíàìè».
Íàïðèêëàä, Ãіáðàëòàð (ìàë. 74) – çàëåæíèé âіä Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöóçüêà Ïîëіíåçіÿ – çàìîðñüêèé äåïàðòàìåíò
Ôðàíöії. Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі іñíóþòü і
òàê çâàíі ñïіðíі òåðèòîðії. Їõíіé ñòàòóñ є
äіéñíî ñïіðíèì ìіæ äåðæàâàìè, ÿêі ç
ðіçíèõ ïðè÷èí ïðåòåíäóþòü òà äàíó òåðèòîðіþ. Ïðèêëàäîì òàêèõ òåðèòîðіé є
Íàãіðíèé Êàðàáàõ, Çàõіäíà Ñàõàðà, à òàМал. 74. Гібралтар
êîæ Êóðèëüñüêі îñòðîâè, îñòðіâ Ãàíñà,
Ïàðàñåëüñüêі îñòðîâè, îñòðîâè ×àãîñ
òà іí.
Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó іñíóþòü і
íàääåðæàâíі ôîðìè її ãåîïðîñòîðîâîї
îðãàíіçàöії. Öå ìіæíàðîäíі îðãàíіçàöії,
ñîþçè, ôîíäè, ðóõè. Íàéáіëüø âïëèâîâîþ ìіæíàðîäíîþ îðãàíіçàöієþ є Îðãàíіçàöіÿ Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ) (ìàë. 75).
Ãîëîâíà ìåòà äіÿëüíîñòі ÎÎÍ – ïіäòðèìàííÿ òà çìіöíåííÿ ìèðó é ìіæíàðîäíîї
áåçïåêè, ðîçâèòîê ñïіâðîáіòíèöòâà ìіæ
Мал. 75. Штаб-квартира ООН
äåðæàâàìè ñâіòó.
у Нью-Йорку
ПІДСУМУЄМО!
 Політична карта світу – це тематична географічна карта, на якій показано розташування держав, їхні кордони, столиці й найбільші міста.
 Основними елементами політичної карти світу є території, країни та держави.
 Суверенітет – це головна ознака й принцип існування держави.
 Залежні країни й території – такі території, на яких суверенітет здійснює інша держава (метрополія).
 ООН є найбільш впливовою міжнародною організацією на політичній карті світу.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Територія, країна, держава, політична карта світу, державне правління, адміністративно-територіальний устрій.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які елементи існують на політичній карті світу?
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються держави від країн і територій?
3. Чи можете застосувати? На політичній карті світу знайдіть державні кордони України. З якими державами вона межує?
4. Чи можете проаналізувати? Використавши один з офіційних
сайтів ООН https://www.un.org/en/member-states/index.html, визначте, скільки держав входить до її складу. Чи є серед них Україна?
5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть роль української столиці в політичному житті держави.
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ПРИГАДАЙТЕ
 Коли й де утворилися перші держави?
 Які держави існували на території сучасної України?


Етапи формування політичної карти світу. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ
ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó òðèâàëèé і ñêëàäíèé. 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 (òàáë. 5). Óïðîäîâæ êîæíîãî ç åòàïіâ âіäáóâàëèñÿ ñóòòєâі çìіíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó.
Етапи формування політичної карти світу

Таблиця 5

Ñòàðîäàâíіé åòàï (V òèñ. äî í. å. – V ñò. í. å.) ïîâ’ÿçàíèé ç
âèíèêíåííÿì, ðîçêâіòîì і êðàõîì ïåðøèõ äåðæàâíèõ óòâîðåíü – äâîõ îñíîâíèõ ôîðì äåðæàâíîãî ëàäó: ìîíàðõіé (Ñòàðîäàâíіé Єãèïåò, Àññèðіÿ, Âàâèëîí, Ïåðñüêà äåðæàâà) і ðåñïóáëіê
(ìіñòà-äåðæàâè Ôіíіêії, Ãðåöії, Ñòàðîäàâíіé Ðèì). Ñàìå ç íèõ
ðîçïî÷àâñÿ ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíèé ïîäіë ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó.
Ñåðåäíüîâі÷íèé åòàï (V–XV ñò.) ñóïðîâîäæóâàâñÿ òåðèòîðіàëüíèìè çàõîïëåííÿìè çåìåëü âåëèêèìè ôåîäàëüíèìè äåðæàâàìè, óíàñëіäîê ÷îãî ïîëіòè÷íà êàðòà áóëà âêðàé ðîçäðіáíåíîþ
òà íåñòіéêîþ. Ó öåé ïåðіîä іñíóâàëè òàêі ìîãóòíі äåðæàâè, ÿê
Ñâÿùåííà Ðèìñüêà іìïåðіÿ, Àíãëіÿ, Ïîðòóãàëіÿ, Êèїâñüêà
Ðóñü.
Íîâèé åòàï (íà ìåæі ÕV–ÕVІ ñò. – ïî÷. Ïåðøîї ñâіòîâîї
âіéíè) õàðàêòåðèçóєòüñÿ âåëèêèìè ãåîãðàôі÷íèìè âіäêðèòòÿìè òà, ÿê íàñëіäîê, ïîäіëîì ñâіòó íà êîëîíіàëüíі іìïåðії. Íàéáіëüøèìè ñåðåä òàêèõ áóëè Іñïàíñüêà, Ïîðòóãàëüñüêà,
Ãîëëàíäñüêà, Áðèòàíñüêà, Ôðàíöóçüêà, Ðîñіéñüêà, Îñìàíñüêà,
Íіìåöüêà òîùî. Âîäíî÷àñ öå åïîõà çàðîäæåííÿ, ðîçâèòêó é
óòâåðäæåííÿ ðèíêîâèõ âіäíîñèí.
Íîâіòíіé åòàï (1914 ð. – äî íàøèõ äíіâ), çà ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ íîâèé ïåðåðîçïîäіë ïîäіëåíîãî íà òîé ÷àñ ñâіòó, ïðîöåñè
äåêîëîíіçàöії, âèçíàííÿ ñóâåðåíіòåòіâ äåñÿòêіâ äåðæàâ, óòâîðåííÿ íèçêè àâòîðèòåòíèõ ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé òà іí.
Ó Íîâіòíüîìó åòàïі âèçíà÷àþòü òðè ïåðіîäè.

Ñòàðîäàâíіé åòàï ôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó (äî V ñò.) õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïî÷àòêîì ïîëіòèêî-òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó. Îñíîâíèì ñïîñîáîì ïîäіëó áóëè âіéíè. Íà öüîìó åòàïі
ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі äåðæàâíі óòâîðåííÿ, ÿêі âіäðіçíÿëèñÿ âèñîêèì ðіâíåì
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öåíòðàëіçàöії äåðæàâíîãî óïðàâëіííÿ íà íåâåëèêèõ òåðèòîðіÿõ. Öåíòðàìè äåðæàâîòâîðåííÿ є Ïіâäåííà Єâðîïà é Áëèçüêèé Ñõіä. Âèíèêëè
äâі îñíîâíі ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ: ìîíàðõіÿ (Äàâíіé Єãèïåò,
Âàâèëîí, Ïåðñіÿ) і ðåñïóáëіêà (Äàâíÿ Ãðåöіÿ, Äàâíіé Ðèì, ìіñòà-äåðæàâè). Ó öåé ïåðіîä іñíóâàëè іìïåðіÿ Öіíü ó Ñõіäíіé Àçії òà ïåðøà
îðãàíіçîâàíà äåðæàâà íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè – Áîñïîðñüêå öàðñòâî.
Ñåðåäíüîâі÷íèé åòàï ôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó îõîïëþâàâ
V–XV ñò. Ó öåé ïåðіîä çíà÷íîãî ðîçâèòêó íàáóëà ðåëіãіÿ, ÿêà ñóòòєâî
âïëèâàëà íà ðîçâèòîê óñіõ òîãî÷àñíèõ äåðæàâ і òåðèòîðіé. Ïàíіâíîþ
ôîðìîþ ïðàâëіííÿ є àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ. Âèíèêàþòü òåîêðàòè÷íі ìîíàðõії, âіäáóâàєòüñÿ çàíåïàä і çàâîþâàííÿ Ðèìó. Íàéáіëüøèìè ñåðåäíüîâі÷íèìè äåðæàâàìè ñòàëè Âіçàíòіÿ, Ðèìñüêà іìïåðіÿ, Êèїâñüêà
Ðóñü, Ìîñêîâñüêà äåðæàâà, Ïîðòóãàëіÿ, Іñïàíіÿ, Àíãëіÿ. Âèíèêàþòü
ôåîäàëüíі äåðæàâè â Іíäії, Êèòàї, ìîãóòíÿ Îñìàíñüêà іìïåðіÿ. Âåëèêі
äåðæàâè ïðàãíóëè äî âіäêðèòòÿ íîâèõ çåìåëü ç ìåòîþ їõíüîãî ïîäàëüøîãî çàãàðáàííÿ. Ìåæі äåðæàâ ñòàþòü ÷іòêіøèìè é áіëüø çàõèùåíèìè.
Íîâèé åòàï ôîðìóâàííÿ ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó (íà ìåæі XV–
XVI cò. äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò.). Âåëèêі ãåîãðàôі÷íі âіäêðèòòÿ, ïðîìèñëîâі
é áóðæóàçíі ðåâîëþöії ñòàëè ãîëîâíèìè ïîäіÿìè, ùî àêòèâіçóâàëè áîðîòüáó çà ðîçïîäіë óæå ïîäіëåíîãî ñâіòó. Íàñëіäêîì єâðîïåéñüêîї åêñïàíñії íà іíøі ìàòåðèêè òà òåðèòîðії ñòàëî ôîðìóâàííÿ âåëèêèõ êîëîíіàëüíèõ іìïåðіé – Іñïàíії, Ïîðòóãàëії. Ïіçíіøå äî íèõ ïðèєäíàëèñÿ
Àíãëіÿ òà Ôðàíöіÿ, ÿêі çàñíóâàëè ïåðåñåëåíñüêі êîëîíії â Ïіâíі÷íіé
Àìåðèöі. Ó ñåðåäèíі XVII ñò. íà ñèëüíó êîëîíіàëüíó іìïåðіþ ïåðåòâîðèëèñÿ Íіäåðëàíäè, ïðîäîâæóєòüñÿ áîðîòüáà Àíãëії ç Ôðàíöієþ çà êîëîíії. Ðåçóëüòàòîì öèõ çìàãàíü ñòàëî ðîçøèðåííÿ êîëîíіàëüíèõ âîëîäіíü Àíãëії ÿê ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі, òàê і â Àçії, çîêðåìà â Іíäії.
Îäíî÷àñíî ç óòâîðåííÿì êîëîíіé àêòèâіçóâàëàñÿ áîðîòüáà ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèõ òåðèòîðіé çà íåçàëåæíіñòü (1775–1783 ðð.), íàñëіäêîì ÿêîї
ñòàëî âèçíàííÿ Àíãëієþ íåçàëåæíіñòü 13 êîëîíіé ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі.
Àíãëіÿ і Ôðàíöіÿ ñòàëè íàéáіëüøèìè êîëîíіàëüíèìè іìïåðіÿìè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó êіíöÿ XVIII ñò. Áóëà ñôîðìîâàíà êîëîíіàëüíà ñèñòåìà єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ ó âñüîìó ñâіòі.
Ïî÷àòîê ÕІÕ ñò. îçíàìåíóâàâñÿ äåêîëîíіçàöієþ êðàїí Ïіâäåííîї
Àìåðèêè â ðåçóëüòàòі íàöіîíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó. Ïåðøîþ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ íà ìàòåðèêó ñòàâ Åêâàäîð (1809 ð.), à ïîòіì é іíøі
êðàїíè îòðèìàëè äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò.
Òåðèòîðіàëüíі âіéíè â äðóãіé ïîëîâèíі ÕІÕ ñò. çäіéñíþþòü ÑØÀ,
ÿêèìè ñïî÷àòêó áóâ àíåêñîâàíèé Òåõàñ, à ïîòіì çàâîéîâàíі іíøі òåðèòîðії Ìåêñèêè. Ïіçíіøå àìåðèêàíñüêèìè âіéñüêàìè âіäáóëàñÿ îêóïàöіÿ Ïóåðòî-Ðèêî.
Ó Єâðîïі â ÕІÕ ñò. óòâîðèëèñÿ öåíòðàëіçîâàíі äåðæàâè â Íіìå÷÷èíі
òà Іòàëії. Ñïîñòåðіãàєòüñÿ ðîçïàä Òóðåöüêîї іìïåðії, óòâîðþþòüñÿ Ãðåöіÿ, Ðóìóíіÿ, Áîëãàðіÿ, Ñåðáіÿ і ×îðíîãîðіÿ. Ó ÕІÕ ñò. ðîçïî÷àëàñÿ
êîëîíіàëüíà åêñïàíñіÿ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ â Àôðèöі. Íàéáіëüøèìè
ìåòðîïîëіÿìè íà öüîìó ìàòåðèêó ñòàëè Àíãëіÿ і Ôðàíöіÿ. Íåçâàæàþ÷è íà öå, àôðèêàíñüêі íàðîäè ðîçïî÷èíàþòü âèçâîëüíó áîðîòüáó, ðåçóëüòàòîì ÿêîї â 1847 ð. ñòàëî óòâîðåííÿ ïåðøîї íåçàëåæíîї äåðæàâè – Ëіáåðії.
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Користуючись політичною картою світу, знайдіть 15 незалежних держав, колишніх республік Радянського Союзу, позначте їх на контурній карті: Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва,
Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.

Ó Єâðîïі ç’ÿâèëèñÿ íîâі íåçàëåæíі äåðæàâè: Ïîëüùà, Ôіíëÿíäіÿ,
Þãîñëàâіÿ, ×åõîñëîâà÷÷èíà òà іí. Ïіñëÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè çíîâó
âіäáóâñÿ ïåðåðîçïîäіë òåðèòîðіé і ïîëіòè÷íèõ ñèë íà ïîëіòè÷íіé êàðòі
ñâіòó, ïî÷àâñÿ àêòèâíèé ðîçïàä êîëîíіàëüíîї ñèñòåìè. Áàãàòî êðàїí
Àôðèêè, Àçії çäîáóëè íåçàëåæíіñòü.
Íîâіòíіé åòàï õî÷ і є íàðàçі íàéìåíø òðèâàëèì, àëå çíàìåíóєòüñÿ
âåëèêîþ êіëüêіñòþ äåðæàâ. Îòîæ ìè є ñâіäêàìè øâèäêèõ çìіí íà ïîëіòè÷íіé êàðòі íàïðèêіíöі ÕÕ – ïî÷àòêó ÕÕІ ñò. Іñòîòíі çìіíè âіäáóëèñÿ ïіñëÿ êðàõó êîìóíіñòè÷íîãî ðåæèìó é ðîçïàäó òðüîõ ñîöіàëіñòè÷íèõ êðàїí: ÑÐÑÐ, Þãîñëàâії, ×åõîñëîâà÷÷èíè. Âîäíî÷àñ âіäáóëîñÿ
îá’єäíàííÿ äâîõ äåðæàâ – Ôåäåðàòèâíîї Ðåñïóáëіêè Íіìå÷÷èíè (ÔÐÍ)
і Íіìåöüêîї Äåìîêðàòè÷íîї Ðåñïóáëіêè (ÍÄÐ) â єäèíó äåðæàâó Íіìå÷÷èíó. À â ðåçóëüòàòі ðîçïàäó â 1991 ð. Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ìàéæå îäðàçó óòâîðèëîñÿ 15 íåçàëåæíèõ êðàїí, ñåðåä ÿêèõ é Óêðàїíà. Óòâîðåííÿ íîâèõ äåðæàâ òðèâàє äîíèíі. Íàïðèêëàä, ó Єâðîïі íà ïî÷àòêó
ÕÕІ ñò. óòâîðèëèñÿ ×îðíîãîðіÿ і Ñåðáіÿ, â Àçії – Ñõіäíèé Òèìîð, â
Àôðèöі – Ïіâäåííèé Ñóäàí.
Çìіíè òðèâàþòü íå ëèøå â êіëüêîñòі äåðæàâ, à òàêîæ їõíіõ íàçâàõ,
ñòîëèöÿõ òîùî. Òàê, âíàñëіäîê äîâãîї ñóïåðå÷êè ìіæ Ãðåöієþ òà Ìàêåäîíієþ ùîäî íàçâè îñòàííüîї ó 2019 ð. ïàðëàìåíò Ãðåöії ðàòèôіêóâàâ
óãîäó ïðî çìіíó íàçâè Ìàêåäîíії íà Ðåñïóáëіêó Ïіâíі÷íà Ìàêåäîíіÿ.
Ïðèêëàäîì çìіíè íàçâè ñòîëèöі є Êàçàõñòàí. Ó áåðåçíі 2019 ð. íà
÷åñòü ïåðøîãî ïðåçèäåíòà äåðæàâè Íóðñóëòàíà Íàçàðáàєâà ñòîëèöÿ
Àñòàíà áóëà ïåðåéìåíîâàíà íà Íóð-Ñóëòàí.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Науковими дослідженнями встановлено, що географічне положення держави
Київська Русь та Галицько-Волинської держави на перехресті важливих торгових шляхів Схід – Захід, Північ – Південь, яке було використане ними, визначили особливу,
ключову, стратегічну роль нашої прабатьківщини в торгово-економічному та культурному житті європейського континенту. Як ви вважаєте, чи варто досвід цих прадержав
використати для зміцнення позицій України на сучасній політичній карті світу?

ПІДСУМУЄМО!
 Сучасна політична карта світу формувалася впродовж багатьох тисячоліть.
 У стародавній етап на політичній карті сформувалися перші державні утворення.
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Çàâîéîâíèöüêó êîëîíіàëüíó ïîëіòèêó çäіéñíþâàëà òàêîæ ßïîíіÿ â
Ñõіäíіé Àçії. Òàê Êèòàé ïåðåòâîðèâñÿ â íàïіâêîëîíіþ.
Íîâіòíіé ïåðіîä ó ôîðìóâàííі ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó ðîçïî÷àâñÿ ç
òåðèòîðіàëüíîãî ïåðåãðóïóâàííÿ ïіñëÿ Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè. Ç ïîëіòè÷íîї êàðòè ïî÷àëè çíèêàòè êîëîíіàëüíі ñóïåðäåðæàâè, ðîçïàëàñÿ
Àâñòðî-Óãîðñüêà іìïåðіÿ. Âîäíî÷àñ óòâîðèëàñÿ íîâà ñóïåðäåðæàâà – Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäèëà é Óêðàїíà ÿê ñîþçíà ðåñïóáëіêà.

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

 У середні віки найбільшими державами стали монархії: Візантія, Римська імперія,
Київська Русь, Московська держава, Португалія, Іспанія, Англія.
 Новий етап ознаменувався колонізацією земель та формуванням колоніальної
системи європейських держав.
 Новітній етап характеризується утворенням значної кількості держав між двома
світовими війнами, розпадом великих держав з комуністичним режимом.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Етапи формування політичної карти світу.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які існують етапи формування політичної карти світу?
2. Чи зрозуміли? Поясніть різницю між Новим і Новітнім етапами формування політичної карти світу?
3. Чи можете застосувати? Знайдіть на політичній карті світу держави, які утворилися після розпаду Югославії.
4. Чи можете проаналізувати? Користуючись додатковими джерелами інформації,
проаналізуйте найбільш суттєві зміни на політичній карті світу в наш час.
5. Чи можете оцінити? Аргументуйте ваше розуміння вислову: «Політична карта
світу – дзеркало своєї епохи».

§ 2
22
22.
2 . ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Навіщо слід знати особливості географічного положення країни?
 У яких півкулях розміщена Україна?

Îñîáëèâîñòі ïðèðîäè, æèòòÿ ëþäåé, ãîñïîäàðñòâà áóäü-ÿêîї êðàїíè
çàëåæàòü íàñàìïåðåä âіä її ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ. Çàçâè÷àé ðîçðіçíÿþòü äâà îñíîâíі âèäè ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ – ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå òà åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå.

Фізико-географічне положення України – ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè âіäíîñíî áóäü-ÿêèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, ùî íàêëàäàþòü ñâіé âіäáèòîê íà æèòòєäіÿëüíіñòü її íàñåëåííÿ. Öå äóæå âàæëèâà õàðàêòåðèñòèêà, îñêіëüêè ñàìå âîíà äàє ïåðøå óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäíі óìîâè êðàїíè.
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ëåæèòü ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі òà ìàéæå ïîâíіñòþ â
ìåæàõ ïîìіðíîãî ãåîãðàôі÷íîãî ïîÿñó. Ëèøå âóçüêà ñìóãà ïіâäåííîãî
óçáåðåææÿ Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà ïðîíèêàє â ñóáòðîïі÷íèé ïîÿñ. À öå
îçíà÷àє, ùî òåðèòîðіÿ íàøîї êðàїíè ìàє ïåâíі ñïіëüíі ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó ïðèðîäè – íàñàìïåðåä òèïîâó äëÿ ïîìіðíîãî ïîÿñó ÷іòêó êîíòðàñòíó çìіíó òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ çà ñåçîíàìè ðîêó, ñåçîííó ïåðіîäè÷íіñòü áàãàòüîõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ. Çíà÷íà ïðîòÿæíіñòü ïîìіðíîãî
ïîÿñó ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü (893 êì) çóìîâëþє ðіçíîìàíіòíіñòü і ÷іòêó
çîíàëüíó çìіíó ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ. À çàâäÿêè âåëèêіé ïðîòÿæíîñòі òåðèòîðії Óêðàїíè іç çàõîäó íà ñõіä (1316 êì) íàáіð ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ íàâіòü íà îäíіé øèðîòі ÷àñòî íåîäíàêîâèé. Àäæå, ùî äàëі íà
ñõіä, òî ìåíøå ìîðñüêі ïîâіòðÿíі ìàñè âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ïðèðîäè íàøîї êðàїíè.
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Користуючись фізичною, кліматичною картами України та картою природних
зон, доведіть, що значна протяжність території країни з півночі на південь та із заходу
на схід впливає на особливості компонентів природи.


Економіко-географічне положення України – ðîçòàøóâàííÿ її
âіäíîñíî áóäü-ÿêèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü ïåâíå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ.
Ïðè÷îìó öå ìîæóòü áóòè ÿê ïðèðîäíі îá’єêòè, òàê і òі, ùî ñòâîðèëà
ëþäèíà. Ñåðåä ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ ìàþòü,
íàïðèêëàä, ñóäíîïëàâíі ðі÷êè àáî ìîðÿ, ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí,
âîäíі ðåñóðñè ÷è ëіñîâі ìàñèâè òîùî. Äî îá’єêòіâ øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ,
ÿêі âïëèâàþòü íà åêîíîìіêó êðàїíè, íàëåæàòü øëÿõè ñïîëó÷åííÿ,
âåëèêі ìіñòà é êóëüòóðíі öåíòðè, ðèíêè çáóòó òà êðàїíè-ñóñіäêè, ç
ÿêèìè є ñïіëüíі äåðæàâíі êîðäîíè òîùî.
Óêðàїíà ìàє çàãàëîì âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ.
Âîíà ðîçòàøîâàíà â Єâðîïі – îäíіé ç íàéäàâíіøå îñâîєíèõ ÷àñòèí ñâіòó. Ïîòóæíèé ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó åêîíîìіêè íàøîї êðàїíè ìîæóòü
íàäàòè é òðàíñïîðòíі ïåðåâàãè, ÿêі ìàє êðàїíà çàâäÿêè âèõîäó äî ×îðíîãî ìîðÿ, ùî íå çàìåðçàє âçèìêó, à òàêîæ äî Àçîâñüêîãî ìîðÿ, ùî
âêðèâàєòüñÿ êðèãîþ ëèøå íà 2–3 ìіñÿöі. Çàâäÿêè öüîìó Óêðàїíà ïîñіäàє âàæëèâå ìіñöå â ñèñòåìі ñâіòîâèõ ìîðñüêèõ òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ
(ìàë. 76). ×åðåç ÷îðíîìîðñüêі ïîðòè âіò÷èçíÿíó ïðîäóêöіþ çðó÷íî âèâîçèòè äî êðàїí Áëèçüêîãî Ñõîäó òà
Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, à çàëіçíèöÿìè – äî
áàëòіéñüêèõ ïîðòіâ.
Óêðàїíà ìàє âäàëå òðàíçèòíå ïîëîæåííÿ, àäæå âîíà ëåæèòü íà øëÿõó îñíîâíèõ òðàíçèòíèõ ïîòîêіâ òîâàðіâ і ïàñàæèðіâ ìіæ Єâðîïîþ і Àçієþ,
Ïіâíі÷íîþ òà Ïіâäåííîþ Єâðîïîþ.
Òðàíçèòîì (âіä ëàò. transitus – ïðîõîäæåííÿ) íàçèâàþòü ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèðіâ і âàíòàæіâ ç îäíîãî ïóíêòó
Мал. 76. Одеський морський порт –
â іíøèé ÷åðåç ïðîìіæíі ïóíêòè.
Äëÿ åêîíîìіêè Óêðàїíè ïîçèòèâ- найбільший український порт й один
íèì ôàêòîðîì òàêîæ є òå, ùî òåðèòî- з найбільших у басейні Чорного моря
97

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

Áåðåãîâà ëіíіÿ êðàїíè ñèëüíîþ ðîç÷ëåíîâàíà âåëèêîþ êіëüêіñòþ
ãèðë ðі÷îê, ëèìàíіâ, çàòîê, áóõò, ïðèäàòíèõ äëÿ áóäіâíèöòâà ìîðñüêèõ
ïîðòіâ. Öå äóæå âàæëèâî, àäæå ÷åðåç Ñåðåäçåìíå ìîðå òà ïðîòîêè ×îðíå é Àçîâñüêå ìîðÿ ñïîëó÷àþòüñÿ ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì. Çîáðàæåííÿ Ïîñåéäîíà (ìіôі÷íèé áîã, ùî êåðóâàâ ìîðÿìè çà äîïîìîãîþ òðèçóáà
íà äîâãîìó ðàòèùі) çóñòðі÷àєòüñÿ íà ìîíåòàõ Ïàíòіêàïåÿ – ãðåöüêîї
êîëîíії â Êðèìó íà ìіñöі ñó÷àñíîї Êåð÷і. Îòæå, íå âèêëþ÷åíî, ùî
òðèçóá – öå âêàçіâêà íà äóæå âàæëèâó îñîáëèâіñòü ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ, à ñàìå íà âèõіä äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ.
Îñòðîâіâ ó ìîðÿõ, ùî îìèâàþòü Óêðàїíó, íåáàãàòî é âåëèêèõ ñåðåä
íèõ ìàéæå íåìàє. Äàëåêî â ìîðå âèäàєòüñÿ ëèøå Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ, âèäîâæåíèé íà çàõіä Òàðõàíêóòñüêèì, à íà ñõіä Êåð÷åíñüêèì ïіâîñòðîâàìè.
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ðіÿ êðàїíè çàãàëîì êîìïàêòíà. Ïðîòÿæíіñòü її іç çàõîäó íà ñõіä íå íàáàãàòî ïåðåâèùóє ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Çà òàêèõ óìîâ ðіçíі
ðåãіîíè êðàїíè ïðèáëèçíî îäíàêîâî äîñòóïíі äëÿ âñіõ âèäіâ òðàíñïîðòó.
Ïîçèòèâíі ðèñè åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ïіäñèëþþòüñÿ íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèìè äëÿ ãîñïîäàðñòâà ïðèðîäíèìè
óìîâàìè. Öå ïåðåâàæíî ðіâíèííèé ðåëüєô òåðèòîðії, çàãàëîì ñïðèÿòëèâèé êëіìàò, âіäñóòíіñòü êàòàñòðîôі÷íèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù, ÿê-îò:
òàéôóíè, öóíàìі àáî âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ. Áëàãîäàòíі é ïðèðîäíі
çîíè – âіä ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ íà ïіâíî÷і äî ñòåïіâ іç öіëþùèìè òðàâàìè é íàéðîäþ÷іøèìè ó ñâіòі ґðóíòàìè íà ïіâäíі. Äî òîãî æ
îñîáëèâîñòі áóäîâè çåìíîї êîðè â ìåæàõ òåðèòîðії êðàїíè çóìîâëþþòü
ðіçíîìàíіòíіñòü êîðèñíèõ êîïàëèí. Óñå öå ñïðèÿє ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі, ïðîìèñëîâîìó ðîçâèòêó é æèòëîâîìó áóäіâíèöòâó,
òðàíñïîðòíîìó ñïîëó÷åííþ.
Îñîáëèâіñòþ åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè є òå, ùî
ñåðåä її ñóñіäіâ íåìàє åêîíîìі÷íî âèñîêîðîçâèíåíèõ êðàїí. Ïðîòå ç óñіìà ñóñіäíіìè êðàїíàìè âîíà íàìàãàєòüñÿ íàëàãîäèòè ìіöíі ïîëіòè÷íі,
åêîíîìі÷íі é êóëüòóðíі çâ’ÿçêè.
Ìіñöå Óêðàїíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Єâðîïè òà ñâіòó âèçíà÷àєòüñÿ ãåîïîëіòè÷íèì ïîëîæåííÿì, ùî є äóæå âàæëèâèì äëÿ áóäü-ÿêîї äåðæàâè.
Політико-географічне положення України – ðîçòàøóâàííÿ
êðàїíè âіäíîñíî іíøèõ äåðæàâ ç îãëÿäó íà їõíþ íàëåæíіñòü äî ïåâíèõ ïîëіòè÷íèõ ñîþçіâ é óãðóïîâàíü, ç óðàõóâàííÿì їõíüîї ñòàáіëüíîñòі, íàäіéíîñòі òà ïåðñïåêòèâíîñòі. Ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ íå є
ñòàëèì ó ÷àñі. Ïіñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó íàïðèêіíöі ÕÕ ñò.
òà ñâіòîâîї ñîöіàëіñòè÷íîї ñèñòåìè âіäáóëîñÿ çàãîñòðåííÿ áîðîòüáè
ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ áëîêіâ і ñîþçіâ çà ñôåðè âïëèâó. Öÿ îáñòàâèíà òà
ôàêò ïðîãîëîøåííÿ Óêðàїíîþ íåçàëåæíîñòі äîêîðіííî çìіíèëè її
ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ. Çà òàêèõ óìîâ Óêðàїíà çìóøåíà ðîçðîáëÿòè
â çîâíіøíіé ïîëіòèöі íîâі ñòðàòåãії, ÿêі ìàþòü âіäïîâіäàòè її íàöіîíàëüíèì іíòåðåñàì.
Ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíî
ç її ðîçòàøóâàííÿì íà ïîëіòè÷íіé êàðòі ñâіòó, äå íà òëі іíøèõ êðàїí
âîíà íå âèäіëÿєòüñÿ ñâîїìè ðîçìіðàìè. Àäæå çà ïëîùåþ Óêðàїíà ïîñіäàє 43 ìіñöå çі 193 ñóâåðåííèõ äåðæàâ. Ïðîòå íà ïîëіòè÷íіé êàðòі
Єâðîïè Óêðàїíà ïîñіäàє ïîìіòíå ìіñöå íå ëèøå òîìó, ùî є ëіäåðîì çà
ïëîùåþ, à ùå é òîìó, ùî ìàє ðóáіæíå (òðàíçèòíå) ïîëîæåííÿ, îñêіëüêè ðîçòàøîâàíà âîäíî÷àñ ó Ñõіäíіé і ÷àñòêîâî â Öåíòðàëüíіé Єâðîïі.
Äî òîãî æ âîíà íàëåæèòü äî êðàїí ×îðíîìîðñüêîãî áàñåéíó. Çàóâàæèìî, ùî Óêðàїíà îïèíèëàñü ìіæ êðàїíàìè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ЄÑ) і
÷ëåíàìè Ïіâíі÷íîàòëàíòè÷íîãî âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íîãî ñîþçó (àíãë.
North Atlantic Treaty Organization – NATO), äî ÿêèõ âîíà ïðàãíå ââіéòè, òà êðàїíàìè Ñïіâäðóæíîñòі Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ, ÿêà óòâîðèëàñÿ
ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ.
Ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ – âàæëèâà ïåðåäóìîâà ðîçâèòêó é
åêîíîìіêè, і çîâíіøíüîåêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ. Âіä òîãî, íàñêіëüêè âìіëî êðàїíà âèêîðèñòîâóє ñâîє ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ, çíà÷íî çàëåæàòü
ðàöіîíàëüíіñòü ñòðóêòóðè òà åôåêòèâíіñòü ìàòåðіàëüíîãî âèðîáíèöòâà
êðàїíè, її åêîíîìі÷íà, ïîëіòè÷íà, åêîëîãі÷íà é âîєííà áåçïåêà.
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Одна з головних проблем, з огляду на політико-географічне положення
України, – це загострення українсько-російських відносин. Ця проблема залишається
однією з найбільш обговорюваних у Європі та світі. Для України розвиток неправових
подій на своїй суверенній території є особливо важливим і, можна сказати, особливо
тривожним. Як розв’язати цю проблему? Яка ваша думка з цього приводу?

ПІДСУМУЄМО!
 Фізико-географічне положення України – розташування країни відносно будьяких природних об’єктів, що накладають свій відбиток на життєдіяльність її населення.
 Економіко-географічне положення України – розташування її відносно будь-яких
об’єктів, що мають певне економічне значення.
 Геополітичне положення України – розташування країни відносно інших держав з
огляду на їхню належність до певних політичних союзів й угруповань, з урахуванням їхньої стабільності, надійності та перспективності. Геополітичне положення не
є сталим у часі.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Фізико-географічне положення, економіко-географічне положення України політико-географічного положення України.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які найважливіші особливості географічне положення України?
2. Чи зрозуміли? У чому полягає особливість транзитного положення України?
3. Чи можете застосувати? За фізичною картою України поясніть, як фізико-географічне положення впливає на життя та діяльність населення країни.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте основні переваги й недоліки політикогеографічного положення України. Які їхні наслідки?
5. Чи можете оцінити? Оцініть місце своєї області в контексті політико-географічного
положення.
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Ðîçòàøóâàííÿ Óêðàїíè ìіæ êðàїíàìè Öåíòðàëüíîї і Ñõіäíîї Єâðîïè
çóìîâëþє íàÿâíіñòü íà її òåðèòîðії òðàíçèòíèõ ìàãіñòðàëüíèõ òðóáîïðîâîäіâ, ïîòóæíèõ ëіíіé åëåêòðîïåðåäà÷ é åëåêòðèôіêîâàíèõ çàëіçíè÷íèõ ìàãіñòðàëåé, ÿêі ç’єäíóþòü öі êðàїíè. Âîäíî÷àñ ðîçòàøóâàííÿ
Óêðàїíè ìіæ Єâðîïîþ і êðàїíàìè Çàêàâêàççÿ òà Áëèçüêîãî Ñõîäó íàäàє
ïåðñïåêòèâè ùîäî âñòàíîâëåííÿ òіñíèõ åêîíîìі÷íèõ çâ’ÿçêіâ ç áàãàòèìè íà ïðèðîäíі ðåñóðñè êðàїíàìè Áëèçüêîãî Ñõîäó é Ïåðñüêîї çàòîêè,
Іðàíîì і Òóðêìåíіñòàíîì. Ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ìіæ áàëòіéñüêèì і ÷îðíîìîðñüêèì áàñåéíàìè äàє їé çìîãó çìіöíþâàòè åêîíîìі÷íі çâ’ÿçêè ç
ïðè÷îðíîìîðñüêèìè òà ïðèáàëòіéñüêèìè êðàїíàìè.
Ñïðèÿòëèâå ïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè іñòîòíî âïëèâàє íà
ðîçâ’ÿçàííÿ áàãàòüîõ її ïîëіòè÷íèõ ïðîáëåì. Âîäíî÷àñ іñíóþòü äåÿêі
íåãàòèâíі îñîáëèâîñòі ãåîïîëіòè÷íîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè. Ñåðåä òàêèõ, íàïðèêëàä, ðîçìіùåííÿ її ïîáëèçó ðåãіîíіâ – âîãíèù âîєííèõ
êîíôëіêòіâ і ïîëіòè÷íîї íàïðóæåíîñòі, ÿê-îò: Êàâêàç, Áëèçüêèé Ñõіä.
Âêðàé íåãàòèâíèì äëÿ Óêðàїíè є àíåêñіÿ (ïðèєäíàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó) Ðîñієþ Êðèìó, êîíôëіêò íà Äîíáàñі çà ó÷àñòþ ñõіäíîãî
ñóñіäà.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Порівняльна оцінка фізико-географічного положення України та інших країн світу
(2–3 на вибір учителя/учительки).

§ 2
23
23.
3 . ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐІß І ÄÅÐÆÀÂÍІ ÊÎÐÄÎÍÈ
ÓÊÐÀЇÍÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Яке значення мають державні кордони для держави?
 З якими країнами межує Україна?


Державні кордони та сусіди України. Âè âæå çíàєòå, ùî òåðèòîðіÿ äåðæàâè є íåâіääіëüíîþ îçíàêîþ äåðæàâíîñòі, ïðîñòîðîâîþ ìåæåþ äåðæàâíîї âëàäè. Іñíóє áåçëі÷ ðіçíèõ êîðäîíіâ. Îêðіì ïðèðîäíèõ,
â Óêðàїíі є êîðäîíè, ùî ñêëàëèñÿ іñòîðè÷íî. Öå – äåðæàâíі êîðäîíè.
Âîíè çàáåçïå÷óþòü òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü, ñóâåðåíіòåò і áåçïåêó äåðæàâè. Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè – öå ëіíіÿ, ùî âèçíà÷àє ìåæі її
äåðæàâíîї òåðèòîðії. Öÿ ëіíіÿ і âåðòèêàëüíà ïîâåðõíÿ, ùî ïðîõîäèòü
÷åðåç íåї â àòìîñôåðó (äî 100 êì) òà ëіòîñôåðó, є ìåæàìè äåðæàâíîї
òåðèòîðії êðàїíè.
Äåðæàâíà òåðèòîðіÿ Óêðàїíè – öå ÷àñòèíà çåìíîї ïîâåðõíі, íà ÿêó
ïîøèðþєòüñÿ äіÿ її çàêîíіâ. Äåðæàâà çäіéñíþє ïîâíó é âèêëþ÷íó âëàäó â ìåæàõ ñâîєї òåðèòîðії, ÿêà âêëþ÷àє ïîâåðõíþ ñóõîäîëó é íàäðà â
її ìåæàõ, âíóòðіøíі âîäè ñóõîäîëó òà âíóòðіøíі ìîðñüêі âîäè (òåðèòîðіàëüíèé øåëüô) (ìàë. 77).

Кропивницький

Мал. 77. Державний кордон України
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Користуючись Конституцією
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80, визначте, що є державними символами
України.

Ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè ïîøèðþєòüñÿ íà âñþ її òåðèòîðіþ, ìåæі ÿêîї îêðåñëåíі äåðæàâíèìè êîðäîíàìè.
Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè âèçíà÷àєòüñÿ çàêîíàìè Óêðàїíè, à òàêîæ
її ìіæíàðîäíèìè óãîäàìè.
Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü êîðäîíіâ Óêðàїíè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
7 òèñ. êì, ùî ñòàíîâèòü ìàéæå 1/6 åêâàòîðà Çåìëі. Íà ñóõîïóòíó
äіëÿíêó ïðèïàäàє ïîíàä 5,5 òèñ. êì, ìîðñüêà äіëÿíêà ïåðåâèùóє
1300 êì, çîêðåìà áіëüø ÿê 1 òèñ. êì ïî ×îðíîìó ìîðþ, ïîíàä 200 êì –
ïî Àçîâñüêîìó ìîðþ òà ìàéæå 50 êì – ïî Êåð÷åíñüêіé ïðîòîöі.
ÂÀØÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß

Після 2014 р. доступ до деяких кордонів України на півдні та сході значно
обмежений. Запропонуйте вихід із ситуації, що склалася.

Êîðäîíè Óêðàїíè ìàéæå ïî âñіé äîâæèíі, çà âèíÿòêîì ðàéîíó Êàðïàò, ïðîëÿãàþòü ðіâíèíîþ. Óêðàїíà ìåæóє іç ñіìîìà äåðæàâàìè. Íà
ïіâíі÷íîìó çàõîäі íàøîþ ñóñіäêîþ є Ïîëüùà, íà çàõîäі – Ñëîâà÷÷èíà
é Óãîðùèíà. Ìåæà òóò ïðÿìóє âіä êîðäîíó ç Áіëîðóññþ ïî äîëèíі
ð. Çàõіäíèé Áóã, íà Âîëèíñüêіé âèñî÷èíі é Ðîçòî÷÷і, äî ì. ßâîðîâà
Ëüâіâñüêîї îáëàñòі. Äàëі êîðäîí ïðîëÿãàє Ïåðåäêàðïàòòÿì, ó âåðõіâ’ї
ð. Ñàí òà çàõіäíіøå ð. Óæ ïåðåòèíàє Êàðïàòè é ñïóñêàєòüñÿ íà Çàêàðïàòñüêó íèçîâèíó, ïðÿìóþ÷è äîëèíîþ ð. Òèñà. Ó âåðõіâ’ї ð. ×åðåìîø
êîðäîí çíîâ ïåðåòèíàє Êàðïàòè òà ïðîõîäèòü Áóêîâèíîþ.
Íà ïіâäåííîìó çàõîäі Óêðàїíà ìåæóє ç Ðóìóíієþ і Ìîëäîâîþ. Ìåæà
Óêðàїíè ç Ìîëäîâîþ ïðîõîäèòü ïî äîëèíі ð. Äíіñòåð і íåïîäàëіê âіä
éîãî ëіâîãî áåðåãà ïî ñõèëó Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè äî âïàäіííÿ Ïðóòó â
Äóíàé. Äåðæàâíèé êîðäîí ç Ðóìóíієþ ïðîõîäèòü ïî Êàðïàòàõ і Äóíàþ
òà éîãî Êіëіéñüêîìó ãèðëó (àæ äî âïàäіííÿ â ×îðíå ìîðå).
Íà ïіâíî÷і Óêðàїíà ìåæóє ç Áіëîðóññþ, ñïіëüíèé êîðäîí ç ÿêîþ
ïåðåòèíàє Ïîëіñüêó íèçîâèíó. Íà ñõîäі, äå Óêðàїíà ìåæóє ç òåðèòîðієþ Ðîñії, êîðäîí ïî÷èíàєòüñÿ íà óçáåðåææі Òàãàíðîçüêîї çàòîêè
Àçîâñüêîãî ìîðÿ, íà ñõіä âіä êîñè Êðèâîї. Çâіäñè êîðäîí ïðîëÿãàє íà
ïіâíі÷íèé ñõіä äî Äîíåöüêîãî êðÿæà é ð. Ñіâåðñüêèé Äîíåöü, à äàëі
ïðîõîäèòü ïî ïіâäåííî-çàõіäíèõ âіäãàëóæåííÿõ Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè.
Íà ïіâäíі íàøà êðàїíà ìàє âèõіä (çàâäîâæêè 2835 êì) äî ×îðíîãî
é Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ùî çâ’ÿçóє її ç êðàїíàìè ñåðåäçåìíîìîðñüêîãî áàñåéíó. Òàêîæ ÷åðåç ìîðå Óêðàїíà ìàє âèõіä äî Áîëãàðії, Òóðå÷÷èíè òà
Ãðóçії. Ïëîùà âèêëþ÷íîї (ìîðñüêîї) åêîíîìі÷íîї çîíè Óêðàїíè ñòàíîâèòü ïîíàä 82 òèñ. êì2.
Íàéïðîòÿæíіøі êîðäîíè íàøà êðàїíà ìàє ç Ðîñієþ, íàéìåíø ïðîòÿæíі – çі Ñëîâà÷÷èíîþ. Ïðîòÿæíіñòü êîðäîíіâ ç Ðîñієþ ñòàíîâèòü
áëèçüêî 2300 êì, çîêðåìà 321 êì ìîðåì. Ç Ìîëäîâîþ – 1222 êì,
101

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

ç Áіëîðóññþ – ïîíàä 1000 êì, ç Ïîëüùåþ – 542 êì, ç Ðóìóíієþ –
614 êì, çîêðåìà 33 êì – ìîðåì, ç Óãîðùèíîþ – 137 êì, çі Ñëîâà÷÷èíîþ – 98 êì.
Áóäü-ÿêі âèäè ñïîëó÷åííÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè çäіéñíþþòüñÿ ëèøå â ïóíêòàõ ïðîïóñêó, ÿêі ìàþòü ðіçíèé ñòàòóñ і ïîäіëÿþòüñÿ íà:
• ìіæíàðîäíі (äëÿ ïðîïóñêó ãðîìàäÿí òà òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ óñіõ
äåðæàâ);
• ìіæäåðæàâíі (äëÿ ïðîïóñêó ãðîìàäÿí Óêðàїíè òà ãðîìàäÿí ñóìіæíèõ äåðæàâ, à òàêîæ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ùî їì íàëåæàòü);
• ìіñöåâі (äëÿ ñïðîùåíîãî ïðîïóñêó ãðîìàäÿí Óêðàїíè òà ãðîìàäÿí
ñóìіæíèõ äåðæàâ, ÿêі ïðîæèâàþòü â ïðèêîðäîííèõ îáëàñòÿõ (ðàéîíàõ), à òàêîæ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, ùî їì íàëåæàòü).
Çàëåæíî âіä âèäіâ ïðîïóñêó (çàñîáіâ ïåðåñóâàííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ) ðîçðіçíÿþòü ðіçíі âèäè ïóíêòіâ ïðîïóñêó – àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі, ìîðñüêі, ïіøîõіäíі, ïîâіòðÿíі, ïîðîìíі, ðі÷êîâі.

Розміри території. Çà ñâîєþ ïëîùåþ, ùî ñòàíîâèòü 603,7 òèñ. êì2,
Óêðàїíà ïåðåâåðøóє áóäü-ÿêó єâðîïåéñüêó äåðæàâó. Ðîçìіðè íàøîї
êðàїíè âèçíà÷àþòü çíà÷íó її ïðîòÿæíіñòü ÿê ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, òàê
é іç çàõîäó íà ñõіä.
Ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü Óêðàїíà ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä 5222 ïí. ø. äî
4423 ïä. 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 –
ñ. Ñîëîìîíîâî, ùî ïîáëèçó ×îïó Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі (4805 ïí. ø.),
íà ñõîäі – îêîëèöÿ ñ. Ðàííÿ Çîðÿ Ìіëîâñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêîї îáëàñòі (4915 ïí. ø.).

Географічний центр України та Європи. Äëÿ âèçíà÷åííÿ
ãåîãðàôі÷íîãî öåíòðó Óêðàїíè âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі ìåòîäèêè. Çà
îäíієþ ç íèõ, öåíòðîì Óêðàїíè íàçèâàþòü ìіñöå ïåðåòèíó ñåðåäèííîãî
ìåðèäіàíà іç ñåðåäèííîþ ïàðàëåëëþ. Öå є ãåîìåòðè÷íèé öåíòð, ÿêèé
ïåâíîþ ìіðîþ äîïîìàãàє âèçíà÷èòè íàéáіëüø âäàëó (ç íàéìåíøèìè
ñïîòâîðåííÿìè çîáðàæåíü ïîâåðõíі) êàðòîãðàôі÷íó ïðîєêöіþ, ùî
çàñòîñîâóєòüñÿ ïðè ñêëàäàííі êàðò Óêðàїíè. Çà іíøîþ ìåòîäèêîþ, ÿêà
ïåðåäáà÷àє îá÷èñëåííÿ öåíòðó ðіâíîâàãè ôіãóðè ôîðìè Óêðàїíè, ãåîãðàôі÷íèì öåíòðîì íàøîї êðàїíè âèçíà÷åíî ñåëî Ìàð’ÿíіâêà Øïîëÿíñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêîї îáëàñòі. Êîîðäèíàòè – 4901 ïí.ø. і
3128 ñõ.ä. Òàì æå âñòàíîâëåíî é âіäïîâіäíèé ñèìâîëі÷íèé çíàê.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Існує думка, що центром України є околиця селища міського типу Добровеличківка Кіровоградської області. Ще один центр розташований за 2 км на захід
від м. Ватутіне в Черкаській області. А яка ваша думка щодо географічного центру
України? Своє твердження обґрунтуйте.

Çà îäíієþ ç ãіïîòåç, íàçâà «Óêðàїíà» ïîâ’ÿçàíà ç îêðàїííèì ïîëîæåííÿì çåìåëü. Ó çâ’ÿçêó іç öèì öіêàâî âіäçíà÷èòè, ùî ñàìå íà òåðè102

Мал. 78. Географічний центр Європи с. Ділове

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Ïîçíà÷åííÿ íà êîíòóðíіé êàðòі êîðäîíіâ ñóñіäíіõ äåðæàâ,
êðàéíіõ òî÷îê, ãåîãðàôі÷íèõ öåíòðіâ Óêðàїíè òà Єâðîïè é
çàçíà÷åííÿ їõíіõ íàçâ; âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò òî÷îê, ïðîòÿæíîñòі òåðèòîðії Óêðàїíè â ãðàäóñàõ і êіëîìåòðàõ.
ПІДСУМУЄМО!
 Територія України є невіддільною ознакою державності, просторовою межею державної влади.
 Держава здійснює повну й виключну владу в межах своєї території, яка включає
поверхню суходолу й надра в її межах, внутрішні води суходолу та внутрішні морські води (територіальний шельф).
 Загальна довжина кордонів України близько 7 тис. км, з яких понад 1300 км – морські кордони.
 Україна межує із сімома європейськими державами: Польщею, Словаччиною,
Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білорусією.
 За своєю площею Україна є найбільшою в Європі й посідає центральне місце в цій
частині світу.
 В Україні знаходиться центр Європи.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Державна територія України, державні кордони України.
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òîðії íàøîї äåðæàâè – ó Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі, ïîáëèçó ñåëà Äіëîâå
Ðàõіâñüêîãî ðàéîíó, ìіæ ìіñòàìè Òÿ÷іâ і Ðàõіâ, ìіñòèòüñÿ öåíòð Єâðîïè. Ïðî öå ñâіä÷èòü ïàì’ÿòíèé çíàê, íà ÿêîìó òàê і íàïèñàíî – ãåîãðàôі÷íèé öåíòð Єâðîïè (ìàë. 78).
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Яка площа України? Назвіть крайні точки країни.
2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються північні й південні кордони України?
3. Чи можете застосувати? Користуючись фізичною картою
України, схарактеризуйте західні й східні кордони України, визначивши основні природні прикордонні об’єкти.
4. Чи можете проаналізувати? Використавши офіційний сайт
Державної прикордонної служби https://dpsu.gov.ua/, зазначте, на яких кордонах України діє найбільше пунктів пропуску.
Підберіть актуальну інформацію про їхню роботу.
5. Чи можете оцінити? Користуючись додатковими джерелами
інформації, оцініть роль прикордонної служби в забезпеченні
безпеки країни.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Україна на політичній карті Європи і світу
1. Зазначте головну ознаку держави:
А Державні кордони
Б Суверенітет
В Наявність столиці
Г Влада
2. Оберіть країни з унітарною формою адміністративно-територіального устрою:
А Україна, Польща, Литва
Б Польща, Німеччина, США
В Білорусь, Росія, Молдова
Г Україна, США, Іспанія
3. Зазначте державу, з якою Україна має спільні суходільні й морські кордони:
А Польща
Б Словаччина
В Угорщина
Г Румунія
4. Зазначте форми рельєфу, які перетинають державний кордон України:
А Подільська, Придніпровська та Приазовська височини
Б Карпати, Донецька височина, Поліська низовина
В Придніпровська низовина, Придніпровська височина, Словечансько-Овруцький
кряж
Г Хотинська височина, Причорноморська низовина, Придніпровська низовина
5. Оберіть географічну довготу крайньої північної точки України:
А 3311 сх. д.
Б 3344 сх. д.
В 2208 сх. д.
Г 4013 сх. д.
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7. Встановіть відповідність між державою-сусідкою і кордоном України:
1 Польща
2 Молдова
3 Росія
4 Білорусь
А Східний кордон
Б Південно-західний кордон
В Західний кордон
Г Південний кордон
Д Північний кордон
8. Оберіть річки, що перетинають державний кордон України:
1 Південний Буг
2 Рось
3 Самара
4 Дунай
5 Стрий
6 Дністер
7 Західний Буг
9. Оберіть риси політико-географічного положення України:
1 Займає транзитне положення між країнами ЄС і Росією
2 Територія країни компактна
3 Має значну кількість безпосередніх країн-сусідок
4 Транзитне розташування на шляху основних потоків пасажирів, товарів і послуг
5 Має вихід до Чорного й Азовського морів
6 Розташована в зоні військово-політичного конфлікту, який ініціювала сусідня
країна
7 Майже повністю розташована в межах помірного географічного поясу
10. Оберіть групи областей України, які мають водні морські кордони:
1 Донецька, Запорізька, Миколаївська
2 Київська, Черкаська, Чернігівська
3 Київська, Херсонська, Донецька
4 Вінницька, Миколаївська, Рівненська
5 Одеська, Миколаївська, Херсонська
6 Вінницька, Кіровоградська, Черкаська
7 Херсонська, Запорізька, Одеська
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6. Визначте відповідність між етапами формування політичної карти світу та їхніми
особливостями:
1 Стародавній
2 Середньовічний
3 Новий
4 Новітній
А Характеризується поділом світу між великими колоніальними імперіями
Б Політико-територіальний поділ не відбувався
В Існують великі феодальні держави: Київська Русь, Португалія, Римська імперія
та ін.
Г Пов’язаний з виникненням двох форм державного ладу – республік і монархій
Д Відбувається процес деколонізації і утворення незалежних держав

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

Тема 2
Адміністративно-територіальний устрій України
Історія України була не простою і тепер частина її історико-географічних земель перебуває за межами державних кордонів. За ХХ ст. суттєво змінився й
адміністративно-територіальний поділ нашої держави, який продовжує змінюватися й дотепер. Вивчивши цю тему, ви поглибите свої знання про територіальні
зміни меж України впродовж ХХ ст., познайомитеся із сучасним адміністративнотериторіальним устроєм нашої держави, навчитеся складати прогнози щодо
соціальних та економічних наслідків сучасних територіальних реформ

§ 24
2
24.
4 . ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍІ ÇÌІÍÈ ÌÅÆ ÓÊÐÀЇÍÈ
ÂÏÐÎÄÎÂÆ ÕÕ ÑÒ.
ПРИГАДАЙТЕ
 Яка історична назва території вашого проживання?
 Як давно територія вашого краю ввійшла до складу України?


Українські історико-географічні землі. Äîáðå íèíі âіäîìі êîæíîìó óêðàїíöþ îáðèñè ðіäíîї êðàїíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі íå çàâæäè
áóëè òàêèìè. Óïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëîãî ïåðіîäó êîíôіãóðàöіÿ òåðèòîðії, ó ìåæàõ ÿêîї æèëè íàøі ïðàùóðè, çìіíþâàëàñü. Òàê ñàìî çìіíþâàëèñÿ é íàðîäè, ÿêі íàñåëÿëè ñó÷àñíó òåðèòîðіþ Óêðàїíè.
Ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çà îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñó÷àñíîї
òåðèòîðії Óêðàїíè çàêðіïèëèñÿ âëàñíі ãåîãðàôі÷íі íàçâè. Îñü ÷îìó òàêі
÷àñòèíè ÷àñòî íàçèâàþòü ùå іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íèìè çåìëÿìè. Îäíàê
âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ íå ëèøå ðîçìіðàìè, à íàéãîëîâíіøå – îñîáëèâîñòÿìè íàöіîíàëüíîãî ñêëàäó, âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà, ìàòåðіàëüíîþ êóëüòóðîþ, òðàäèöіÿìè òà çâè÷àÿìè òîùî (ìàë. 79).
Íàçâè äåÿêèõ іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íèõ çåìåëü øèðîêî âæèâàþòüñÿ
ñüîãîäíі ÿê ó íàóêîâіé, òàê і ïîáóòîâіé ìîâі. Îäíієþ ç òàêèõ íàçâ є
Âîëèíü – ïіâíі÷íî-çàõіäíà ÷àñòèíà Óêðàїíè, ÿêà îõîïëþє òåðèòîðіþ
ñó÷àñíèõ Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї òà ÷àñòêîâî Æèòîìèðñüêîї і Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòåé. Òàê ñàìî äîáðå âіäîìà íàçâà Ïîäіëëÿ – òåðèòîðіÿ
ñó÷àñíèõ Õìåëüíèöüêîї òà Âіííèöüêîї îáëàñòåé. Íå ìåíøå óæèâàíà,
îñîáëèâî íà çàõîäі Óêðàїíè, é íàçâà Ãàëè÷èíà – òåðèòîðіÿ ñó÷àñíèõ
Ëüâіâñüêîї, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї і ÷àñòèíè Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòåé. Íàñòóïíèì ïðèêëàäîì є Áóêîâèíà – íàçâà ÷àñòèíè òåðèòîðії â ìåæàõ
ñó÷àñíîї ×åðíіâåöüêîї îáëàñòі.
ßêùî ïîðіâíþâàòè ç іíøèìè, äåùî ðіäøå íèíі âæèâàєòüñÿ íàçâà
Ñëîáîæàíùèíà (Ñëîáіäñüêà Óêðàїíà) – іñòîðè÷íà íàçâà ñõіäíîї ÷àñòèíè Óêðàїíè, òåðèòîðіÿ ñó÷àñíèõ Õàðêіâñüêîї і ïіâäåííî-ñõіäíèõ
ðàéîíіâ Ñóìñüêîї îáëàñòåé, ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї
îáëàñòåé. Íå ÷àñòî çàðàç ìîæíà ïî÷óòè é ñëîâî Áåññàðàáіÿ – ÷àñòèíà
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Кропивницький

Мал. 79. Історико-географічні землі України

Íà çàõîäі Óêðàїíè â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Êàðïàò, âіäîìі òàêі âіäíîñíî
íåâåëèêі çà ðîçìіðàìè іñòîðè÷íі çåìëі, ÿê Ãóöóëüùèíà, Áîéêіâùèíà
òà Ëåìêіâùèíà. Ãóöóëüùèíà – öå ÷àñòèíè Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї, Çàêàðïàòñüêîї òà ×åðíіâåöüêîї îáëàñòåé. Áîéêіâùèíà – òåðèòîðії çäåáіëüøîãî Ëüâіâùèíè òà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè. Ëåìêіâùèíà – öå ÷àñòèíà ñó÷àñíîї Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі.
Íàçâè òàêèõ іñòîðè÷íèõ çåìåëü, ÿê-îò Çàïîðіææÿ àáî Êèїâùèíà,
íåñóòü ó ñîáі íèíі іíøèé çìіñò. Àäæå ïіä íèìè ðîçóìіþòü òåðèòîðії,
âіäïîâіäíî, Çàïîðіçüêîї òà Êèїâñüêîї îáëàñòåé. Ïðîòå ïåðâèííèé їõíіé
çìіñò äåùî іíøèé. Çàïîðіææÿ îõîïëþâàëî çåìëі Çàïîðіçüêîї Ñі÷і,
òîáòî òåðèòîðіþ ñó÷àñíèõ Äíіïðîïåòðîâñüêîї, Çàïîðіçüêîї і ÷àñòêîâî
Äîíåöüêîї òà Õåðñîíñüêîї îáëàñòåé. Êèїâùèíà îõîïëþâàëà ÷àñòèíè
íèíіøíіõ Êèїâñüêîї і ×åðêàñüêîї îáëàñòåé.
Ïðàêòè÷íî íå âæèâàþòüñÿ ñüîãîäíі â ïîáóòі òàêі íàçâè іñòîðè÷íèõ
çåìåëü, ÿê Ãåòüìàíùèíà – òåðèòîðії Óêðàїíè íà ëіâîìó é ïðàâîìó áåðåãàõ
Äíіïðà, òà Ïіäêàðïàòñüêà Ðóñü (Ïіäêàðïàòñüêà Óêðàїíà), ÿêîþ ïîçíà÷àëàñÿ òåðèòîðіÿ ñó÷àñíîї Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі. Òàê ñàìî ëèøå ñåðåä ôàõіâöіâ ïîáóòóє íàçâà Áóäæàê – ïіâäåííî-ñõіäíà ÷àñòèíà Îäåñüêîї îáëàñòі.

Формування території України впродовж ХХ ст. Çåìëі, çàñåëåíі
óêðàїíöÿìè, ìàþòü ñïðèÿòëèâі äëÿ іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè òà çíà÷íі é ðіçíîìàíіòíі ìіíåðàëüíî107
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òåðèòîðії ×åðíіâåöüêîї, à òàêîæ Îäåñüêîї îáëàñòåé. Òàê ñàìî ðіäêî
âæèâàєòüñÿ íàçâà Òàâðіÿ – ïіâîñòðіâ Êðèì ðàçîì іç ÷àñòèíîþ ïіâäíÿ
Óêðàїíè, à òàêîæ Ïîêóòòÿ – ÷àñòèíà òåðèòîðії ñó÷àñíèõ ×åðíіâåöüêîї òà Îäåñüêîї îáëàñòåé.
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ñèðîâèííі ðåñóðñè äëÿ ïðîìèñëîâîñòі. Öÿ îáñòàâèíà íå ðàç ðîçïàëþâàëà
çàãàðáíèöüêі àïåòèòè ÷óæèíöіâ é ñïðè÷èíþâàëà çàãàðáíèöüêі íàïàäè
ççîâíі. ßê íàñëіäîê, îáðèñè é ïëîùà óêðàїíñüêîї åòíі÷íîї òåðèòîðії ç ïëèíîì ÷àñó çìіíþâàëèñÿ â çàëåæíîñòі âіä êîíêðåòíèõ іñòîðè÷íèõ îáñòàâèí.
Ïіä ñó÷àñíîþ íàçâîþ ÿê ñàìîñòіéíà äåðæàâà íàøà êðàїíà ðîçïî÷àëà
ñâîþ іñòîðіþ 1919 ðîêó. Ñàìå òîäі âіäáóëîñÿ óðî÷èñòå ïðîãîëîøåííÿ
îá’єäíàííÿ äâîõ íîâîñòâîðåíèõ (1917 ð.) óêðàїíñüêèõ äåðæàâ – Çàõіäíîóêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè (ÇÓÍÐ) і Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї
Ðåñïóáëіêè (ÓÍÐ), äî ÿêîї çîêðåìà ââіéøëè óêðàїíñüêі çåìëі ÀâñòðîÓãîðùèíè (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà, Óãîðñüêà Ðóñü). Âіäòîäі é ïî÷àâñÿ
ñó÷àñíèé åòàï ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè. Öåé ïðîöåñ âіäáóâàâñÿ äóæå ñêëàäíî, àäæå âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå é
âàæëèâå ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè ïðèâåðòàëî óâàãó áàãàòüîõ
ñóñіäíіõ äåðæàâ, ÿêі ïðàãíóëè ïîäіëèòè її òåðèòîðіþ.
Íåçàáàðîì ìîëîäà óêðàїíñüêà äåðæàâà âòðàòèëà íåçàëåæíіñòü і â
1922 ð. ââіéøëà äî ñêëàäó Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîöіàëіñòè÷íèõ Ðåñïóáëіê ÿê Óêðàїíñüêà Ðàäÿíñüêà ñîöіàëіñòè÷íà ðåñïóáëіêà (ÓÐÑÐ). ×àñòèíà çåìåëü Óêðàїíè áóëà ïîäіëåíà ìіæ ñóñіäíіìè êðàїíàìè. Òàê, Çàêàðïàòñüêà Óêðàїíà 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 òà 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. â ñêëàäі ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëà Ìîëäàâñüêà Àâòîíîìíà ÐÑÐ. Ç óòâîðåííÿì Ìîëäàâñüêîї ÐÑÐ 1949 ð. äî її ñêëàäó âіäіéøëà
÷àñòèíà òåðèòîðії Ìîëäàâñüêîї ÀÐÑÐ, ùî ðàíіøå íàëåæàëà Óêðàїíі.
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè (1945 p.), çà äîãîâîðîì ìіæ
×åõîñëîâà÷÷èíîþ і Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì, Çàêàðïàòñüêà Óêðàїíà
âîçç’єäíàëàñÿ 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 é îáðèñіâ.
ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою адміністративно-територіального поділу й змістом параграфа, позначте території, які були приєднані до України після Другої світової
війни.

ПІДСУМУЄМО!
 Українські історичні (історико-географічна землі) – частини країни, що сформувались у процесі історичного розвитку й мають особливості національного складу,
ведення господарства, культури.
 До історичних земель України належать: Волинь, Галичина, Покуття, Буковина, Поділля, Слобожанщина, Запоріжжя, Гетьманщина, Таврія та інші.
 Історичні події неодноразово спричиняли зміни в розмірах території України, оскільки українські землі в різні часи потрапляли до складу інших держав.
 Територія України формувалася тривалий час неодноразово змінювалася й набула
сучасних розмірів та обрисів 1954 року.
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які території ввійшли до складу України після Другої світової війни?
2. Чи зрозуміли? Поясніть причини змін території України у ХХ ст.
3. Чи можете застосувати? Покажіть на карті історичні землі, частина яких нині
перебуває за межами державних кордонів країни.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте послідовність основних змін у розмірах та обрисах нашої держави, які відбулися впродовж ХХ ст.
5. Чи можете оцінити? Яке сучасне значення, на вашу думку, можуть мати знання
про історико-географічні землі?

§ 2
25
25.
5 . ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÀÄÌIÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎÒÅÐÈÒÎÐIÀËÜÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÞ
ПРИГАДАЙТЕ
 У якій області України ви мешкаєте?
 Який статус вашого населеного пункту?


Конституційні засади адміністративно-територіального устрою. Âіí ïåðåäáà÷àє ïîäіë òåðèòîðії êðàїíè íà îêðåìі êîìïàêòíі ÷àñòèíè – àäìiíіñòðàòèâíî-òåðèòîðiàëüíі îäèíèöі, âèäіëåííÿ ÿêèõ çóìîâëåíî ñîöіàëüíèìè, åêîíîìі÷íèìè, ñîöіàëüíî-åòíі÷íèìè, іñòîðè÷íèìè,
ãåîãðàôі÷íèìè, êóëüòóðíèìè, ïîëіòè÷íèìè òà іíøèìè ÷èííèêàìè.
Òàêèé ïîäіë є ïðîñòîðîâîþ îñíîâîþ äëÿ îðãàíіçàöії òà äіÿëüíîñòі îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, à òàêîæ îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Іíàêøå êàæó÷è, àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé ïðèçíà÷åíèé äëÿ
ïîëåãøåííÿ óïðàâëіííÿ íàøîþ äåðæàâîþ.
Îñíîâíі çàñàäè òà ñèñòåìà òåðèòîðіàëüíîãî é àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè. Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè, âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 132 Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè, ґðóíòóєòüñÿ íà òàêèõ çàñàäàõ: öіëіñíîñòі òà єäíîñòі äåðæàâíîї
òåðèòîðії; ïîєäíàííі öåíòðàëіçàöії òà äåöåíòðàëіçàöії â 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, ÿêèìè â Óêðàїíі є àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі,
ïåðåáóâàþòü ó íåðîçðèâíîìó âçàєìíîìó çâ’ÿçêó, âèçíà÷àþòüñÿ âíóòðіøíüîþ єäíіñòþ.
Ïîєäíàííÿ öåíòðàëіçàöії і äåöåíòðàëіçàöії â çäіéñíåííі äåðæàâíîї
âëàäè âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî çà öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè äåðæàâè çáåðіãàєòüñÿ ïðàâî îõîðîíè òà çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ іíòåðåñіâ,
à ðåøòà ôóíêöіé ïåðåäàєòüñÿ íà ìіñöÿ, íàñàìïåðåä îðãàíàì ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Українські історико-географічні землі: Волинь, Галичина, Покуття, Буковина, Поділля, Слобожанщина, Запоріжжя, Гетьманщина, Таврія, формування території
України упродовж ХХ ст.
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Çáàëàíñîâàíіñòü 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 îçíà÷àє
äèôåðåíöіéîâàíèé ïіäõіä äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàíü îïòèìàëüíîãî åêîíîìі÷íîãî é êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, äåìîãðàôі÷íîї ïîëіòèêè òà çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîðіàëüíîї єäíîñòі ñêëàäîâèõ Óêðàїíè, öіëіñíîñòі єäèíîї
äåðæàâíîї òåðèòîðії.

Зміни адміністративно-територіальних одиниць в різні
часи. Ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó íà òåðèòîðії Óêðàїíè âèíèêàëè
ðіçíі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі (çåìëі, êðàї, îêðóãè,
ïîëêè, ãóáåðíії, ïîâіòè, îáëàñòі òîùî). Òàê, çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі
іñíóâàëè êíÿçіâñòâà Êèїâñüêå, ×åðíіãіâñüêå, Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêå òà
іíøі. À, íàïðèêëàä, äî êіíöÿ іñíóâàííÿ Ðîñіéñüêîї Іìïåðії, ïіäêîíòðîëüíà Ðîñії ÷àñòèíà Óêðàїíè ïîäіëÿëàñÿ íà 12 ãóáåðíіé, 4 ç ÿêèõ
ëèøå ÷àñòêîâî ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, 102 ïîâіòè òà
1989 âîëîñòåé. Ïіä ÷àñ ðàäÿíñüêîї âëàäè ãóáåðíñüêà òåðèòîðіàëüíà
ñèñòåìà ñïî÷àòêó áóëà çàìіíåíà îêðóãàìè òà ðàéîíàìè, à ïîòіì ïîñòóïîâî çìіíèëàñÿ íà îáëàñòі. Ó 1921 ð. áóëà ñòâîðåíà Êðèìñüêà àâòîíîìіÿ. Ïіä ÷àñ âіéíè Êðèìñüêà àâòîíîìіÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà îáëàñòü
Ðîñії. Ó 1954 ð. Êðèìñüêà îáëàñòü áóëà ïåðåäàíà Óêðàїíі, à â 1991 ð.
áóëà âіäíîâëåíà àâòîíîìіÿ Êðèìó.
Íàäàëі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé çàçíàâàâ äóæå áàãàòî çìіí. Ó ñêëàäі ÑÐÑÐ òåðèòîðіÿ Óêðàїíè áóëà ïîäіëåíà íà 12 ãóáåðíіé. Ïіçíіøå їõ òî ëіêâіäîâóâàëè, òî çíîâó âіäíîâëþâàëè. Ó 1932 ðîöі
áóëà ââåäåíà ïîäіáíà äî ñó÷àñíîї òðèñòóïåíåâà ñèñòåìà óïðàâëіííÿ
(öåíòð, îáëàñòü, ðàéîí) é óòâîðåíî ïåðøèõ ï’ÿòü îáëàñòåé: Õàðêіâñüêó,
Êèїâñüêó, Âіííèöüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó é Îäåñüêó. Ïîñòóïîâî êіëüêіñòü îáëàñòåé çáіëüøóâàëàñü, ùî ïîâ’ÿçàíî íå òіëüêè ç ïåðåðîçïîäіëîì íàÿâíèõ òåðèòîðіé, àëå é ïðèєäíàííÿì íîâèõ. Òàê, ó 1954 ðîöі
óòâîðåíî ×åðêàñüêó îáëàñòü, à Іçìàїëüñüêó îá’єäíàíî ç Îäåñüêîþ. Ó
1959 ð. Ëüâіâñüêó îáëàñòü áóëî îá’єäíàíî ç Äðîãîáèöüêîþ.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíà – óíіòàðíà äåðæàâà, ðåãіîíàìè ÿêîї є
24 îáëàñòі, ÀÐ Êðèì і äâà ìіñòà çі ñïåöіàëüíèì ñòàòóñîì – Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü. Ñóâåðåíіòåò äåðæàâè ïîøèðþєòüñÿ íà âñþ її òåðèòîðіþ.
Äî ñèñòåìè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè âõîäÿòü òàêîæ ðàéîíè, îá’єäíàíі òåðèòîðіàëüíі ãðîìàäè (ÎÒÃ), ìіñòà, ðàéîíè â ìіñòàõ, ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó é ñіëüñüêі íàñåëåíі ïóíêòè.
Íèíі äî ñêëàäó Óêðàїíè âõîäÿòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, Âіííèöüêà, Âîëèíñüêà, Äíіïðîïåòðîâñüêà, Äîíåöüêà, Æèòîìèðñüêà, Çàêàðïàòñüêà, Çàïîðіçüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà, Êèїâñüêà, Êіðîâîãðàäñüêà,
Ëóãàíñüêà, Ëüâіâñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Îäåñüêà, Ïîëòàâñüêà, Ðіâíåíñüêà,
Ñóìñüêà, Òåðíîïіëüñüêà, Õàðêіâñüêà, Õåðñîíñüêà, Õìåëüíèöüêà, ×åðêàñüêà, ×åðíіâåöüêà, ×åðíіãіâñüêà îáëàñòі, ìіñòà Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü.
Ìіñòà Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü ìàþòü ñïåöіàëüíèé ñòàòóñ (âіä ëàò. status –
ïîëîæåííÿ, ñòàí), ÿêèé âèçíà÷àєòüñÿ çàêîíàìè Óêðàїíè.
Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè є òðèðіâíåâèì. Íà
æîâòåíü 2020 ð. äî íàéâèùèõ àäìіíіñòðàòèâíèõ îäèíèöü íàëåæàòü Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, 24 îáëàñòі òà äâà ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó
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Реформа децентралізації викликала значний інтерес і зацікавленість серед
учених, експертів, політиків, керівників місцевих влад, господарників, населення
України, оскільки зачепила питання перегляду кордонів сучасного адміністративного
устрою з метою більш ефективного керування господарством, підвищення відповідальності місцевих органів влади за соціальний та економічний розвиток території.
Яка ваша думка й можливі пропозиції щодо цього?

Äî êàòåãîðії ìіñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ìîæå áóòè âіäíåñåíî ìіñòà, ÿêі
є åêîíîìі÷íèìè é êóëüòóðíèìè öåíòðàìè, ìàþòü ðîçâèíóòó ïðîìèñëîâіñòü, êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, çíà÷íèé æèòëîâèé ôîíä, ç êіëüêіñòþ
íàñåëåííÿ ïîíàä 50 òèñÿ÷ îñіá. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ äî êàòåãîðії ìіñò
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ìîæå áóòè âіäíåñåíî ìіñòà ç êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ
ìåíø ÿê 50 òèñÿ÷ îñіá, ÿêùî âîíè ìàþòü áëèçüêó ïåðñïåêòèâó ïîäàëüøîãî åêîíîìі÷íîãî é ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó, çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
Íàéíèæ÷îþ ëàíêîþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ є ìіñòà
ðàéîííîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ, ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó (882) òà ñåëà (28376).
ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою адміністративно-територіального поділу України, позначте межі адміністративних одиниць найвищої ланки.

ПІДСУМУЄМО!
 Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався й набув
сучасних обрисів 1991 року.
 Адміністративно-територіальний устрій України обумовлений статтями Конституції
держави.
 Відповідно до Конституції Україна – унітарна держава, суверенітет якої поширюється на всю її територію.
 У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна
Республіка Крим, 24 адміністративні області, міста спеціального статусу – Київ і
Севастополь, а також 136 район, 1469 об’єднаних територіальних громад.
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äåðæàâíîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ – Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü. Òàêèé ñòàòóñ íàäàє
öèì ìіñòàì ïðàâà íà ðіâíі îáëàñòåé.
Íàñòóïíó, ñåðåäíþ, ëàíêó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ
óòâîðþþòü àäìіíіñòðàòèâíі ðàéîíè (136), íà ÿêі ïîäіëÿєòüñÿ êîæíà
àäìіíіñòðàòèâíà îáëàñòü òà 1469 îá’єäíàíèõ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä.
Íà öüîìó ðіâíі òàêîæ âèäіëÿþòüñÿ ìіñòà (461), ñåðåä ÿêèõ ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó ðåñïóáëіêàíñüêîãî òà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ (189).
Ñêëàäîâі ñåðåäíüîї ëàíêè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ
çàçíàëè ñóòòєâîãî ðåôîðìóâàííÿ â íàø ÷àñ. Ó 2014 ð. â Óêðàїíі ñòàðòóâàëà ðåôîðìà äåöåíòðàëіçàöії. Її ìåòà – êîíöåíòðàöіÿ îñíîâíèõ êîøòіâ і ïîâíîâàæåíü ñàìå íà ðіâíі ãðîìàä. Ðåôîðìà ìàє ïîêëàñòè êðàé
ïîñòðàäÿíñüêіé ðåãіîíàëüíіé âåðòèêàëі ñòîëèöÿ–îáëàñòü–ðàéîí. Çàïëàíîâàíî òåðèòîðіþ Óêðàїíè â ìåæàõ îáëàñòåé ðîçäіëèòè íà 1469 ãðîìàä, à íàÿâíó êіëüêіñòü ðàéîíіâ çìåíøèòè ç 490 äî 136.
Ó 2021 ðîöі î÷іêóєòüñÿ âíåñåííÿ çìіí äî Êîíñòèòóöії ùîäî äåöåíòðàëіçàöії, ÿêі íåîáõіäíі äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîñóâàííÿ ðåôîðìè òà її
çàâåðøåííÿ.
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Адміністративно-територіальний устрій України, адміністративно-територіальна
реформа (реформа децентралізації), об’єднані територіальні громади.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які основні одиниці адміністративно-територіального поділу
України? Назвіть їх.
2. Чи зрозуміли? У чому полягає єдність і цілісність державної території?
3. Чи можете застосувати? Знайдіть на карті свою область й обласний центр. Визначте області, з якими межує ваша область.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте послідовність проведення та результати реформи децентралізації в Україні, використавши сайт https://decentralization.gov.ua/about.
5. Чи можете оцінити? Яке значення, на вашу думку, має реформа децентралізації для вашого населеного пункту? Району?
ОТГ?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Адміністративно-територіальний устрій України
1. Зазначте рік входження Закарпатської області до складу України:
А 1939
Б 1949
В 1945
Г 1954
2. Зазначте область Слобідської України:
А Київська
Б Харківська
В Херсонська
Г Вінницька
3. У якій статті Конституції України визначені принципи територіального устрою держави?
А 2
Б 10
В 130
Г 132
4. Зазначте міста України, які мають статус міст республіканського підпорядкування:
А Київ і Харків
Б Харків і Дніпро
В Київ і Львів
Г Київ і Севастополь
5. Зазначте місто, яке не є обласним центром:
А Полтава
Б Херсон
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В Одеса
Г Сімферополь
6. Визначте відповідність між історичною територією України й областю:
А Поділля
Б Волинь
В Буковина
Г Слобожанщина
1 Чернівецька
2 Луганська
3 Тернопільська
4 Київська
5 Вінницька
7. Визначте відповідність між адміністративно-територіальною одиницею України та її
адміністративним центром:
1 АР Крим
2 Закарпатська область
3 Київська область
4 Волинська область
А Луцьк
Б Сімферополь
В Ужгород
Г Київ
Д Біла Церква
8. Оберіть суб’єкти найнижчої ланки адміністративно-територіального устрою України:
1 Області
2 Села
3 Міста районного підпорядкування
4 Міста державного підпорядкування
5 Автономна республіка
6 Селища міського типу
7 Об’єднані територіальні громади
9. Оберіть суб’єкти середньої ланки адміністративно-територіального устрою України:
1 Області
2 Села
3 Міста районного підпорядкування
4 Міста обласного підпорядкування
5 Райони
6 Селища міського типу
7 Об’єднані територіальні громади
10. Зазначте області, які ввійшли до складу України в 1939 р.:
1 Львівська
2 Закарпатська
3 Одеська
4 Чернівецька
5 Тернопільська
6 Волинська
7 Хмельницька

113

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

Тема 3
Україна на карті годинних поясів
Час має важливе значення для кожної людини й для суспільства в цілому.
Уміння управляти часом допомагає людині жити й працювати в певному режимі, вчасно виконувати різні завдання, а країні – ефективно розвивати свою економіку. У процесі своєї життєдіяльності люди завжди користувалися не тільки
різними одиницями часу, а й різними системами його відліку. Вивчивши цю тему,
ви поглибите свої знання про міжнародну систему обчислення часу й зможете
користуватися нею в різних країнах під час своїх подорожей. Ви також навчитеся визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годинних поясів,
порівнювати його у своїй місцевості з місцевим часом в інших регіонах України
та в сусідніх країнах.

§ 26
2
26.
6 . ÌІÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÂІÄËІÊÓ ×ÀÑÓ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які основні наслідки осьового та орбітального рухів Землі?
 Чому ваша родина та ви переводите стрілки годинника двічі на рік?


Основні одиниці відліку часу на Землі. Ïîíÿòòÿ äîáà, ãîäèíà,
õâèëèíà, ñåêóíäà äàâíî ìіöíî ââіéøëè â æèòòÿ ëþäèíè. Öå íåâèïàäêîâî, àäæå їõíüîìó âèäіëåííþ ñïðèÿëî, ïåðø çà âñå, 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 îñâіòëåíîñòі – äåíü òà íі÷ – і íàçèâàєòüñÿ
ñîíÿ÷íîþ, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çà ïî÷àòîê âіäëіêó äîáè ïðèéíÿòî
ïіâíі÷. Ñîíÿ÷íà äîáà є îñíîâíîþ îäèíèöåþ âèìіðó êîðîòêèõ іíòåðâàëіâ
÷àñó. Ó ðåçóëüòàòі ïîäіëó äîáè íà ìåíøі ÷àñîâі іíòåðâàëè âèíèêëè ãîäèíè, õâèëèíè òà 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 òðèâàëіøèõ іíòåðâàëіâ ÷àñó âèêîðèñòîâóþòü òàêі îäèíèöі âèìіðó, ÿê ðіê, ìіñÿöü, òèæäåíü. ßê âàì óæå âіäîìî, ðіê – öå ïðîìіæîê
÷àñó, ðіâíèé ïåðіîäó ïîâíîãî îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ. Ðîçðіçíÿþòü òðîïі÷íèé ðіê ÿê ïðîìіæîê ÷àñó ìіæ äâîìà ïîñëіäîâíèìè ïðîõîäæåííÿìè äèñêà Ñîíöÿ ÷åðåç òî÷êó âåñíÿíîãî ðіâíîäåííÿ, òðèâàëіñòü ÿêîãî 365,2422 äîáè, òà ñèäåðè÷íèé, àáî çîðÿíèé ðіê, – ïåðіîä
âèäèìîãî ðі÷íîãî ðóõó Ñîíöÿ âіäíîñíî ðóõîìèõ çіðîê (éîãî òðèâàëіñòü
ñòàíîâèòü 365,2564 äîáè). Ó ñó÷àñíîìó êàëåíäàðі ðіê äîðіâíþє
365 äîáàì. Îäíàê ÷åðåç òå, ùî ïåðіîä îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ
114
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íå äîðіâíþє öіëіé êіëüêîñòі ñîíÿ÷íèõ äіá, ðàç íà ÷îòèðè ðîêè â êàëåíäàðі âèêîðèñòîâóþòü âèñîêîñíèé ðіê, òðèâàëіñòþ 366 äіá.
Ðіê, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîäіëÿєòüñÿ íà 12 êàëåíäàðíèõ ìіñÿöіâ ðіçíîї
òðèâàëîñòі – âіä 28 äî 31 äîáè. Ó єâðîïåéñüêîìó êàëåíäàðі êîðèñòóþòüñÿ ñèíîäè÷íèì ìіñÿöåì – ïåðіîäîì ïîâíîї çìіíè ôàç Ìіñÿöÿ.
Òèæäåíü, ùî 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 òðèâàëîñòі îäíієї ç ÷îòèðüîõ ôàç Ìіñÿöÿ.
Íàéáіëüø çíà÷íèìè çà òðèâàëіñòþ îäèíèöÿìè ÷àñó є ñòîëіòòÿ, òèñÿ÷îëіòòÿ, à òàêîæ ìåãà òà ãіãà ðîêè, ÿêі âèìіðþþòüñÿ ìіëüéîíàìè
é ìіëüÿðäàìè ðîêіâ. Öі îäèíèöі íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ó òàêèõ
íàóêàõ, ÿê àñòðîíîìіÿ, ãåîëîãіÿ, ó êîñìі÷íіé ãàëóçі.

Місцевий і поясний час. ×åðåç íåðіâíîìіðíå îñâіòëåííÿ çåìíîї
ïîâåðõíі ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè íà êîæíîìó ìåðèäіàíі 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 ìіæ ìåðèäіàíàìè, òî áіëüøà ðіçíèöÿ ìіæ íèìè â ÷àñі. Íàãàäàєìî, ùî
ðіçíèöÿ áóäü-ÿêèõ çíà÷åíü ìіñöåâîãî ÷àñó
ó äâîõ ïóíêòàõ íà Çåìëі äîðіâíþє ðіçíèöі
їõíіõ äîâãîò. Íàïðèêëàä, ðіçíèöÿ â ÷àñі
ìіæ Êèєâîì òà Ëîíäîíîì є â êіëüêà ðàçіâ
ìåíøîþ, íіæ ìіæ Êèєâîì òà Òîêіî ÷è Ñіäíåєì. І íàâïàêè, ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó ÷àñі
ìіæ Êèєâîì òà Êіðêåíåñîì, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà âåëèêіé âіäñòàíі (â êì) îäíå âіä
îäíîãî, áóäå çîâñіì íåçíà÷íîþ, îñêіëüêè
öі äâà ìіñòà ðîçòàøîâàíі ìàéæå íà îäíîìó ìåðèäіàíі (ìàë. 80).
Ìіñöåâèé ÷àñ Ãðèíâіöüêîãî (íóëüîâîãî) ìåðèäіàíà ïðèéíÿòî íàçèâàòè Âñåñâіòíіì. Íèì êîðèñòóþòüñÿ äëÿ îá÷èñëåííÿ
ìîìåíòіâ ïî÷àòêó é çàêіí÷åííÿ àñòðîíîìі÷íèõ ÿâèù, äàíèõ, ÿêі ïîòðіáíі â ìîðåïëàâñòâі, àâіàöії, ãåîäåçії. Öі äàíі çàçâè÷àé
ïóáëіêóþòü ó ñïåöіàëüíèõ àñòðîíîìі÷íèõ
äîâіäíèêàõ òà 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.
Ïðîïîçèöіÿ ùîäî ââåäåííÿ ïîÿñíîãî
÷àñó â êðàїíàõ ñâіòó áóëà ïðîãîëîøåíà
Мал. 80. Київ–Кіркенес
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Ìіæíàðîäíîþ êîíôåðåíöієþ, ïðîâåäåíîþ â 1884 ðîöі â ÑØÀ. Äî
1929 ð. áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó ïðèéíÿëè öþ ïðîïîçèöіþ, ïðîòå é äîòåïåð âèíèêàþòü ðіçíîìàíіòíі äèñêóñії ç ïðèâîäó äîöіëüíîñòі òàêîãî
÷àñó. Òàê, äî áåðåçíÿ 2010 ð. Ðîñіÿ êîðèñòóâàëàñÿ ïîÿñíèì ÷àñîì
11 ãîäèííèõ ïîÿñіâ, à íèíі æèâå çà ïîÿñíèì ÷àñîì 9 ãîäèííèõ çîí,
îá’єäíàâøè îêðåìі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі â îäíó çîíó.
Íèíі óñþ çåìíó êóëþ ïîäіëåíî íà 24 ãîäèííі ïîÿñè ç íóìåðàöієþ
âіä 0-ãî äî ÕÕІІІ-ãî ïîÿñó. Ãîäèííèé ïîÿñ
ïðîñòÿãàєòüñÿ ïî äîâãîòі íà 15. Ìіñöåâèé
÷àñ ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà ïîÿñó, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ â óñüîìó ïîÿñі, íàçèâàєòüñÿ
ïîÿñíèì ÷àñîì (ìàë. 81). Çàçâè÷àé ìåæі
ïîÿñіâ ïðîõîäÿòü íå ÷іòêî ïî ìåðèäіàíàõ,
à ïî ìåæàõ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü òà ç óðàõóâàííÿì äåðæàâíèõ
êîðäîíіâ êðàїíè é âåëèêèõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ. Ìіñöÿìè äåÿêі ãîäèííі
ïîÿñè ãóáëÿòüñÿ ìіæ ñóñіäíіìè. Íà ïîëþñàõ Çåìëі, äå ïåðåòèíàþòüñÿ âñі ìåðèäіàíè
â îäíіé òî÷öі, ïîíÿòòÿ ïîÿñíèé ÷è ìіñöåМал. 81. Визначення середньо- âèé ÷àñ âіäñóòíє. Çäåáіëüøîãî òàì êîðèñòóþòüñÿ Âñåñâіòíіì ÷àñîì.
го меридіана годинного поясу
ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Визначте кількість годинних поясів, що перетинають Європу. Яка різниця
поясного часу між Києвом і крайніми на заході й сході поясами Європи?

Íóìåðàöіÿ ïîÿñіâ âåäåòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä âіä Ãðèíâіöüêîãî ìåðèäіàíà, ÿêèé є ñåðåäíіì ìåðèäіàíîì íóëüîâîãî ïîÿñó é ïðîõîäèòü ÷åðåç
Êîðîëіâñüêó Ãðèíâіöüêó îáñåðâàòîðіþ â ì. Ãðèíâі÷і, ùî ó Âåëèêîáðèòàíії. Ó âñіõ ïóíêòàõ, ùî ðîçòàøîâàíі â îäíîìó ïîÿñі, â êîæíèé äàíèé
ìîìåíò ÷àñ ââàæàєòüñÿ îäíàêîâèì, ðіâíèì ìіñöåâîìó ÷àñó ñåðåäíüîãî
ìåðèäіàíà ïîÿñó. Òàê, äëÿ äðóãîãî ïîÿñó, ó ÿêîìó ïåðåâàæíî ðîçòàøîâàíà íàøà êðàїíà, ñåðåäíіì ìåðèäіàíîì є ìåðèäіàí 30 íà ñõіä âіä
Ãðèíâіöüêîãî. Ðіçíèöÿ ìіæ íîìåðàìè ãîäèííèõ ïîÿñіâ âіäïîâіäàє ðіçíèöі â ÷àñі ìіæ öèìè ïîÿñàìè é çàçâè÷àé äîðіâíþє öіëîìó ÷èñëó ãîäèí. Íàïðèêëàä, ÿêùî â Êèєâі 12 ãîä, òî â Ëîíäîíі, ðîçòàøîâàíîìó â
0-ìó ïîÿñі, áóäå ëèøå 10 ãîäèíà. Òåðèòîðії äåÿêèõ êðàїí ñâіòó ïåðåòèíàþòü îäðàçó êіëüêà ãîäèííèõ ïîÿñіâ.
Áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó іç æîâòíÿ äî êâіòíÿ æèâå çà ïîÿñíèì ÷àñîì,
à ç êâіòíÿ äî æîâòíÿ – çà ëіòíіì. Ëіòíіé ÷àñ ôîðìóєòüñÿ øëÿõîì ïåðåâåäåííÿ â îñòàííþ íåäіëþ áåðåçíÿ âñіõ ãîäèííèêіâ íà îäíó ãîäèíó
âïåðåä. Óïåðøå ïåðåâåäåííÿ ñòðіëîê ãîäèííèêà íà ãîäèíó âïåðåä óëіòêó é íà ãîäèíó íàçàä óçèìêó ç ìåòîþ åêîíîìії åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ
áóëî çäіéñíåíå â 1908 ð. ó Âåëèêîáðèòàíії.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Нині літній час сприймається в багатьох країнах досить неоднозначно. Про
припинення переведення годинника на годину вперед навесні неодноразово дискутували й у нашій країні. А яка ваша думка із цього приводу?
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ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Тропічний рік, сидеричний рік, місцевий час, поясний час, літній час, Всесвітній час

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які основні одиниці виміру часу на Землі?
2. Чи зрозуміли? Чи потрібно переводити годинник при перетині двох сусідніх поясів?
3. Чи можете застосувати? Обчисліть, користуючись картою годинних поясів, поясний час у Лондоні взимку, якщо поясний час у Варшаві – 13 година.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте карту годинних поясів і доведіть, що
поділ земної кулі на 24 пояси є обґрунтованим.
5. Чи можете оцінити? На вашу думку, чи потрібно користуватися літнім часом?

ДОСЛІДЖЕННЯ
Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них
порівняно з київським.

§ 2
27
27.
7 . ×ÀÑ Â ÓÊÐÀЇÍІ
ПРИГАДАЙТЕ
 Який місцевий і поясний час у вашому населеному пункті в даний момент?
 Яка географічна довгота крайніх східної та західної точок України?


Розташування території України відносно міжнародної системи годинних поясів. Çíàþ÷è ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó êðàéíіõ ñõіäíîї
і çàõіäíîї òî÷îê Óêðàїíè, íåâàæêî ïіäðàõóâàòè, ùî її òåðèòîðіÿ ìàє
ïðîòÿæíіñòü 1757. Öÿ âіäñòàíü ó ÷àñîâîìó âèìіðі äîðіâíþє ïðèáëèçíî 1,2 ãîäèíè, òîáòî öå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî Óêðàїíà ðîçòàøîâàíà ìàéæå ïîâíіñòþ â îäíîìó, çîêðåìà äðóãîìó, ãîäèííîìó ïîÿñі. Ëèøå íåçíà÷íó ÷àñòèíó Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі íà çàõîäі é Ëóãàíñüêîї, Äîíåöüêîї
òà Õàðêіâñüêîї îáëàñòåé íà ñõîäі ïåðåòèíàþòü âіäïîâіäíî ïåðøèé òà
òðåòіé ãîäèííі ïîÿñè (ìàë. 82).
Ïіäðàõîâàíî, ùî ïîíàä 90 % òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçòàøîâàíî â äðóãîìó ãîäèííîìó ïîÿñі, ùî äàє ïіäñòàâè äëÿ âèêîðèñòàííÿ éîãî ÷àñó ÿê
óíіâåðñàëüíîãî â ìåæàõ óñієї êðàїíè. Ïîÿñíèé ÷àñ äðóãîãî ãîäèííîãî
ïîÿñó íàçèâàþòü ùå êèїâñüêèì, і íå ñòіëüêè òîìó, ùî ì. Êèїâ є ñòîëèöåþ íàøîї äåðæàâè, à òîìó, ùî éîãî ãåîãðàôі÷íà äîâãîòà ïðàêòè÷íî
çáіãàєòüñÿ ç äîâãîòîþ ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà äðóãîãî ãîäèííîãî ïîÿñó.
Êèїâñüêèé ÷àñ âèïåðåäæàє Âñåñâіòíіé ÷àñ íà äâі ãîäèíè. Òî÷íèé ÷àñ â
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ПІДСУМУЄМО!
 Основними одиницями відліку часу на Землі є доба та рік.
 Розрізняють тропічний і сидеричний (зоряний) рік.
 Місцевий час – це сонячний час на кожному меридіані в даний момент, поясний
час – це місцевий час середнього меридіана поясу.
 Місцевий час Гринвіцького меридіану прийнято вважати Всесвітнім.
 Земна куля розділена на 24 годинних пояси, починаючи з 0-го.
 У всіх пунктах, розташованих в одному поясі, час уважається однаковим у кожний
даний момент.

ÐÎÇ Ä ²Ë 2

Óêðàїíі òà іíøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ñâіòó ìîæíà âèçíà÷èòè, ñêîðèñòàâøèñü îíëàéí-ãîäèííèêîì ðіçíîìàíіòíèõ іíòåðíåò-ðåñóðñіâ.

Мал. 82. Годинні пояси України

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 ãîäèíі òà
–1 ãîäèíó (çèìîâèé ÷àñ) î 4 ãîäèíі â îñòàííþ íåäіëþ æîâòíÿ. Ç 1996 ð.
òàêèé ñïîñіá îá÷èñëåííÿ ÷àñó â êðàїíі çàêðіïëåíèé îôіöіéíîþ ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.

Різниця в часі України з іншими країнами світу. Ó çèìîâèé
÷àñ, êîëè Óêðàїíà æèâå çà êèїâñüêèì (ïîÿñíèì) ÷àñîì, ðіçíèöÿ â ÷àñі
ç іíøèìè êðàїíàìè ðîçðàõîâóєòüñÿ øëÿõîì çíàõîäæåííÿ ðіçíèöі ãîäèííèõ ïîÿñіâ ìіæ íèìè. Ó ëіòíþ ïîðó ðîêó îá÷èñëåííÿ ðіçíèöі ÷àñó
ìіæ Óêðàїíîþ òà іíøèìè êðàїíàìè ñëіä çäіéñíþâàòè ç óðàõóâàííÿì
äîäàâàííÿ îäíîãî ÷àñó äëÿ òèõ êðàїí, ÿêі íà öåé ÷àñ íå ïåðåõîäÿòü.
×àñ â Óêðàїíі ïîâíіñòþ óçãîäæåíèé ç ìàéæå âñіìà êðàїíàìè Єâðîïè, îñêіëüêè ïåðåõіä íà ëіòíіé òà ç ëіòíüîãî íà çèìîâèé ÷àñ âіäáóâàєòüñÿ â ìàéæå âñіõ êðàїíàõ Єâðîïè îäíî÷àñíî. Ñèíõðîííî ç Óêðàїíîþ öå
ðîáëÿòü íàøі ñóñіäè íà çàõîäі òà ïіâäåííîìó çàõîäі. Òîìó ðіçíèöÿ â
÷àñі íàøîї êðàїíè ç Ïîëüùåþ, Ñëîâà÷÷èíîþ, Óãîðùèíîþ, ùî ëåæàòü ó
ïåðøîìó ãîäèííîìó ïîÿñі, öіëîðі÷íî ñòàíîâèòü + 1 ãîäèíó. Ç Ðóìóíієþ òà Ìîëäîâîþ, ÿêі ðîçòàøîâàíі ç Óêðàїíîþ â îäíîìó ãîäèííîìó
ïîÿñі, ÷àñ îäíàêîâèé óïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Ç Áіëîðóññþ, ÿêà íå âèêîðèñòîâóє ëіòíіé ÷àñ, à æèâå çà ÷àñîì 3-ãî ïîÿñó, ðіçíèöÿ â ÷àñі â çèìîâèé ïåðіîä ñòàíîâèòü –1 ãîäèíó, à â ëіòíіé çáіãàєòüñÿ ç ëіòíіì ÷àñîì
Óêðàїíè.

Готуємося до практичної роботи № 5. Як розв’язувати задачі на визначення часу. ßê âàì óæå âіäîìî, ìіñöåâèé ÷àñ çàâæäè
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ПІДСУМУЄМО!
 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 усій території України в теплий період року вводиться літній час.
 Час в Україні повністю узгоджений із часом більшості країн Європи.
 Для визначення місцевого часу певного пункту слід пам’ятати, що 1 довготи дорівнює 4 хв.
 Поясний час двох пунктів відрізняється на різницю часових поясів між ними.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Місцевий час, поясний час в Україні, літній час.
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áóäå îäíàêîâèì ó âñіõ òî÷êàõ, ðîçòàøîâàíèõ íà îäíîìó ìåðèäіàíі. Çðîçóìіëî, ùî ìіñöåâèé ÷àñ íàâіòü â îäíîìó íàñåëåíîìó ïóíêòі, ÿêèé ìàє
çíà÷íó ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà ñõіä áóäå âіäðіçíÿòèñÿ. Ïðè îáåðòàííі
Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі, óñі òî÷êè îäíîãî ìåðèäіàíà ïîâåðòàþòüñÿ íà
îäíàêîâó êóòîâó âіäñòàíü çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó. Äëÿ òîãî, àáè Çåìëÿ îáåðíóëàñÿ íà 15, âèòðà÷àєòüñÿ 1 ãîäèíà, íà 1 – 4 õâ, íà 1 – 4 ñ.
Ñàìå òîìó íà ìåðèäіàíàõ, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç 15, ðіçíèöÿ ó ìіñöåâîìó
÷àñі ñêëàäàòèìå 1 ãîäèíó, ÷åðåç 1 ñòàíîâèòèìå 4 õâ, à ÷åðåç 1 – 4 ñ.
Öі îñîáëèâîñòі ñëіä âðàõîâóâàòè ïðè âèçíà÷åííі ìіñöåâîãî ÷àñó ïóíêòіâ. Íàïðèêëàä, âàì íåîáõіäíî âèçíà÷èòè ìіñöåâèé ÷àñ ó ìіñòі Õàðêîâі, ÿêùî â Êèєâі 9-òà ãîäèíà ðàíêó. Äëÿ öüîãî çà êàðòîþ ãîäèííèõ
ïîÿñіâ ñëіä âèçíà÷èòè ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó îáîõ ïóíêòіâ, çíàéòè їõíþ
ðіçíèöþ, ÿêó ïîòіì ïåðåâåñòè â ÷àñîâі îäèíèöі âèìіðó. Äîâãîòà Êèєâà –
3031 ñõ. ä., à Õàðêîâà – 36 14 ñõ. ä. Çíàõîäèìî ðіçíèöþ äîâãîò äâîõ
ìіñò (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
òà Êèєâîì ñòàíîâèòü 20 õâ + 2 õâ 52 ñ = 22 õâ 52 ñ. Âðàõîâóþ÷è, ùî
Õàðêіâ ðîçòàøîâàíèé ñõіäíіøå Êèєâà, äî ìіñöåâîãî ÷àñó Êèєâà äîäàєìî ðîçðàõîâàíó ðіçíèöþ â ÷àñі ìіæ ïóíêòàìè. 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 Êèєâà, ðіçíèöþ â ÷àñі ìіæ äâîìà ïóíêòàìè ïîòðіáíî áóëî á âіäíіìàòè âіä ìіñöåâîãî ÷àñó Êèєâà.
Çãàäàєìî, ùî ïîÿñíèé ÷àñ ó âñіõ òî÷êàõ îäíîãî ïîÿñó îäíàêîâèé.
Ïîÿñíèé ÷àñ ó ïóíêòàõ äâîõ ñóñіäíіõ àáî áіëüø âіääàëåíèõ ïîÿñіâ âіäðіçíÿєòüñÿ íà ðіçíèöþ ïîÿñіâ ìіæ íèìè. Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïîÿñíîãî
÷àñó âçèìêó, íàïðèêëàä ó Òîêіî, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ñõіäíіøå âіä
Êèєâà, íåîáõіäíî äî ïîÿñíîãî ÷àñó Êèєâà äîäàòè ðіçíèöþ ãîäèííèõ
ïîÿñіâ äâîõ ñòîëèöü. Ïðèïóñòèìî, ùî â Êèєâі 12 ãîäèíà, òîäі â Òîêіî
ïîÿñíèé ÷àñ áóäå áіëüøèé ðіâíî íà ðіçíèöþ ãîäèííèõ ïîÿñіâ ìіæ äâîìà ìіñòàìè (Òîêіî – 9-é ïîÿñ, Êèїâ – 2-é ïîÿñ), òîáòî âіí ñòàíîâèòèìå:
12 + 7 = 19 ãîäèí. Ó ðàçі, ÿêùî íàñåëåíèé ïóíêò ðîçòàøîâàíèé çàõіäíіøå âіä Êèєâà, íåîáõіäíî âіä ÷àñó íàøîї ñòîëèöі âіäíіìàòè ðіçíèöþ
ãîäèííèõ ïîÿñіâ Êèєâà é òîãî ïóíêòó, ÷àñ ÿêîãî âèçíà÷àєòüñÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî â Êèєâі 17 ãîäèíà, òî â Íüþ-Éîðêó, ðîçòàøîâàíîìó â çàõіäíіé ïіâêóëі, áóäå ëèøå 10 ãîäèíà çà ïîÿñíèì ÷àñîì.
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П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Яким часом користуються по всій території України взимку та
влітку?
2. Чи зрозуміли? Чому в нашій країні використовують поясний час лише 2-го годинного поясу?
3. Чи можете застосувати? Визначте різницю в місцевому часі між крайніми східною
і західною точками України.
4. Чи можете проаналізувати? За картою годинних поясів з’ясуйте, яка довгота
середнього меридіану 2-го годинного поясу. Які населені пункти України розміщені
на цьому меридіані?
5. Чи можете оцінити? Яке значення для вас має вміння обчислювати час?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Àíàëіç êàðòè ãîäèííèõ ïîÿñіâ Çåìëі. Ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷
íà âèçíà÷åííÿ ÷àñó.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ
тематичний контроль очікуваних результатів
навчально-пізнавальної діяльності
Україна на карті годинних поясів
1. Оберіть основні одиниці виміру часу на Землі:
А Година, хвилина
Б Місяць, доба
В Рік, доба
Г Століття, тисячоліття
2. Зазначте меридіан, місцевий час якого є Всесвітнім:
А Пулковський
Б Гринвіцький
В Київський
Г 180
3. Визначте різницю в місцевому часі між Києвом (3031 сх.д.) і Львовом (2400 сх.д.):
А 24 хв 00 с
Б 20 хв 20 с
В 22 хв 56 с
Г 21 хв 56 с
4. Який час є поясним часом для всієї території України?
А Лондонський
Б Львівський
В Київський
Г Середньоєвропейський
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5. Зазначте час переходу на літній час в Україні:
А Перша неділя квітня
Б Остання неділя березня
В Остання неділя травня
Г Перша неділя червня
6. Встановіть відповідність між містом і поясом, у якому воно розташоване:
1 Київ
2 Лондон
3 Сідней
4 Лос-Анджелес
А 10
Б 2
В 0
Г 16
Д 1
7. Встановіть відповідність між поняттями та їхнім змістом:
1 Західноєвропейський час
2 Середньоєвропейський час
3 Східноєвропейський час
4 Поясний час
А Місцевий час центрального меридіана поясу
Б Поясний час другого часового поясу
В Поясний час третього часового поясу
Г Поясний час першого часового поясу
Д Поясний час нульового поясу
8. Оберіть міста, у яких поясний час відстає від Київського часу на 1 годину:
1 Тбілісі
2 Париж
3 Лондон
4 Варшава
5 Мадрид
6 Каїр
7 Нью-Йорк
9. Зазначте міста України, які не перетинає другий годинний пояс:
1 Ужгород
2 Вінниця
3 Харків
4 Суми
5 Донецьк
6 Львів
7 Луганськ
10. Оберіть міста, у яких поясний час співпадає з Київським:
1 Каїр
2 Лондон
3 Кишинів
4 Париж
5 Вільнюс
6 Варшава
7 Прага
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РОЗДІЛ 3
ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ÐÅÑÓÐÑÈ
ÓÊÐÀЇ Í È

Тема 1
Геологічна будова, тектонічні структури,
рельєф та мінеральні ресурси України
Учених, які вивчають геологічну будову території України, вражає надзвичайна різноманітність її гірських порід. Є думка, що на теренах нашої країни поширені всі або майже всі відомі на Землі гірські породи. Кожна з них має свою
«біографію» – геологічну історію, упродовж якої певні групи гірських порід брали
участь у формуванні внутрішньої будови території країни. Відображення головних рис цієї будови ми бачимо на поверхні у вигляді своєрідного каркаса природи – рельєфу. Однак як внутрішня будова, так і зовнішній вигляд земної кори в
межах території нашої країни не залишаються незмінними. Геологічна історія нашої території дозволяє науковцям навести чимало прикладів, коли на місці суходолу з’являлися моря, які пізніше зникали, там, де були западини, – виникали
гори, що із часом втрачали свою первинну висоту, а гірські породи повністю видозмінювалися й набували властивостей, притаманних мінеральним ресурсам.
Про взаємозв’язки між геологічною будовою території, тектонічними структурами, основними формами рельєфу та корисними копалинами й піде мова в
цій темі.

§ 28.
28
2
8 . ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ІÑÒÎÐІß. ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ.
ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які є геологічні ери та епохи горотворення?
 Як розрізняють гірські породи за походженням?


Геологічна історія. Öå ïîñëіäîâíіñòü ãåîëîãі÷íèõ ïîäіé ó ðîçâèòêó
Çåìëі ÿê ïëàíåòè. Âіäïîâіäíî òåðèòîðіÿ Óêðàїíè, ÿê ÷àñòèíà íàøîї
ïëàíåòè, òàê ñàìî ìàє ñâîþ ãåîëîãі÷íó іñòîðіþ. Íàéâàæëèâіøèìè ïîäіÿìè âïðîäîâæ öієї іñòîðії áóëè ïðèðîäíі ïðîöåñè, ÿêі âèêëèêàëè
çìіíè ïåðåäóñіì ó ñêëàäі òà áóäîâі çåìíîї êîðè é âåðõíüîї ìàíòії –
óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä, âèíèêíåííÿ òà ðóéíóâàííÿ ôîðì ðåëüєôó,
122

Таблиця 6
Геохронологічна шкала

Ñó÷àñíà ãåîëîãі÷íà áóäîâà òåðèòîðії Óêðàїíè – ðåçóëüòàò ñêëàäíèõ
ïðîöåñіâ ðіçíîї іíòåíñèâíîñòі, ùî òðèâàëè âïðîäîâæ òðèâàëîãî ïåðіîäó. Öі ïðîöåñè áóëè íåîäíîðіäíèìè â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ñó÷àñíîї Óêðàїíè. ßê íàñëіäîê – çíà÷íі òåðèòîðіàëüíі âіäìіííîñòі â ðåëüєôі, à òàêîæ
ó ïîøèðåííі òà óìîâàõ çàëÿãàííÿ ìіíåðàëüíî-ñèðîâííèõ ðåñóðñіâ.
123

ÐÎÇ Ä ²Ë 3

íàñòóï і âіäñòóï ìîðÿ, çëåäåíіííÿ, à òàêîæ ïîÿâà é çíèêíåííÿ âèäіâ
æèâèõ іñòîò. Óñі öі ïîäії âèâ÷àє íàóêà ãåîëîãіÿ.
Çàâäÿêè ãåîëîãі÷íèì äîñëіäæåííÿì ñòàëî ìîæëèâèì ðîçòàøóâàòè
ãåîëîãі÷íі ïîäії çà ÷àñîì, êîëè âîíè âіäáóâàëèñÿ. Öüîìó ñïðèÿëî âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó âіäíîñíîї ãåîõðîíîëîãії, ÿêèé 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 (áëèçüêî 4,5 ìëðä
ðîêіâ òîìó), ïîäіëÿþòü íà ï’ÿòü âåëèêèõ ãåîëîãі÷íèõ åð, òðè ç ÿêèõ
ñêëàäàþòüñÿ ç ïåðіîäіâ (òàáë. 6). Ìè æèâåìî â êàéíîçîéñüêó åðó. Âіä
íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ – äîêåìáðіþ (àðõåéñüêîї і ïðîòåðîçîéñüêîї åð) – íàñ
âіääіëÿþòü ìåçîçîéñüêà (ïðîìіæíà) і ïàëåîçîéñüêà (äàâíÿ) åðè. Ãåîõðîíîëîãі÷íà øêàëà – öå íіáè ïîäîðîæ ó ÷àñі, ïіä ÷àñ ÿêîї ìè ìîæåìî
ñêëàñòè ñâîєðіäíó áіîãðàôіþ çåìíîї êîðè â ìåæàõ Óêðàїíè. Çà äîïîìîãîþ òàêîї øêàëè ìîæíà äіçíàòèñÿ ïðî ïîñëіäîâíіñòü óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä óïðîäîâæ іñòîðії ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії Óêðàїíè,
òîáòî âñüîãî «æèòòÿ» çåìíîї êîðè. Òîìó ãåîõðîíîëîãі÷íó øêàëó ùå
íàçèâàþòü øêàëîþ ãåîëîãі÷íîãî ëіòî÷èñëåííÿ.
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Íàéäàâíіøèé ãåîëîãі÷íèé ïåðіîä – äîêåìáðіé – çàëèøèâ ó ñïàäîê
íà òåðåíàõ Óêðàїíі ÷èìàëî âèâåðæåíèõ і ìåòàìîðôіçîâàíèõ êðèñòàëі÷íèõ ïîðіä. Àäæå âíàñëіäîê äії âíóòðіøíіõ ñèë ïëàíåòè òîíêà é ïëàñòè÷íà íà òîé ÷àñ çåìíà êîðà çàçíàâàëà ðіçíèõ ðóõіâ: âåðòèêàëüíèõ і
ãîðèçîíòàëüíèõ, ïëàâíèõ і ðîçðèâíèõ. Â îêðåìèõ ìіñöÿõ âîíà ðîçëàìóâàëàñÿ íà îêðåìі áëîêè, óçäîâæ ðîçëîìіâ ïðîÿâëÿâñÿ ìàãìàòèçì. Ïîòóæíі ñêèäîâі (âåðòèêàëüíі) ðóõè çåìíîї êîðè ñòàëè ïî÷àòêîì ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó, à òàêîæ ïîìіòíî âïëèíóëè íà
êîíôіãóðàöіþ ðі÷êîâîї ñіòêè. Ó ïåðіîä äîêåìáðіþ ñôîðìóâàëèñÿ âіäîìі
íèíі ïîêëàäè êðèâîðіçüêèõ òà êðåìåí÷óöüêèõ çàëіçíèõ ðóä, à òàêîæ
ïîêëàäè ìåòàìîðôіçîâàíîãî âóãіëëÿ (ãðàôіòіâ, êðèñòàëі÷íèõ ñëàíöіâ),
âîãíåòðèâêèõ ãëèí, ãðàíіòіâ, ãíåéñіâ òîùî.
Ó ïàëåîçîéñüêó åðó âíàñëіäîê ðóõіâ çåìíîї êîðè ðіçíі ÷àñòèíè òåðèòîðії íàøîї êðàїíè íåîäíîðàçîâî òî ïіäíіìàëèñÿ, òî îïóñêàëèñÿ. Ïðè
îïóñêàííі òåðèòîðіÿ âêðèâàëàñÿ ìîðåì. Àëå íàñòóïíі ïіäíÿòòÿ ñïðè÷èíþâàëè âіäñòóï ìîðіâ.
Ïіä ÷àñ ïàëåîçîþ ìàëè ìіñöå äâі åïîõè ãîðîòâîðåííÿ, ÿêі âïëèíóëè
íà ôîðìóâàííÿ çåìíîї êîðè íèíіøíüîї Óêðàїíè. Ó êàëåäîíñüêó ñêëàä÷àñòіñòü âèíèêëè ãіðñüêі ñïîðóäè íà ìіñöі ñó÷àñíèõ Êàðïàò, ÿêі îñòðîâàìè âèñòóïàëè ç âîäè. Ó ãåðöèíñüêó ñêëàä÷àñòіñòü, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ïðîÿâàìè âóëêàíіçìó íà ïіâäíі Äîíáàñó, âîíè çíèêëè ïіä
âîäàìè ìіëêîâîäíîãî ìîðÿ. Íàòîìіñòü íîâà ñêëàä÷àñòà ñïîðóäà
ç’ÿâèëàñÿ íà ñõîäі êðàїíè, íà ìіñöі Äîíåöüêîãî ïðîãèíó.
Óïðîäîâæ öієї åðè íà ñõіäíіé ÷àñòèíі òåðèòîðії âíàñëіäîê ÷åðãîâîãî
îïóñêàííÿ ñóõîäîëó ôîðìóєòüñÿ Äîíåöüêî-Äíіïðîâñüêà çàïàäèíà, ÿêà
çàïîâíþâàëàñÿ ïîòóæíèìè (ïîíàä 10 òèñ. ì) âіäêëàäàìè, ñåðåä ÿêèõ
ïіñêîâèêè ÷åðãóþòüñÿ ç âóãіëüíèìè ïëàñòàìè. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì,
ùî â òîé ïåðіîä íà öіé òåðèòîðії íåãëèáîêå ïðèáåðåæíå ìîðå ÷åðãóâàëîñÿ іç çàáîëî÷åíîþ ñóøåþ. Êëіìàò áóâ ïåðåâàæíî ñïåêîòíèì і òóò
ðîñëè âåëèêі ëіñè, áіîìàñà ÿêèõ ñëóãóâàëà îñíîâîþ âóãëåíàãðîìàäæåííÿ. Ó öåé ïåðіîä, ÿêèé íå âèïàäêîâî áóâ íàçâàíèé êàì’ÿíîâóãіëüíèì,
óòâîðèëèñÿ íå ëèøå âóãіëüíі òîâùі íà ñõîäі, àëå é íà çàõîäі Óêðàїíè.
Âèñèõàííÿ âîäîéìèù íàïðèêіíöі ïàëåîçîþ, ó ïåðìñüêèé ïåðіîä, ùî
âіäáóâàëîñÿ â Äîíáàñі, ñïðè÷èíèëî óòâîðåííÿ ïîòóæíèõ çàïàñіâ âèñîêîÿêіñíèõ êàì’ÿíèõ ñîëåé і ãіïñó.
Òàêîæ ó ïàëåîçîéñüêó åðó âіäáóâàєòüñÿ іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê îðãàíі÷íîãî ñâіòó, ç’ÿâëÿþòüñÿ íàéïðîñòіøі íàçåìíі ðîñëèíè òà òâàðèíè,
çåìíîâîäíі, êîìàõè, ïëàçóíè.
Íà ïî÷àòêó ìåçîçîþ òåðèòîðіÿ ñó÷àñíîї Óêðàїíè ìàéæå ïîâíіñòþ
çâіëüíèëàñÿ âіä ìîðіâ. Àëå íàäàëі ïëîùà ìîðñüêîãî áàñåéíó ïîìіòíî
çðîñòàëà é ñòàëà íàéáіëüøîþ çà âñþ ãåîëîãі÷íó іñòîðіþ Óêðàїíè. Çîêðåìà ìîðñüêèìè âîäàìè áóëà âêðèòà çíà÷íà ÷àñòèíà ïіâäåííèõ òåðèòîðіé íèíіøíüîї Óêðàїíè. Ó ìåçîçîї ïðîÿâèëàñÿ ÷åðãîâà (êіììåðіéñüêà)
åïîõà ãîðîòâîðåííÿ, âíàñëіäîê ÷îãî ñôîðìóâàëàñÿ ãіðñüêà ñïîðóäà íà
ìіñöі Êðèìó (ùî ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ïðîÿâàìè âóëêàíіçìó), Àçîâñüêîãî
ìîðÿ é ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè ×îðíîãî ìîðÿ. Îäíàê çãîäîì ãîðè çðóéíóâàëèñÿ òà ñòàëè ìîðñüêèì äíîì.
Ñåðåä êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî ñôîðìóâàëèñÿ çà öèõ ÷àñіâ, îñíîâíèìè áóëè êðåéäà é ìåðãåëі Äîíáàñó òà Âîëèíі, ôîñôîðèòè Ïîäіëëÿ òà
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Ìîãóòíі ëüîäîâèêè ïîøèðþâàëè é ïîãëèáëþâàëè ðі÷êîâі äîëèíè. Ó
áàãàòüîõ âèïàäêàõ òàëі âîäè çàëèâàëè çàïëàâè, óòâîðþþ÷è îçåðîïîäіáíі 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. Ïіñëÿ òàíåííÿ ëüîäîâèêà ïðèðîäíі óìîâè òåðèòîðії íàáóëè ñó÷àñíèõ ðèñ.
Ó íàø ÷àñ ìè òàêîæ ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè ðіçíîìàíіòòÿ ãåîëîãі÷íèõ
ÿâèù, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ íà ïîâåðõíі Çåìëі òà â її íàäðàõ. Öå ãåîëîãі÷íà
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íàôòà Êàðïàò. Óïðîäîâæ ìåçîçîéñüêîї åðè ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі ññàâöі,
ïòàõè, ïîêðèòîíàñіííі ðîñëèíè. Ïîøèðèëèñÿ òàêîæ ïëàçóíè, çîêðåìà
é âåëè÷åçíèõ ðîçìіðіâ.
Êàéíîçîéñüêà åðà õàðàêòåðèçóâàëàñÿ çíà÷íèìè ãîðîòâîð÷èìè ïðîöåñàìè òà âåëèêîþ âóëêàíі÷íîþ äіÿëüíіñòþ. Çîêðåìà, ïîòóæíі âóëêàíè äіÿëè íà òåðèòîðії Êàðïàò і Çàêàðïàòòÿ. Ó ðåçóëüòàòі âñòàíîâèëàñÿ
ñó÷àñíà êîíôіãóðàöіÿ ñóøі òà ìîðіâ, óòâîðèëèñÿ Êàðïàòè òà Êðèìñüêі
ãîðè.
Íàïðèêіíöі êàéíîçîþ âіäáóëîñÿ ïіäíÿòòÿ ìàéæå âñієї òåðèòîðії
Óêðàїíè, êðіì Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Êëіìàò ïåðåâàæíî áóâ ïîìіðíî òåïëèì
і âîëîãèì. Ðîñëèííіñòü і òâàðèííèé ñâіò ïîñòóïîâî íàáóëè ñó÷àñíèõ
ðèñ, ç’ÿâèëàñÿ ëþäèíà. Öåé ïåðіîä ïîäàðóâàâ Óêðàїíі íàôòó Ïðèêàðïàòòÿ, íіêîïîëüñüêі ìàðãàíöåâі ðóäè, êåð÷åíñüêі çàëіçíі ðóäè, áóðå
âóãіëëÿ Ïðàâîáåðåææÿ.
Ó ÷åòâåðòèííîìó (àíòðîïîãåííîìó) ïåðіîäі íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї
Óêðàїíè âіäáóâàëîñÿ ÷åðãóâàííÿ õîëîäíèõ (ëüîäîâèêîâèõ) і òåïëèõ
(ìіæëüîäîâèêîâèõ) ïåðіîäіâ. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî â öåé ÷àñ ó Єâðîïі
áóëî ÷îòèðè âåëèêèõ ëüîäîâèêîâèõ ïåðіîäè. Íàéáіëüøèì ç íèõ, ùî
ïîøèðèâñÿ é íà òåðèòîðіþ ñó÷àñíîї íàøîї äåðæàâè, áóâ òðåòіé – Äíіïðîâñüêå çëåäåíіííÿ. Ëüîäîâèêè 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. 83).
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ðîáîòà âіòðó, ðі÷îê, îçåð, ìîðіâ, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, çåìëåòðóñè. Íå
çàëèøàєòüñÿ íåðóõîìîþ і çåìíà ïîâåðõíÿ, âîíà «ðóõàєòüñÿ». Îäíі її
äіëÿíêè ïіäíіìàþòüñÿ, іíøі îïóñêàþòüñÿ, à òðåòі çàçíàþòü ãîðèçîíòàëüíèõ ïåðåìіùåíü. Îòæå, ãåîëîãі÷íå «æèòòÿ» íàøîї ïëàíåòè òðèâàє.

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 âіêîì, ÷åòâåðòèííèìè, âіäêëàäàìè. Ìіæ íèìè øàð
çà øàðîì çàëÿãàþòü ãіðñüêі ïîðîäè ðіçíèõ åð і ïåðіîäіâ.
Íàéäàâíіøèìè, äîêåìáðіéñüêèìè (àðõåéñüêèìè òà ïðîòåðîçîéñüêèìè), ãіðñüêèìè ïîðîäàìè óòâîðåíèé ôóíäàìåíò Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Öå
ïîðîäè ìàãìàòè÷íîãî é 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 é Âîëèíî-Ïîäіëüñüêà ïëèòà. Òàê, çâåðõó âîíè âêðèòі òîâùåþ îñàäîâèõ ïîðіä ïàëåîçîéñüêîãî é ìåçîçîéñüêîãî âіêó (ÿê-îò: ïіñêè òà ïіñêîâèêè, ãëèíè, âàïíÿêè, ìåðãåëі).
Òàêîæ äàâíіìè ïàëåîçîéñüêèìè é ìåçîçîéñüêèìè îñàäîâèìè âіäêëàäàìè çàïîâíåíèé і Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ïðîãèí. Òóò ïîøèðåíі ñëàíöі
ç ïðîøàðêàìè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ òà ïіñêîâèêàìè, à òàêîæ ïіñêè, ïіñêîâèêè, ãëèíè é ìåðãåëі êðåéäîâîãî ïåðіîäó. Áіëüø ðіçíîâіêîâі îñàäîâі
ãіðñüêі ïîðîäè Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, àäæå âîíè óòâîðèëèñÿ
â ïàëåîçîéñüêó, ìåçîçîéñüêó é êàéíîçîéñüêó åðè. Öå ðіçíîêîëüîðîâі
ãëèíè, äîëîìіòè é âàïíÿêè, ñëàíöі, ïіñêè òà ïіñêîâèêè, ìåðãåëі.
À îñü Ïðè÷îðíîìîðñüêà çàïàäèíà, Ñêіôñüêà é Çàõіäíîєâðîïåéñüêà
ïëàòôîðìè çàïîâíåíі òîâùåþ ìîëîäèõ, íåîãåíîâèõ, îñàäîâèõ âіäêëàäіâ
(âàïíÿêіâ, ïіñêіâ, ïіñêîâèêіâ і ãëèí).
Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü óòâîðåíà òîâùàìè êàì’ÿíîâóãіëüíîãî
òà ïåðìñüêîãî ïåðіîäіâ ïàëåîçîþ – ñëàíöÿìè ç ïðîøàðêàìè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ, ïіñêîâèêàìè, ãëèíàìè, äîëîìіòàìè é âàïíÿêàìè. 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 äîêåìáðіþ äî êàéíîçîþ.
Ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Êðèìñüêèõ ãіð
óòâîðåíà ïîðîäàìè ìåçîçîþ – òðіàñîâèìè
ñëàíöÿìè, þðñüêèìè äіàáàçàìè é âàïíÿêàìè, êðåéäîâèìè ïіñêàìè òà ïіñêîâèêàìè
(ìàë. 84). Êðіì òîãî, òóò ïðåäñòàâëåíі é
ìîëîäøі âіäêëàäè – ïàëåîãåíîâі âàïíÿêè
Мал. 84. Вапняки й діабази –
òà ìåðãåëі.
гірські породи мезозою
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Наша країна відома у світі традиційно потужною геологічною школою. Вагомий внесок світового значення школа українських геологів зробила в дослідженні
глибинної будови Землі на досить детальному й унікальному матеріалі України та
суміжних країн Європи.
Звитяжною працею українських геологів створена унікальна й потужна мінеральносировинна база. Українські геологи успішно працювали на Крайній Півночі, у Середній
Азії, Казахстані, а в роки Другої світової війни – у Сибіру, на Далекому Сході, Алтаї,
Уралі. Представники української школи нафтогазової геології брали участь у пошуках
та розвідці родовищ вуглеводнів Західного Сибіру. Українські геологи проводили
великі роботи на Кубі, в Афганістані, В’єтнамі, Китаї, Нікарагуа, у країнах Африки та
майже по всьому світу.


Геологічна карта України. Ãåîëîãі÷íà áóäîâà òåðèòîðії Óêðàїíè
âіäîáðàæåíà íà ãåîëîãі÷íіé êàðòі, ñêëàäàííÿ ÿêîї íàçèâàþòü âіíöåì
ãåîëîãі÷íîãî äîñëіäæåííÿ. Öÿ êàðòà âіäîáðàæàє ãåîëîãі÷íó áóäîâó ïåâíîї òåðèòîðії àáî ÿêіñü її îñîáëèâîñòі. Òàê, ñêëàä âіäêëàäіâ âіäîáðàæàþòü êàðòè ëіòîëîãі÷íі, à ìіíåðàëüíèé і õіìі÷íèé ñêëàä ïîðіä – ïåòðîãðàôі÷íі êàðòè. Ìåòàëîãåíі÷íі, ðóäíèõ ïîëіâ, íàôòîãàçîíîñíîñòі òà
іíøі êàðòè ìіñòÿòü äàíі ïðî êîðèñíі êîïàëèíè, çàêîíîìіðíîñòі ðîçìіùåííÿ ðîäîâèù é îñîáëèâîñòі їõíüîї ðîçðîáêè. Äëÿ ðіçíèõ ïðàêòè÷íèõ
öіëåé âàæëèâі òàêîæ ãåîõіìі÷íі, ãіäðîãåîëîãі÷íі êàðòè, à òàêîæ êàðòè
òåðìàëüíèõ âîä, ãåîòåðìі÷íі, іíæåíåðíî-ãåîëîãі÷íі òîùî. Îêðåìó ãðóïó ñêëàäàþòü ïàëåîãåîãðàôі÷íі, ùî âіäîáðàæàþòü ôіçè÷íî-ãåîãðàôі÷íі
óìîâè ãåîëîãі÷íîãî ìèíóëîãî.
ÂÀØÀ ÄÓÌÊÀ

Фахівці Державної служби геології та надр України підготували карту «Геологічні пам’ятки природи», на якій відображено унікальні або типові геологічні об’єкти, що
мають наукову, культурно-пізнавальну або естетичну цінність й охороняються державою.
Як ви вважаєте, чи варто витрачати зусилля та кошти на створення подібних карт?
Обґрунтуйте свою думку.

Íà ãåîëîãі÷íіé êàðòі 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.
Ãåîëîãі÷íå êàðòóâàííÿ òåðèòîðії äàє ìîæëèâіñòü ïåðåäóñіì îöіíþâàòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííîї áàçè. Â іíøèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà öі êàðòè ìàþòü íå ìåíø âàæëèâå çíà÷åííÿ і їõ øèðîêî çàñòîñîâóþòü â îðãàíіçàöії çàõîäіâ іç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ó ïðîìèñëîâîìó é öèâіëüíîìó áóäіâíèöòâі, ãіäðîìåëіîðàöії òà ðîçâ’ÿçàííі çàâäàíü âîäîïîñòà÷àííÿ, ïðîãíîçóâàííі ãåîëîãі÷íèõ
íåáåçïåê òîùî. Çíà÷åííÿ é ïîòðåáà âèêîðèñòîâóâàòè òàêó іíôîðìàöіþ
øâèäêî çðîñòàþòü ó çâ’ÿçêó ç ïåðñïåêòèâîþ іíòåãðàöії åêîíîìіêè
Óêðàїíè â Єâðîïåéñüêèé Ñîþç.
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Ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі íàéìîëîäøі (÷åòâåðòèííі) âіäêëàäè, ÿê-îò: ïіñêè, ñóãëèíêè, ñóïіñêè, ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè. Öі ãіðñüêі
ïîðîäè ÷àñòî ìîæíà áà÷èòè â êàð’єðàõ, äîëèíàõ ðі÷îê, áàëêàõ і ÿðàõ.
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ÂÀØÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß

Державна служба геології та надр України підготувала інтерактивну геологічну карту країни в масштабі 1:2500000. Ознайомтеся з нею на сайті: http://supermaps.ukrdgri.gov.ua/geologymap//
default.aspx. Чи є у вас пропозиція щодо поліпшення змісту такоїї
карти? Яку ще інформацію щодо геологічної будови своєї місцевості ви хотіли б побачити на такій карті?

ПІДСУМУЄМО
 Геологічна історія Землі – це послідовність подій у розвитку Землі як планети. Вивчає ці події та процеси наука геологія.
 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 найдавніших (архейських) до сучасних (четвертинних).

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Геологічна історія, геологічна ера, геологічна епоха, епоха горотворення, геологічна будова, геологічна карта.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Упродовж яких геологічних ер та епох відбувалася геологічна
історія території України?
2. Чи зрозуміли? Що і як відображається на геологічній карті України?
3. Чи можете застосувати? За допомогою палеогеографічних карт https://geomap.
land.kiev.ua/geology-9.html визначте геологічний період, упродовж якого територія сучасної України була майже повністю
вкрита морем.
4. Чи можете проаналізувати? Як відрізняються за походженням і складом найдавніші та наймолодші гірські породи на
теренах України?
5. Чи можете оцінити? Оцініть значення геологічних знань для
сучасної України.

§ 29.
2 9 . ÒÅÊÒÎÍІ×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ ÒÀ ÒÅÊÒÎÍІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ
29
ÓÊÐÀЇÍÈ. ÍÅÎÒÅÊÒÎÍІ×ÍІ ÐÓÕÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке платформа і як вона побудована?
 Що називають областям складчастості і які геологічні процеси їм притаманні?


Тектонічна будова. Íàçâà «òåêòîíі÷íà» â ïåðåêëàäі 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.
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Мал. 85. Виходи фундаменту Українського щита в долині р. Рось

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 ïîäåêóäè íà ãëèáèíі 150 ì âіä ïîâåðõíі.
Äіëÿíêè ïëàòôîðì, óêðèòі îñàäîâèì ÷îõëîì, íàçèâàþòü ïëèòàìè.
Òàê, íà çàõîäі Óêðàїíñüêèé ùèò ìåæóє ç Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîþ ïëèòîþ, ïîòóæíіñòü ÷îõëà ÿêîї êîëèâàєòüñÿ âіä 2000 äî 2500 ì. Óòіì, öå
àæ íіÿê íå ðåêîðä. Îêðåìі äіëÿíêè ïëàòôîðìè õàðàêòåðèçóþòüñÿ äóæå
ãëèáîêèì çàíóðåííÿì ôóíäàìåíòó ïіä îñàäîâèé ÷îõîë. Öå òàê çâàíі
ïðîãèíè (çàïàäèíè), ÿê-îò Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêèé ïðîãèí, ùî ðîçòàøîâàíèé íà êðàéíüîìó çàõîäі 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, ôóíäàìåíò ïëàòôîðìè ïîäåêóäè ïåðåêðè129
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Áóäîâó é ðóõè çåìíîї êîðè âèâ÷àє íàóêà òåêòîíіêà. Íàéáіëüøèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè є ïëàòôîðìè é îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі (ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè).
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
Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ïëàòôîðìà óòâîðèëàñÿ â äîêåìáðіéñüêèé ÷àñ і ìàє
âіê ïðèáëèçíî 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 é ÷àñòî âèõîäÿòü ïðîñòî íà ïîâåðõíþ, íàçèâàþòü
Óêðàїíñüêèì ùèòîì (ìàë. 85).
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òèé øàðîì îñàäîâèõ ïîðіä çàâòîâøêè äî 18 êì. Íà ïіâäíі ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì ìåæóє Ïðè÷îðíîìîðñüêà çàïàäèíà, 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 âíàñëіäîê ãîðîóòâîðþâàëüíèõ ïðîöåñіâ і ïîðóøåííÿ çàëÿãàííÿ íà êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі
îñàäîâèõ ïîðіä óòâîðèëàñÿ Äîíåöüêà îáëàñòü ñêëàä÷àñòîñòі.
Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð ïîñіäàþòü îáëàñòі ìîëîäîї àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі é êðàéíüîìó ïіâäíі òåðèòîðії Óêðàїíè âîíè óòâîðþþòü ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі Óêðàїíè öå ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò,
äî ÿêîї íàëåæàòü Êàðïàòñüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü, Ïåðåäêàðïàòñüêèé
ïðîãèí і Çàêàðïàòñüêèé ïðîãèí. Íà êðàéíüîìó ïіâäíі òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà ñêëàä÷àñòà ñèñòåìà Êðèìñüêèõ ãіð.

Тектонічна карта України. Òåêòîíі÷íі êàðòè – öå ðіçíîâèä ãåîëîãі÷íèõ êàðò, íà ÿêèõ çîáðàæóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ñòðóêòóðè çåìíîї
êîðè. Íà òåêòîíі÷íіé êàðòі Óêðàїíè öі ñòðóêòóðè ñôîðìóâàëèñÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ïåðіîäó (áіëüø ÿê 3,8 ìëðä ðîêіâ) і íàëåæàòü äî äâîõ
ãîëîâíèõ ãåîñòðóêòóðíèõ äіëÿíîê çåìíîї êîðè – ïëàòôîðìíèõ і ñêëàä÷àñòèõ îáëàñòåé.

Неотектонічні рухи. Ó íàø ÷àñ ãåîëîãі÷íå «æèòòÿ» òåðèòîðії íàøîї êðàїíè òðèâàє. Àäæå çåìíà êîðà â ìåæàõ Óêðàїíè «ðóõàєòüñÿ».
Îäíі її äіëÿíêè ïіäíіìàþòüñÿ, іíøі îïóñêàþòüñÿ, à òðåòі çàçíàþòü ãîðèçîíòàëüíèõ ïåðåìіùåíü.
Ðîçðіçíÿþòü ñó÷àñíі òåêòîíі÷íі ðóõè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ òåïåð; íîâіòíі, àáî ìîëîäі, âіêîâèé äіàïàçîí ÿêèõ ñòàíîâèòü 10 000 ðîêіâ, і
íåîòåêòîíі÷íі, ÷àñ ïðîÿâó ÿêèõ òðèâàâ áëèçüêî 40 ìëí ðîêіâ. Öèìè
òåêòîíі÷íèìè ðóõàìè ñôîðìîâàíî ìàéæå âñі íàéâàæëèâіøі ðèñè çîâíіøíüîãî âèãëÿäó çåìíîї ïîâåðõíі.
Íà ïî÷àòêó ñïîñòåðåæåííÿ çà íåîòåêòîíі÷íèìè ðóõàìè çâîäèëèñÿ
äî òîãî, ùî ðîáèëè ïîçíà÷êè íà ïðèáåðåæíèõ ñêåëÿõ ìîðіâ òà îçåð.
Ñüîãîäíі æ íåîòåêòîíі÷íі ðóõè ôіêñóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíèìè ãåîôіçè÷íèìè òà ãåîäåçè÷íèìè ìåòîäàìè. Íåîòåêòîíі÷íі ðóõè âñòàíîâëþþòüñÿ
çîêðåìà çà ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ ðі÷êîâèõ òåðàñ. Òàê, ïðè âèñõіäíèõ
ðóõàõ âіäáóâàєòüñÿ ïîñèëåííÿ åðîçії і âðіçàííÿ ðóñëà ðіêè. Ñàìå òîìó,
íàïðèêëàä, ñó÷àñíі òåðàñè ïіäíÿòі áіëüø ÿê íà 100 ì íàä ðіâíåì ñó÷àñíîãî ðóñëà ð. Òèñà.
Òî÷íі іíñòðóìåíòàëüíі ìåòîäè ñïîñòåðåæåíü çà íåîòåêòîíі÷íèìè
ðóõàìè íàäàþòü ìîæëèâіñòü ñêëàäàòè âіäïîâіäíі êàðòè, ÿêі ìàþòü
âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîєêòóâàííÿ çàëіçíè÷íèõ øëÿõіâ, íàôòî- òà
ãàçîïðîâîäіâ, âîäîñõîâèù íà âåëèêèõ ðіêàõ, à òàêîæ äëÿ ñïîðóäæåííÿ
ãіäðî- é àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöіé, âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ êîìïëåêñіâ,
áóäіâíèöòâà ìіñò òà іíøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.
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Небезпечна зона землетрусів охоплює напівкільцем 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 починає також рухатися на північ, натрапляючи на велетенську Євразійську плиту. Тут малопотужна Чорноморська плита
опиняється наче в пастці – затиснута між двома гігантськими блоками земної кори, а
тому не витримує і починає розколюватися. Так виникають кримські землетруси.

Çàâäÿêè ñàéòó Ãîëîâíîãî öåíòðó ñïåöіàëüíîãî êîíòðîëþ ìîæíà âèçíà÷èòè, êîëè é äå îñòàííіìè ðîêàìè âіäáóëèñÿ íàéïîòóæíіøі çåìëåòðóñè íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
Іñíóє êіëüêà øêàë, çà ÿêèìè îöіíþєòüñÿ ñèëà ñåéñìі÷íèõ ïîøòîâõіâ. Ïðîâіäíі ñåéñìîëîãі÷íі ñëóæáè âèçíà÷àþòü ëèøå ìàãíіòóäó çåìëåòðóñó, à çíà÷åííÿ іíòåíñèâíîñòі îöіíþєòüñÿ çà õàðàêòåðîì ïîøêîäæåíü
áåçïîñåðåäíüî â ìіñöі éîãî âèíèêíåííÿ.
Ìàãíіòóäà çåìëåòðóñó – öå óìîâíà âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóє
åíåðãіþ, ÿêà âèäіëÿєòüñÿ ïіä ÷àñ çåìëåòðóñó ó âèãëÿäі ñåéñìі÷íèõ
õâèëü. Ìàãíіòóäà îá÷èñëþєòüñÿ çà çàïèñàìè êîëèâàíü, ùî ðåєñòðóþòüñÿ ñïåöіàëüíèìè ïðèëàäàìè – ñåéñìîãðàôàìè. Ìàêñèìàëüíà ìàãíіòóäà
çåìëåòðóñó ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 9,5.
Іíòåíñèâíіñòü çåìëåòðóñó – âåëè÷èíà, ÿêà õàðàêòåðèçóє ñòóïіíü
êîëèâàíü çåìíîї ïîâåðõíі ïіä ÷àñ çåìëåòðóñó. Іíòåíñèâíіñòü âèðàæàєòüñÿ áàëàìè 12-áàëüíîї ñåéñìі÷íîї øêàëè â çàëåæíîñòі âіä ñòóïåíÿ
ðóéíóâàííÿ òèïîâèõ áóäіâåëü і ñïîðóä, âіä÷óòòÿ î÷åâèäöіâ, çìіí ðåëüєôó çåìíîї ïîâåðõíі. Âіä îäíîãî äî 4 áàëіâ âêëþ÷íî äëÿ áіëüøîñòі ëþ131
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Íåîòåêòîíі÷íèõ ïіäíÿòü ïðîäîâæóþòü çàçíàâàòè é äî ñüîãîäíі çîêðåìà Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Іíñòðóìåíòàëüíèìè ìåòîäàìè âñòàíîâëåíî,
ùî ñêëàä÷àñòі ñïîðóäè Ñõіäíèõ Êàðïàò ïіäíіìàþòüñÿ çі øâèäêіñòþ
1,5–1,7 ìì/ðіê і ïîâîëі, çі øâèäêіñòþ êіëüêà ñàíòèìåòðіâ íà ðіê, ïîñóâàþòüñÿ íà ïіâíі÷íèé ñõіä. Íàòîìіñòü áåðåã ×îðíîãî ìîðÿ íà çàõіä
âіä Îäåñè îïóñêàєòüñÿ çі øâèäêіñòþ äî 4,3 ìì/ðіê.
×àñ âіä ÷àñó íåîòåêòîíі÷íі ðóõè â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ, ÿêі є
÷àñòèíàìè Àëüïіéñüêî-Ãіìàëàéñüêîãî ñåéñìі÷íîãî ïîÿñó, íàáèðàþòü
âåëè÷åçíîї ñèëè é ñóïðîâîäæóþòüñÿ çåìëåòðóñàìè. Çàãàëîì âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Óêðàїíà íå íàëåæèòü äî ñïîêіéíèõ ùîäî çåìëåòðóñіâ òåðèòîðіé. Íàéáіëüøó íåáåçïåêó äëÿ íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè ñòàíîâëÿòü
çåìëåòðóñè ñåéñìîàêòèâíîї çîíè â ñóñіäíіé Ðóìóíії (òàê çâàíà çîíà
Âðàí÷à), çâіäêè äî íàñ і ïðèõîäèòü áіëüøіñòü «ïіäçåìíèõ õâèëü». Ñèëà
çåìëåòðóñіâ ïðè öüîìó íà òåðèòîðії Óêðàїíè (ïåðåäóñіì ó Çàêàðïàòòі òà
Ïåðåäêàðïàòòі) ñòàíîâèòü âіä 3 äî 8 áàëіâ. 4 áåðåçíÿ 1977 ð. â Êèєâі
âіäáóëèñÿ ïіäçåìíі ïîøòîâõè ñèëîþ 4–5 áàëіâ; åïіöåíòð çåìëåòðóñó
çíàõîäèâñÿ â Ðóìóíії â îáëàñòі Âðàí÷à.
Íå ìåíø íåáåçïå÷íèìè є çåìëåòðóñè ç åïіöåíòðàìè ïåðåâàæíî â
×îðíîìó ìîðі. ×åðåç öå íà ïіâäåííîìó óçáåðåææі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà òàêîæ íåîäíîðàçîâî âіäáóâàëèñÿ çåìëåòðóñè, íàéñèëüíіøèé ç
ÿêèõ ñòàâñÿ ó âåðåñíі 1927 ðîêó. Îòæå, çíà÷íà òåðèòîðіÿ ïіâäåííîãîçàõîäó é ïіâäíÿ Óêðàїíè íàëåæèòü äî ñåéñìі÷íî íåáåçïå÷íîї.
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äåé çåìëåòðóñ ìàéæå íå âіä÷óòíèé і çäåáіëüøîãî ðåєñòðóєòüñÿ ëèøå
ñåéñìîãðàôàìè.
Áіëüøіñòü çåìëåòðóñіâ òðèâàþòü óñüîãî êіëüêà ñåêóíä, іíêîëè êіëüêà õâèëèí. Ïðîòå íèùіâíà ñèëà öієї ïðèðîäíîї ñòèõії ïðèãîëîìøóє.
Ñàìå òîìó âàæëèâî çíàòè îçíàêè íàáëèæåííÿ çåìëåòðóñó é ïðàâèëà
ïîâåäіíêè ïіä ÷àñ çåìëåòðóñó.
Ó ðàçі çåìëåòðóñó êðàùå øâèäêî çàëèøèòè áóäèíîê. Íà âóëèöі âіäðàçó ñëіä âіäіéòè âіä áóäіâëі íà âіäêðèòå ìіñöå, ïîäàëі âіä ñïîðóä, âóëè÷íèõ ëіõòàðіâ òà ëіíіé åëåêòðîïåðåäà÷і. ßêùî æ âèéòè ç áóäèíêó îäðàçó
íå âäàëîñÿ, òî êðàùå ñõîâàòèñü ó âіäíîñíî áåçïå÷íîìó ìіñöі. Ó áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó ìîæíà ñòàòè ó äâåðíèé îòâіð. Ãîëîâíå, òðèìàòèñÿ
ïîäàëі âіä âіêîí і ñêëÿíèõ ïåðåãîðîäîê, áëèæ÷å äî ìіöíèõ âíóòðіøíіõ
ñòіí áóäèíêó. ßêùî є íåáåçïåêà ïàäіííÿ øìàòêіâ øòóêàòóðêè, ñâіòèëüíèêіâ, ñêëà, ìîæíà ñõîâàòèñÿ ïіä ìàñèâíèé ñòіë. І â æîäíîìó ðàçі íå
ñëіä êîðèñòóâàòèñÿ ëіôòîì. Íå ñòðèáàòè ó âіêíî ç âåðõíіõ ïîâåðõіâ! Íå
êîðèñòóâàòèñÿ ñâі÷êàìè ÷è ñіðíèêàìè, іíøèì âіäêðèòèì âîãíåì.

Дослідження П. Тутковського. Ïàâëî Òóòêîâñüêèé (1858–1930) –
çàãàëüíîâèçíàíèé і àâòîðèòåòíèé êëàñèê óêðàїíñüêîї òà ñâіòîâîї ãåîëîãії, ó äîðîáêó ÿêîãî íàëі÷óþòü ïîíàä òèñÿ÷ó íàóêîâèõ ïðàöü. Âîíè
îõîïëþþòü íàéøèðøå êîëî ïèòàíü çàãàëüíîї òà ÷åòâåðòèííîї ãåîëîãії,
à òàêîæ âèâ÷åííÿ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ òîùî.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ áàãàòîї íàóêîâîї ñïàäùèíè âèäàòíîãî
â÷åíîãî 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. Ï. Òóòêîâñüêèé áàãàòî
çðîáèâ äëÿ ôîðìóâàííÿ øêîëè óêðàїíñüêèõ ãåîëîãіâ, ÿêі âïðîäîâæ íàñòóïíèõ äåñÿòèëіòü çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ãåîëîãі÷íèõ
íàóê â Óêðàїíі.
Ï. Òóòêîâñüêèé âèâ÷àâ ñëіäè äàâíüîãî ëüîäîâèêà íà òåðèòîðії
Óêðàїíè é âèñóíóâ îðèãіíàëüíó ãіïîòåçó ïîõîäæåííÿ ëåñó. Âèâ÷àþ÷è
ïіäçåìíі âîäè, äіéøîâ öіêàâèõ âèñíîâêіâ ùîäî çàêîíîìіðíîñòåé ïîøèðåííÿ àðòåçіàíñüêèõ äæåðåë. Ó÷åíèé ðîçðàõóâàâ ïðèáëèçíó ãëèáèíó çàëÿãàííÿ àðòåçіàíñüêîãî ãîðèçîíòó â Êèєâі òà çàïðîïîíóâàâ ïëàí
ñïîðóäæåííÿ êèїâñüêîãî âîäîãîíó, çàâäÿêè ÷îìó Êèїâ ñòàâ îäíèì іç
ïåðøèõ єâðîïåéñüêèõ ìіñò, ùî ïîñòà÷àâñÿ àðòåçіàíñüêîþ âîäîþ.
Ñâîãî ÷àñó â÷åíèé çàöіêàâèâñÿ âèêîïíîþ ìіêðîôàóíîþ, ÿêó íіõòî
íà òîé ÷àñ íà íàøèõ òåðåíàõ ùå íå âèâ÷àâ. Âіí ïåðøèì çâåðíóâ óâàãó
íà çíà÷íå ïîøèðåííÿ ìіêðîôàóíè â ðіçíèõ âіäêëàäàõ íà òåðåíàõ
Óêðàїíè, ç’ÿñóâàâ äåÿêі îñîáëèâîñòі âèçíà÷åííÿ çà äîïîìîãîþ âèêîïíèõ ðåøòîê îðãàíіçìіâ âіäíîñíîãî ãåîëîãі÷íîãî âіêó ãіðñüêèõ ïîðіä.
Ïðàöі â÷åíîãî íà öþ òåìó çäîáóëè âèçíàííÿ âіò÷èçíÿíèõ і çàðóáіæíèõ
ôàõіâöіâ. Îòæå íå âèïàäêîâî ñàìå Òóòêîâñüêèé ñòàâ îäíèì ç îðãàíіçàòîðіâ і ïåðøèõ àêàäåìіêіâ Âñåóêðàїíñüêîї àêàäåìії íàóê, ôóíäàòîðîì
Іíñòèòóòó ãåîëîãії òà ãåîëîãі÷íîãî ìóçåþ.

Дослідження В. Бондарчука. Âîëîäèìèð Áîíäàð÷óê (1905–
1993) – âèäàòíèé óêðàїíñüêèé ãåîëîã, îðãàíіçàòîð íàóêè òà ãðîìàäñüêіé äіÿ÷ äîáðå çíàíèé â Óêðàїíі òà çà її ìåæàìè. Äіàïàçîí éîãî íàóêîâèõ іíòåðåñіâ íàäçâè÷àéíî øèðîêèé. Àëå îñîáëèâî âіí âіäîìèé ÿê
çàñíîâíèê íîâîãî òåîðåòè÷íîãî íàïðÿìêó â ãåîëîãії (òåêòîîðîãåíії),
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У 2000 р. була створена громадська організація «Спілка геологів України», яка
об’єднує геологів і вчених геологічної галузі України. Одним із своїх головних завдань
Спілка вважає популяризацію геологічних знань та підвищення престижу професій,
пов’язаних з вивченням та використанням геологічного середовища. З 2011 р. Спілка
здійснює просвітницький проєкт для учнівської молоді – «Надра земні, надра духовні». Мета проєкту не лише популяризація геологічної науки, але й збільшення загальноосвітнього багажу знань для школярів, зокрема через упровадження нових
навчальних програм. У рамках цього проєкту предмет «Основи геології» вивчається в
кількох столичних школах. Учасники проєкту беруть активну участь у щорічних олімпіадах юних геологів у Києві та інших містах.
Як ви думаєте, наскільки перспективним є цей проєкт Спілки? Чи не бажали б ви
долучитися до учасників цього проєкту?
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îñíîâíі ïîëîæåííÿ ÿêîãî ðîçêðèâàþòü ìåõàíіçì ôîðìóâàííÿ êîíòèíåíòіâ Çåìëі, ðåëüєôó ñóõîäîëó, ïіäêðåñëþþòü àêòèâíó ðîëü ó öüîìó
îáåðòîâîãî ðóõó Çåìëі íàâêîëî її îñі, à òàêîæ âêàçóþòü íà ìîæëèâîñòі
ïðîãíîçóâàííÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñóõîäîëó. Âèÿâëåíі Â. Áîíäàð÷óêîì çàêîíîìіðíîñòі ñòðóêòóðè é ðîçâèòêó çåìíîї êîðè äîçâîëèëè éîìó
òàêîæ ç’ÿñóâàòè çàêîíîìіðíîñòі ãåîãðàôі÷íîãî ïîøèðåííÿ ðîäîâèù
êîðèñíèõ êîïàëèí, ìåæі ÿêèõ, íà äóìêó â÷åíîãî, âèçíà÷àþòüñÿ іñòîðієþ ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó çåìíîї êîðè.
Â. Áîíäàð÷óê – àâòîð ïåðøîї ïðàöі ç ãåîëîãі÷íîї ñòðóêòóðè òåðèòîðії Óêðàїíè, ïðàöü іç ïðîáëåì ãåîëîãії Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї òà Ïðè÷îðíîìîðñüêîї çàïàäèí, Êðèìó, Êàðïàò. Âåëèêå íàóêîâå çíà÷åííÿ ìàþòü éîãî äîñëіäæåííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîõîäæåííÿ îñíîâíèõ ãåíåòè÷íèõ
òèïіâ àíòðîïîãåííèõ âіäêëàäåíü, їõíüîї ñòðàòèãðàôії. Âіí – àâòîð êіëüêîõ ïіäðó÷íèêіâ, çîêðåìà ïåðøîãî ïіäðó÷íèêà іç çàãàëüíîї ãåîëîãії, ùî
âèéøîâ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Âåëèêó óâàãó Â. Áîíäàð÷óê ïðèäіëÿâ ïîïóëÿðèçàöії ãåîëîãі÷íèõ
çíàíü. Öüîìó ïèòàííþ âіí ïðèñâÿòèâ áëèçüêî 20 çìіñòîâíèõ êíèã, çîêðåìà, «Ïðî âóëêàíè і çåìëåòðóñè» (1955), «ßê ëþäèíà äіçíàєòüñÿ ïðî
ìèíóëå Çåìëі» (1947), «Ãåîëîãі÷íі ïàì’ÿòíèêè Óêðàїíè» (1961), «Çåìëÿ, ïî ÿêіé ìè õîäèìî» (1969) òà іí.

Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.
Ùå ç äàâíіõ ÷àñіâ ãåîëîãі÷íà áóäîâà òà òåêòîíіêà âèçíà÷àëè ðіçíі âèäè
äіÿëüíîñòі ëþäèíè, âіä íèõ ïîäåêóäè çàëåæàâ íàâіòü õàðàêòåð ïîñåëåíü.
Ó íàø ÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà òåõíі÷íèé ïðîãðåñ, ãåîëîãі÷íà áóäîâà é òåêòîíіêà ïðîäîâæóþòü âïëèâàòè íà ëþäñüêó äіÿëüíіñòü. Âіä ãåîëîãі÷íîї
áóäîâè òåðèòîðії çàëåæàòü îñîáëèâîñòі ïðîêëàäàííÿ é áóäіâíèöòâà ðіçíèõ іíæåíåðíèõ ñïîðóä, âèäîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí, ñïîðóäæåííÿ
íîâèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ñòâîðåííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü. Âåëèêà åêîëîãі÷íà ðîëü ãåîëîãі÷íîї áóäîâè é òåêòîíіêè. Òàê, ç ãåîëîãі÷íîþ
áóäîâîþ, çîêðåìà çі ñêëàäîì ãіðñüêèõ ïîðіä, ïîâ’ÿçàíî ðîçïîäіë і ðóõ
çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü íåáåçïå÷íі é íåñïðèÿòëèâі ãåîëîãі÷íі òà òåêòîíі÷íі ïðîöåñè. Äåÿêі ç íèõ çàâäàþòü іñòîòíîї
øêîäè ëþäèíі òà îá’єêòàì її ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Äî òàêèõ, íàïðèêëàä, íàëåæàòü çåìëåòðóñè, îáâàëè, çñóâè, ïіäòîïëåííÿ, êàðñò, ðóéíóâàííÿ áåðåãіâ і â áåðåãîâіé çîíі âîäîéì õâèëÿìè é ïðèáîєì, ñåëі òîùî.
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ПІДСУМУЄМО
 Особливості будови земної кори на тектонічній карті можна визначити за тектонічними структурами.
 Тектонічні рухи на території нашої країни тривають.
 Розрізняють неотектонічні, новітні та сучасні тектонічні рухи.
 Вагомий внесок у геологічне вивчення території України зробили академіки П. Тутковський і В. Бондарчук.
 З давніх часів і дотепер геологічна будова та тектоніка впливають на людську
діяльність.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Тектонічна будова, тектонічна карта, тектонічні структури, платформа, Український
щит, неотектонічні рухи, землетруси.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Які основні тектонічні структури відображені на тектонічній карті
України?
2. Чи розуміли? Яке практичне значення мають наукові спостереження за неотектонічними рухами?
3. Чи можете застосувати? За даними порталу «Природа України» визначте адміністративні області країни, території яких зазнають неотектонічних піднять, опускань
або коливальних рухів.
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте дані Головного
центру спеціального контролю https://gcsk.gov.ua/monitoringukraiini.html та визначте найближчі до вашого місця проживання
території, де сталися землетруси.
5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив геологічної будови й тектоніки на діяльність людини у вашій місцевості.

§ 30
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30.
0 . ÐÅËÜЄÔ. ÇÀÃÀËÜÍÈÉ ÏËÀÍ ÁÓÄÎÂÈ
ÏÎÂÅÐÕÍІ. ÐІÂÍÈÍÈ ÒÀ ÃІÐÑÜÊІ ÌÀÑÈÂÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Де і як виникають гори?
 Чому рівнини розташовуються на різній висоті?


Рельєф та чинники його формування. Âè âæå çíàєòå, ùî ðåëüєô – öå ñóêóïíіñòü ôîðì çåìíîї ïîâåðõíі. Ðåëüєô òåðèòîðії ôîðìóєòüñÿ â ðåçóëüòàòі âçàєìîäії 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 é âèëèâі її íà ïîâåðõíþ. Ïіä äієþ åíäîãåííèõ
ïðîöåñіâ ñôîðìóâàëèñÿ âåëèêі ôîðìè çåìíîї ïîâåðõíі – ìàòåðèêè òà
çàïàäèíè îêåàíіâ, ãіðñüêі êðàїíè é ìàòåðèêîâі ðіâíèíè, ãіðñüêі õðåáòè
òà ìіæãіðíі óëîãîâèíè.
Åêçîãåííі ïðîöåñè äіþòü íà ïîâåðõíі Çåìëі. Öå ðîáîòà âіòðó, äіÿëüíіñòü îêåàíіâ і ìîðіâ, òåêó÷èõ ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä, ëüîäîâèêіâ
і âі÷íîї ìåðçëîòè, öå âèâіòðþâàííÿ é äіÿëüíіñòü ðîñëèí, òâàðèí і
ëþäèíè.
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Âíóòðіøíі òà 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 îáðèñè ãіð, âèðіâíþþòüñÿ ïàãîðáè, õî÷ і äóæå ïîâіëüíî,
àëå çìіíþþòüñÿ íàâіòü îáðèñè ìàòåðèêіâ.
Çàëåæíî âіä âåëè÷èíè ôîðì çåìíîї ïîâåðõíі ðîçðіçíÿþòü ðåëüєô
êіëüêîõ ïîðÿäêіâ:
• ïëàíåòàðíі ôîðìè ðåëüєôó: ìàòåðèêîâі âèñòóïè é 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 é
ãîðè.
Ðіâíèíè – öå âåëèêі äіëÿíêè ñóõîäîëó ç ìàëèìè êîëèâàííÿìè âèñîò é 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
õàðàêòåðîì ïîâåðõíі ðіâíèíè ìîæóòü áóòè ïëîñêèìè òà ãîðáèñòèìè.
Ãîðè – öå âèñîêî ïіäíÿòі íàä ïðèëåãëèìè ðіâíèíàìè äіëÿíêè çåìíîї
ïîâåðõíі, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íèìè é ðіçêèìè êîëèâàííÿìè âèñîò. Çà âèñîòîþ ãîðè ïîäіëÿþòü íà íèçüêі (700–1000 ì íàä ðіâíåì
ìîðÿ), ñåðåäíüîâèñîòíі (1000–3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ) і âèñîòíі (ïîíàä
3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ).
Ãîðè ÷àñòî ñêëàäàþòüñÿ ç ãіðñüêèõ õðåáòіâ – ëàíöþãіâ ãіð, ëіíіéíî
âèòÿãíóòèõ íà ïîðіâíÿíî âåëèêó âіäñòàíü é îáìåæåíèõ ç äâîõ áîêіâ
ãëèáîêèìè äîëèíàìè. Ðàçîì іç ïëîñêîãіð’ÿìè, ìіæãіðíèìè çàïàäèíàìè é äîëèíàìè âîíè óòâîðþþòü ãіðñüêі ñèñòåìè. Іíîäі ñóêóïíіñòü ãіðñüêèõ ñèñòåì ìîæå óòâîðþâàòè ãіðñüêó êðàїíó.
Óòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó íà òåðèòîðії Óêðàїíè, òàê ñàìî
ÿê і ñêðіçü íà Çåìëі, ïîâ’ÿçàíå íàñàìïåðåä ç її òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ.
Îñêіëüêè áіëüøà ÷àñòèíà Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äâîõ ïëàòôîðì, ðåëüєô íàøîї òåðèòîðії ïåðåâàæíî ðіâíèííèé. Âåëèêèì íåðіâíîñòÿì ôóíäàìåíòó ïëàòôîðì (ùèò і çàïàäèíè) íà ïîâåðõíі âіäïîâіäàþòü
âèñî÷èíè òà íèçîâèíè. Òàê, Óêðàїíñüêîìó ùèòó âіäïîâіäàþòü Ïðèäíіïðîâñüêà é Ïðèàçîâñüêà âèñî÷èíè, Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêіé çàïàäèíі – Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà, Ïðè÷îðíîìîðñüêіé çàïàäèíі – Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíà. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі Óêðàїíè íà ñõèëàõ äàâíüîãî
Âîðîíåçüêîãî ìàñèâó ðîçòàøîâàíі êðàéíі ïіâäåííî-çàõіäíі âіäãàëóæåííÿ Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè. Âèíÿòêîì є Äîíåöüêà âèñî÷èíà, ÿêà
ïîâ’ÿçàíà ç Äîíåöüêîþ ñêëàä÷àñòîþ îáëàñòþ, ùî ñôîðìóâàëàñÿ â ðåçóëüòàòі ãåðöèíñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі.
Ó òåêòîíі÷íіé áóäîâі ãîðàì âіäïîâіäàþòü îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі ðіçíîãî âіêó. Ñêëàä÷àñòіé ñèñòåìі Êàðïàò ó ðåëüєôі âіäïîâіäàє ãіðñüêà
ñèñòåìà – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Íà ìіñöі ñêëàä÷àñòîї ñèñòåìè Êðèìñüêèõ ãіð âèíèêëè Êðèìñüêі ãîðè. Ãіðñüêі ïàñìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò
ìàþòü çàãàëüíèé íàïðÿì ïðîñòÿãàííÿ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåí-
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íèé ñõіä, ÿê і òåêòîíі÷íі ñòðóêòóðè, äî ÿêèõ âîíè ïðèóðî÷åíі. Öÿ æ
çàêîíîìіðíіñòü ïðîñòåæóєòüñÿ ùîäî íàïðÿìó Êðèìñüêèõ ãіð.

Загальний план будови поверхні. Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â îñíîâíîìó â ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї 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
ïðèïàäàє 70 % çàãàëüíîї ïëîùі êðàїíè é ëèøå 25 % íàëåæèòü âèñî÷èíàì. Ðіâíèííà ÷àñòèíà òåðèòîðії Óêðàїíè ìàє çàãàëüíèé íàõèë ç
ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, і òіëüêè â ìåæàõ ðіâíèííîãî Êðèìó òà íà ïіâíî÷і
êðàїíè ïîâåðõíÿ íàõèëåíà â ïðîòèëåæíîìó, ïіâíі÷íîìó, íàïðÿìêó.
Âèíÿòêîì є ïіâäåííèé çàõіä і êðàéíіé ïіâäåíü, äå ðîçòàøîâàíі ãіðñüêі ìàñèâè, ùî îõîïëþþòü â Óêðàїíі íåâåëèêó ïëîùó.
Âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó çàëåæèòü і ïðîñòÿãàííÿ çåìíîþ ïîâåðõíåþ ðі÷êîâèõ äîëèí, ÿêі ìàþòü ïîõèë, âіäïîâіäíî äî їõíüîї òå÷ії, âіä
âåðõіâ’ÿ äî ïîíèççÿ. Íàéáіëüøі ðі÷êîâі äîëèíè, ÿê-îò Äíіïðà, Ïðèï’ÿòі,
Äåñíè, Ïіâäåííîãî Áóãó, Äíіñòðà, Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ, ñïðÿìîâàíі â ïіâäåííèõ íàïðÿìêàõ. Íàòîìіñòü íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі êðàїíè ðі÷êîâі äîëèíè íåðіäêî ñïðÿìîâàíі íà ïіâíі÷.

Рівнини України. Íà ïіâíî÷і êðàїíè ðîçòàøîâàíà Ïîëіñüêà íèçîâèíà, ùî óòâîðåíà äàâíіìè ëüîäîâèêîâèìè âіäêëàäàìè é ðі÷êîâèìè íàíîñàìè. Âîíà ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä çàõіäíèõ êîðäîíіâ Óêðàїíè äî äîëèíè
Äíіïðà òà 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 çóìîâëåíî 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 ïðîñòÿãàєòüñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà, ùî є äåùî íèæ÷îþ ïîðіâíÿíî ç
Ïîëіñüêîþ íèçîâèíîþ. Її âèñîòè ñÿãàþòü 50–170 ì. Áіëüøà ÷àñòèíà
íèçîâèíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äàâíіõ äíіïðîâñüêèõ òåðàñ, òîìó âîíà
ìàє ñõіä÷àñòó áóäîâó é çàãàëîì íàõèëåíà äî Äíіïðà. Ïîøèðåíі íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі ëåñîïîäіáíі 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 ïîøèðåíèõ òóò ãіðñüêèõ ïîðіä òðàïëÿþòüñÿ ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè, ïіñêè é ãëèíè, âàïíÿêè é ÷åðåïàøíèê.
Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі íàøîї äåðæàâè çíàõîäèòüñÿ Çàêàðïàòñüêà íèçîâèíà, ÿêà ïðèëÿãàє ç ïіâäåííîãî çàõîäó äî Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò. Ñëàáî
íàõèëåíà äî ð. Òèñè, âîíà ïіäíіìàєòüñÿ ïåðåñі÷íî íà âèñîòó 100–120 ì.
Âèíÿòêîì є Áåðåãіâñüêå ãîðáîãіð’ÿ – ìàñèâ ïëîñêîâåðøèííèõ âóëêàíі÷íèõ ãîðáіâ ç íàéâèùîþ ïîçíà÷êîþ 369 ì. Öå ãîðáîãіð’ÿ, ÿê é іíøà
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Äàëі íà ïіâäåíü âіä Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè, ó ìåæèðі÷÷і Ïðóòó é
Äíіñòðà, 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 é ñâîїìè ïåðåñі÷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 öåíòðàëüíіé ÷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 äåіíäå ïîãîðáîâàíèé. Òàê ñàìî çìіíþþòüñÿ é ïåðåñі÷íі
137

ÐÎÇ Ä ²Ë 3

÷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 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 é óòâîðåíà âàïíÿêàìè.
Íàðіâíі іç 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
ó âèñî÷èíó.
ó Öÿ âèñî÷èíà ïðîñòÿãàєòüñÿ ñìóãîþ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä. Її ïåðåñі÷íі âèñîòè
çìіíþþòüñÿ âіä 180–200 äî 350–400 ì. Ïîâåðõíþ Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè óðіçíîìàíіòíþþòü îêðåìі ãîðáèñòі ïàñìà, íàïðèêëàä, óêðèòі
ïåðåâàæíî ëåñîïîäіáíèìè ñóãëèíêàìè Ãîëîãîðè ç íàéâèùîþ òî÷êîþ
âèñî÷èíè ã. Êàìóëîþ (471 ì), Ðîçòî÷÷ÿ, Îïіëëÿ, à òàêîæ âàïíÿêîâі
Ìåäîáîðè (ìàë. 86). Äåÿêі ç òàêèõ ïàñîì íàçèâàþòü ãîðàìè, ÿê-îò Êðåìåíåöüêі ãîðè.
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âèñîòè: âіä 150–170 ì íà ïіâäíі äî 220–240 ì – íà ïіâíî÷і. Íàéâèùà
ïîçíà÷êà Ïðèäíіïðîâñüêîї 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
ëåñîïîäіáíèõ ñóãëèíêіâ і ãëèíèñòèõ ïîðіä. Ïіäâèùåííÿ, ÿêі ïðè öüîìó
óòâîðþþòüñÿ, òóò íàçèâàþòü «ìîãèëàìè». Íà îäíіé ç òàêèõ ìîãèë ïåðåáóâàє íàéâèùà òî÷êà Ïðèàçîâñüêîї âèñî÷èíè – Áåëüìàê-Ìîãèëà
(324 ì).
Íà ïіâäåííîìó ñõîäі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà Äîíåöüêà âèñî÷èíà. Öÿ
òåðèòîðіÿ óòâîðèëàñÿ çàâäÿêè ãîðîóòâîðþâàëüíèì ïðîöåñàì і âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ îñàäîâèõ ïîðіä, ÿêі çàëÿãàþòü íà êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі, – âàïíÿêіâ, äîëîìіòіâ, ëåñîâèõ òà іíøèõ ïîðіä. Öå ñïðèÿëî
òîìó, ùî âèñî÷èíà äóæå ñèëüíî ïîðіçàíà ÷èñëåííèìè åðîçіéíèìè ôîðìàìè ðåëüєôó. 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
Ñåðåäíüîðóñüêîї 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. Îáèäâі ãіðñüêі ñèñòåìè ïðèáëèçíî îäíàêîâі çà âіêîì і є ìîëîäèìè. Âîíè íå âèðіçíÿþòüñÿ çíà÷íîþ âèñîòîþ і íàëåæàòü äî ñåðåäíüîâèñîòíèõ ãіð. Çàãàëîì Êàðïàòè òà 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. 87).

Мал. 87. Українські Карпати
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У другій половині XIX ст. рельєф території України досліджував наш співвітчизник, військовий картограф Олексій Тілло (1839–1900). Він став одним з перших
творців карти України, що була видана в 1889 році. На ній уперше було дуже точно за
допомогою горизонталей і певних кольорів зображено нині добре відомі форми рельєфу, як-от Середньоруська та Волино-Подільська височини. Задля цього О. Тілло
опрацював понад 50 тис. висотних позначок, ретельно вимірюючи спеціальними засобами земну поверхню. Карта О. Тілло привернула до себе увагу не тільки в Росії, а й
за кордоном. А самого дослідника за видатну роботу було обрано членом-кореспондентом Російської, а також Паризької академій наук.

ПІДСУМУЄМО
 Рельєф території України сформувався в результаті взаємодії внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) рельєфотвірних чинників і процесів.
 Основними формами земної поверхні є рівнини та гори, утворення яких пов’язане
насамперед з тектонічною будовою території України.
 Територія України розташована переважно в південно-західній частині Східноєвропейської рівнини, тому майже 95 % території України – це рівнини. Гори охоплюють
лише 5 % території країни.
 Від особливостей рельєфу залежить і простягання земною поверхнею річкових долин в Україні.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Рельєф, екзогенні процеси, ендогенні процеси, форми рельєфу, рівнини, гори, фізична карта.
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Òàêі áåçëіñі âåðøèíè íàçèâàþòü ïîëîíèíàìè. Ãіðñüêі ïàñìà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò ðîçòàøîâàíі ïàðàëåëüíî îäíå îäíîìó é 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, çîêðåìà, ãëèíÿñòі ñëàíöі, àëåâðèò, ïіñêîâèê, âàïíÿê.
Êðèìñüêі ãîðè òàêîæ ìîëîäі é âèíèêëè çà ñõîæèõ óìîâ, ùî é Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Îäíàê çîâíі ïіâäåííі «ðîäè÷і» íàøèõ Êàðïàò ïîìіòíî
âіäðіçíÿþòüñÿ. І íå òіëüêè çà ìåíøèìè ïåðåñі÷íèìè âèñîòàìè, ùî ñòàíîâëÿòü ëèøå 700–1200 ì. Ãîëîâíå òå, ùî âåðøèíè Êðèìñüêèõ ãіð
(ÿéëè) ìіñöÿìè äóæå ðіâíі, ìàéæå ïëàñêі. Ïіâäåííі ãіðñüêі ñõèëè ïîäåêóäè ïðÿìîâèñíî 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).

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

ÐÎÇ Ä ²Ë 3

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Назвіть форми земної поверхні та їхні основні характеристики.
2. Чи зрозуміли? Чим визначається загальний план будови поверхні території
України?
3. Чи можете застосувати? За фізичною картою визначте найбільші в Україні низовини та височини.
4. Чи можете проаналізувати? Поясніть на прикладі конкретної форми рельєфу
взаємодію ендогенних та екзогенних сил.
5. Чи можете оцінити? Оцініть роль екзогенних сил в утворення рельєфу вашої
місцевості.

§ 31
31.
3
1.. ÒÈÏÈ ÐÅËÜЄÔÓ ÇÀ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍßÌ
1
ПРИГАДАЙТЕ
 Чим зумовлене переважання на території України рівнин?
 Які сили беруть участь у формуванні рельєфу країни?


Типи рельєфу за походженням. Ïîâåðõíÿ êîæíîї ç îñíîâíèõ
ôîðì ðåëüєôó äàëåêî íå îäíîðіäíà. ßê íà ðіâíèíàõ, òàê 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 ðіçíèõ òèïіâ ðåëüєôó íà ïåâíіé òåðèòîðії – ãåîìîðôîëîãі÷íà áóäîâà.
Âóëêàíîãåííі òèïè ðåëüєôó âèíèêëè âíàñëіäîê âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі. 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 íèçîâèíі.
ÂÀØÀ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²ß

Деякі регіони та населені пункти на заході України буквально насичені не зовсім звичними за походженням горбами – це вулкани. Щоправда, вони давно згасли.
І тепер численні вулканічні конуси височіють в околицях міст Ужгорода, Мукачева
(мал. 88), Берегова. У центрі міста Хуст на вершині такого вулканічного горба ще в
першій половині XIV століття був побудований укріплений замок.
А чи можна сьогодні з користю використовувати ці унікальні для України природні
об’єкти. Які будуть ваші пропозиції із цього приводу?

Íà Êåð÷åíñüêîìó ïіâîñòðîâі âóëêàíîãåííі ôîðìè ðåëüєôó ïîâ’ÿçàíі
ç äіÿëüíіñòþ ãðÿçüîâèõ âóëêàíіâ (ìàë. 89). Їõ òóò ïîíàä ï’ÿòäåñÿò,
ïåðåâàæíî íåâåëèêèõ ãîðáіâ çàââèøêè іíêîëè ëèøå 1–2 ì. Ïîäåêóäè
âîíè ïîâіëüíî çðîñòàþòü çàâäÿêè ãðÿçÿì, ùî ñòіêàþòü ñõèëàìè ãðÿçüîâîї ñîïêè. Îäíàê äåÿêі âóëêàíè çãàñëі é ìàþòü âèãëÿä îêðóãëèõ
íåâåëèêèõ ïðîãèíіâ, ÿêі íàãàäóþòü êàçàíè. Íàéáіëüøèì ãðÿçüîâèì
Äæàó-Òåïå
ó
âóëêàíîì Êåð÷åíñüêîãî ïіâîñòðîâà òà âñієї Óêðàїíè є Ä
(ó ïåðåêëàäі ç òþðêñüêîї – «âîðîæà âåðøèíà»). Éîãî àáñîëþòíà âèñîòà
ñòàíîâèòü áëèçüêî 120 ì, à âіäíîñíà – 60 ì.
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Мал. 88. Мукачівський замок
на вершині вулканічного купола

Мал. 89. Грязьові вулкани
Керченського півострова

Äåíóäàöіéíі òèïè ðåëüєôó (âіä ëàò. denudatio – îãîëåííÿ) óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä і ïåðåíåñåííÿ їõíіõ óëàìêіâ
ç ïіäâèùåíèõ 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 àñèìåòðè÷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. 90). Öå çàëèøêè áàð’єðíèõ ðèôіâ äàâíüîãî ìîðÿ íà çðàçîê ñó÷àñíîãî Âåëèêîãî Áàð’єðíîãî ðèôó áіëÿ ïіâíі÷íî-ñõіäíèõ áåðåãіâ Àâñòðàëії.

Мал. 90. Товтри

Âîäíî-åðîçіéíі òèïè ðåëüєôó, ùî óòâîðèëèñÿ çàâäÿêè äії òåêó÷èõ
âîä, ïîøèðåíі ïîâñþäíî. Íàéìåíøі ç íèõ – öå ðіâ÷àêè é âèìîїíè.
À ñåðåä íàéáіëüøèõ, çîêðåìà, ðі÷êîâі äîëèíè, ùî ïîäåêóäè ìàþòü
êàíüéîíîïîäіáíó ôîðìó òà ñÿãàþòü çàâãëèáøêè 180–200 ì (ìàë. 91).
Íàïðèêëàä, íà âèñî÷èíі óòâîðèâñÿ íàéäîâøèé â Óêðàїíі êàíüéîí –
Äíіñòðîâñüêèé, ùî ìàє äîâæèíó 250 êì і ñÿãàє ãëèáèíè 100–120 ì.
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Òàê ñàìî ãëèáîêі (äî 100–150 ì) ïîäåêóäè êàíüéîíîïîäіáíі ðі÷êîâі
äîëèíè âіäîìі é 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.

Мал. 91. Каньон р. Смотрич

Ñåðåä âîäíî-åðîçіéíèõ ôîðì äîñèòü ïîøèðåíі íà òåðèòîðії Óêðàїíè
òàêîæ ÿðè òà áàëêè. Îñîáëèâî їõ áàãàòî â 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 òà áàëîê âèðіçíÿєòüñÿ Äîíåöüêèé êðÿæ, ïåðåäóñіì éîãî
öåíòðàëüíà ÷àñòèíà.
Àëþâіàëüíі (íàíîñíі) òèïè ðåëüєôó óòâîðåíі âіäêëàäàìè âîäíèõ
ïîòîêіâ (âіä ëàò. alluvio – íàíåñåííÿ). Äî íèõ íàëåæàòü çàïëàâè òà
íàäçàïëàâíі òåðàñè â ðі÷êîâèõ äîëèíàõ. Òàê, ó Ïðèï’ÿòі çàïëàâè ïîäåêóäè ñÿãàþòü 20 êì, à òåðàñè – 150 êì çàâøèðøêè.
Ëüîäîâèêîâі òà âîäíî-ëüîäîâèêîâі òèïè ðåëüєôó є íàñëіäêîì äіÿëüíîñòі ïîêðèâíîãî òà ãіðñüêîãî ëüîäîâèêіâ. Íà ðіâíèíàõ öå êàìè –
ãîðáè, çàâøèðøêè іíîäі ïîíàä 1 êì і çàââèøêè âіä 5 äî 30 ì, ïðåäñòàâëåíі ïîîäèíîêèìè ôîðìàìè é öіëèìè ïîëÿìè. Âîíè òðàïëÿþòüñÿ
íà ïіâíî÷і Âîëèíñüêîї, Æèòîìèðñüêîї і Êèїâñüêîї îáëàñòåé. Òàê ñàìî
íà Ïîëіññі ïîäåêóäè 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 (çàíäðîâі) ðіâíèíè. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ â ðåçóëüòàòі çëèòòÿ ïîîäèíîêèõ êîíóñіâ, óòâîðåíèõ ïîòîêàìè òàëèõ âîä áіëÿ
êðàþ ëüîäîâèêà, і ìàþòü âèãëÿä ñìóã äî 20-30 êì çàâøèðøêè.
Íà ñõèëàõ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, çîêðåìà íà ìàñèâі ×îðíîãîðà, òðàïëÿþòüñÿ åðîçіéíі ôîðìè ðåëüєôó, ÿê-îò êàðè. Âîíè ìàþòü âèãëÿä êðіñ142
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ëîïîäіáíèõ çàãëèáëåíü, ÿêі, ðîçðîñòàþ÷èñü і çëèâàþ÷èñü ìіæ ñîáîþ,
ìîæóòü óòâîðèòè öèðêè – âåëèêі çàãëèáëåííÿ ó âèãëÿäі àìôіòåàòðó.
Ñóôîçіéíі òèïè ðåëüєôó (âіä ëàò. suffossio – ïіäêîïóâàííÿ) âèíèêàþòü ÷åðåç âèìèâàííÿ äðіáíèõ ÷àñòîê ґðóíòó âîäàìè é ïðîñіäàííÿ ïîâåðõíі. Òàê, íà ñõîäі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè íà ëåñîâîìó ïîêðèâі
õàðàêòåðíі ÷èñëåííі ïëîñêîäîííі çàïàäèíè òà ïîäè (âåëèêі çàïàäèíè)
îâàëüíîї ôîðìè. Ãëèáèíà äåÿêèõ ïîäіâ ñÿãàє 15 ì, à ïëîùà – äî 1 êì2.
×èìàëî íåâåëèêèõ (ïëîùåþ ëèøå êіëüêà êâàäðàòíèõ ìåòðіâ) çàìêíóòèõ áåçñòі÷íèõ ïîãëèáëåíü і íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі. Çà çîâíіøíіìè îçíàêàìè їõ òóò íàçèâàþòü ñòåïîâі «áëþäöÿ».
Êàðñòîâі òèïè ðåëüєôó – ëіéêè, ïå÷åðè, êîëîäÿçі óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê ðîç÷èíåííÿ ïðèðîäíèìè âîäàìè êðåéäîâèõ, ãіïñîâèõ і âàïíÿêîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä. Çàãàëüíà êіëüêіñòü êàðñòîïðîÿâіâ íà òåðèòîðії çà
ðіçíèìè äæåðåëàìè ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 30 òèñÿ÷ îäèíèöü, à ïëîùà,
ÿêó âîíè îõîïëþþòü, ñêëàäàє ìàéæå 38 % òåðèòîðії äåðæàâè.
Çà ñóìàðíîþ ïðîòÿæíіñòþ íàéáіëüøèõ ïîðîæíèí íàøà êðàїíà çàéìàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі. Òіëüêè â 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 âîäè çìîãëè ïðîíèêíóòè ó âàïíÿêîâó òîâùó íà ãëèáèíó, ùî ñÿãàє
517 ì.
Áëèçüêî 100 ïå÷åð âèÿâëåíî íà Ïîäіëëі, ó Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòі.
Ñàìå òóò âîäà ðîç÷èíèëà ãіïñîâі ïîðîäè â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó
íà âіäñòàíü ïîíàä 200 êì! Òàê óòâîðèëàñÿ íàéäîâøà ó ñâіòі ãіïñîâà
ïå÷åðà, ÿêó íàçâàëè Îïòèìіñòè÷íà. Її äîñëіäæåííÿ äîñі òðèâàþòü, òîìó
ïðîòÿæíіñòü ïå÷åðè ïîñòóïîâî «çðîñòàє». Çà îñòàííіìè äàíèìè âîíà
ñòàíîâèòü ïîíàä 260 êì.
Óïðîäîâæ îñòàííіõ 30 ðîêіâ îñíîâíèì ÷èííèêîì àêòèâіçàöії êàðñòîâîãî ïðîöåñó âèñòóïàє ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü (øàõòè, êàð’єðè,
âîäîçàáîðè, âèòîêè ç êîìóíіêàöіéíèõ ìåðåæ), íàâіòü ó ïîðîäàõ, ùî
çàëÿãàþòü íà ãëèáèíі 100–200 ì, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ – 400–800 ì.
Åîëîâі (âіòðîâі) òèïè ðåëüєôó íàçâàíі çà іì’ÿì äàâíüîãðåöüêîãî
áîãà âіòðіâ Åîëà. Óòâîðåíі âіòðîì ïіùàíі ãîðáè é ïàñìà, äþíè òà êó÷óãóðè ïîøèðåíі íà Ïîëіññі. Äåÿêі ç íèõ ïðîñòÿãàþòüñÿ íà äåñÿòêè êіëîìåòðіâ, ñÿãàþ÷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 ìåõàíі÷íîãî ðóéíóâàííÿ õâèëÿìè òà ïðèáîєì áåðåãіâ ìîðіâ. Óíàñëіäîê òàêîãî ðóéíóâàííÿ íà áåðåãàõ ÷àñòî óòâîðþþòüñÿ îáðèâè, ìіñöÿìè ç âåðòèêàëüíèìè óñòóïàìè.
Îñîáëèâî âèðіçíÿєòüñÿ àáðàçіéíèì òèïîì ðåëüєôó óçáåðåææÿ ÀÐ Êðèì,
äå äîâæèíà áåðåãîâîї ëіíії ç ðîçâèòêîì àáðàçії ñêëàäàє 822 êì (×îðíå
òà Àçîâñüêå ìîðÿ). Âèðіçíÿєòüñÿ çà öèì ïîêàçíèêîì і Çàïîðіçüêà
(270 êì) òà Îäåñüêà (86 êì) îáëàñòі.
Ïîäåêóäè âèòâîðè ìîðñüêèõ õâèëü íàáóâàþòü ÷óäåðíàöüêèõ ôîðì,
ÿê-îò Êàðàäàçüêі («Çîëîòі») âîðîòà áіëÿ ïіäíіææÿ Êàðàäàãó (ìàë. 92).
Öÿ ñêåëÿ-îñòðіâåöü íàãàäóє áðàìó çàââèøêè 25 ì і ñêëàäàєòüñÿ ç âóëêàíі÷íèõ ïîðіä (áàçàëüòіâ).
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Øâèäêіñòü àáðàçії âçäîâæ ðåêðåàöіéíèõ òåðèòîðіé êîëèâàєòüñÿ â
іíòåðâàëі 5–20 ì/ðіê. Çíà÷íà ùіëüíіñòü íàñåëåííÿ, òåíäåíöіÿ äî õàîòè÷íîї çàáóäîâè ïðèëåãëîї òåðèòîðії, çáіëüøåííÿ òåõíîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ ïðèçâîäÿòü äî äåãðàäàöії Àçîâî-×îðíîìîðñüêîãî óçáåðåææÿ
òà éîãî âòðàòè íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ.
Ìîðñüêі àêóìóëÿòèâíі òèïè ðåëüєôó âèíèêëè çàâäÿêè àêóìóëÿöії, òîáòî íàêîïè÷åííþ (âіä ëàò. accumulatio – çáèðàííÿ â êóïó, íàêîïè÷åííÿ) õâèëÿìè ãіðñüêèõ ïîðіä óçäîâæ óçáåðåææÿ ×îðíîãî òà
Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Öå ïëÿæі, ïåðåñèïè, à òàêîæ âèäîâæåíі ïіùàíі
ñìóãè – «ñòðіëêè» òà «êîñè». Íàéáіëüøà ñåðåä íèõ – Àðàáàòñüêà
Ñòðіëêà – çàâäîâæêè 115 êì і çàâøèðøêè ïîíàä 7 êì (ìàë. 93).
Òåíäðіâñüêà Êîñà âèäîâæåíà íà 65 êì і ìàє øèðèíó áëèçüêî 2 êì.

Мал. 92. Карадагзькі ворота

Мал. 93. Арабатська стрілка

Òåõíîãåííі òèïè ðåëüєôó ñïðè÷èíþþòüñÿ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè é
ìîæóòü 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 ïðîñòÿãàєòüñÿ 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 îáëàñòÿõ, Êðèìó òîùî. Çàãàëîì ó ìåæàõ Óêðàїíè
ïîíàä 5,5 òèñ. êì2 ñêëàäàє ïëîùà òàê çâàíèõ ïіäðîáëåíèõ òåðèòîðіé.
Öå òåðèòîðії, äå íàä ãіðíè÷èìè âèðîáêàìè âіäáóâàєòüñÿ îñіäàííÿ çåìíîї ïîâåðõíі. Ó çîíі ïіäðîáîê ëèøå â Äîíåöüêіé îáëàñòі çíàõîäèòüñÿ
23 íàñåëåíèõ ïóíêòè, ó òîìó ÷èñëі ìіñòà Äîíåöüê, Ìàêіїâêà, Ãîðëіâêà,
Єíàêієâå, Áіëîçåðñüê òà іí.
Ñåðåä íàñèïíèõ òåõíîãåííèõ ôîðì ðåëüєôó äàìáè, íàñèïè øîñåéíèõ äîðіã і çàëіçíèöü. À íà Äîíáàñі âіäõîäè âóãëåâèäîáóòêó óòâîðèëè
öіëі øòó÷íі «ãîðè» êîíóñîïîäіáíîї ôîðìè – òåðèêîíè.

Вплив рельєфу на діяльність людини. Ðåëüєô ïîìіòíî âïëèâàє
íà ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü ëþäèíè, îñîáëèâî íà áóäіâíèöòâî. Âіä ðåëüєôó çàëåæàòü îñîáëèâîñòі ïðîêëàäàííÿ é áóäіâíèöòâà ðіçíèõ іíæåíåðíèõ ñïîðóä, íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, äîðіã, êàíàëіâ, âèäîáóòîê êîðèñíèõ
êîïàëèí. Ðåëüєô äóæå âïëèâàє íà ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî. Âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó çàëåæàòü ôîðìóâàííÿ ґðóíòіâ, ïëîùі òà êîíôіãóðàöіÿ
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Сель характеризується значною руйнівною силою ґрунту,
що насувається, виникає раптово, рухається зі швидкістю понад
10 м/с і може сягати понад 15 метрів заввишки. Найнебезпечнішим
щодо умов для сходження селів є Карпатський регіон, де виявлено
219 селевих водозборів. Найбільшою селеактивністю характеризуються басейни р. Черемош і Прут. У Закарпатській області селевими басейнами зайнято 40 % площі, Івано-Франківській – 33 %,
Чернівецькій – 15 %, Львівській – 8 %, в АР Крим – 3 % площі.
Скористайтеся сайтом Державної служби з надзвичайних
ситуацій https://www.dsns.gov.ua/ua/Sel-lavina.html і підготуйте
рекомендації щодо дій населення названих регіонів при загрозі
селю.

Ó âèñîêèõ ãîðàõ òàêîæ íåðіäêî íåñïðèÿòëèâі, à ïîäåêóäè íàâіòü
åêñòðåìàëüíі ïîãîäíî-êëіìàòè÷íі óìîâè, ÿêі ñóòòєâî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä
â öіëîìó êîìôîðòíèõ óìîâ ïðèëåãëèõ ðіâíèí. Ñàìå òîìó íà ðіâíèíàõ
ìåøêàє ïåðåâàæíà áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Çåìëі, çîêðåìà é Óêðàїíè.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Âñòàíîâëåííÿ çà êàðòàìè (òåêòîíі÷íîþ, ãåîëîãі÷íîþ, ôіçè÷íîþ) âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè і
ôîðìàìè ðåëüєôó, ãåîëîãі÷íîþ áóäîâîþ òà êîðèñíèìè êîïàëèíàìè â ìåæàõ Óêðàїíè.
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метеоритні кратери на території України як одна з форм екзогенного рельєфу.

ПІДСУМУЄМО
 Геоморфологічна будова території відображає закономірне утворення й розташування різних типів рельєфу.
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ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü (îðíèõ çåìåëü, ñіíîêîñіâ, ïàñîâèù), âèêîðèñòàííÿ òåõíіêè ðіçíîãî òèïó. Íåðіâíèé õàðàêòåð ïîâåðõíі ìîæå
óñêëàäíþâàòè ìîæëèâîñòі çàñòîñóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí. Ðåëüєô òàêîæ ïåâíîþ ìіðîþ âèçíà÷àє і ñòâîðåííÿ ïîëåçàõèñíèõ
ëіñîñìóã òà óìîâè ïðîâåäåííÿ ìåëіîðàòèâíèõ ðîáіò. Àäæå íàõèë çåìíîї
ïîâåðõíі âïëèâàє íà õàðàêòåð ñòîêó âîäè, çâîëîæåíіñòü òà іíòåíñèâíіñòü çìèâó ґðóíòіâ, ìîæëèâîñòі óòâîðåííÿ ÿðіâ òà їõíüîãî ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó.
Çàãàëîì ëþäñòâî âіääàє ïåðåâàãó ðіâíèíàì. Àäæå òóò, çàâäÿêè âèðіâíÿíіé ïîâåðõíі, íàáàãàòî ëåãøå ñïîðóäæóâàòè áóäèíêè, ïðîêëàäàòè
äîðîãè, âåñòè ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî é ðîçâèâàòè ïðîìèñëîâіñòü. Íàòîìіñòü æèòòÿ â ãîðàõ íå òіëüêè íå çîâñіì çðó÷íå, àëå é íåáåçïå÷íå.
Ó ãîðàõ òðàïëÿþòüñÿ ïðèðîäíі ÿâèùà, ùî çäàòíі çíèùóâàòè öіëі ïîñåëåííÿ â ãіðñüêèõ і ïåðåäãіðñüêèõ ðàéîíàõ – îáâàëè, ñíіãîâі ëàâèíè,
çñóâè, çåìëåòðóñè, ñåëі.
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 На території України переважають такі типи рельєфу за походженням: вулканогенні, денудаційні, водно-ерозійні, алювіальні, льодовикові та водно-льодовикові,
суфозійні, карстові, еолові, морські абразійні й акумулятивні, техногенні.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Геоморфологічна будова, типи рельєфу.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що відображає геоморфологічна карта України?
2. Чи зрозуміли? Визначте чинники, що зумовили утворення різноманітних форм
рельєфу в Україні.
3. Чи зможете застосувати? Оберіть тип рельєфу, який, на вашу думку, може стати
туристичною принадою. Поясніть свій вибір.
4. Чи зможете проаналізувати? Поясніть закономірності поширення різних типів
рельєфу на території України.
5. Чи зможете оцінити? Оцініть, наскільки великим є вплив рельєфу на діяльність
людини у вашій місцевості.

§ 3
32.
2 . ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ.
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÀÖІÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑІÂ
ПРИГАДАЙТЕ
 Що таке корисні копалини?
 Як розрізняють корисні копалини залежно від господарського призначення?


Мінеральні ресурси України, їхня класифікація за використанням. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – ïðèðîäíі ðå÷îâèíè ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ãîñïîäàðñòâі ÿê ñèðîâèíà àáî äæåðåëî åíåðãії. Ïîïèò íà ìіíåðàëüíі ðåñóðñè ó ñâіòі çðîñòàє ïðèáëèçíî
íà 5 % çà ðіê. Ùîðі÷íî ç íàäð Çåìëі âèäîáóâàþòü ïîíàä 100 ìëðä ò
ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè òà ïàëèâà.
Óêðàїíà íàëåæèòü äî ðåãіîíіâ ñâіòó, íàéáіëüø íàñè÷åíèõ ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè. Іç 120 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿêі ñüîãîäíі ñïîæèâàє ëþäñòâî, ó íàäðàõ íàøîї êðàїíè âèÿâëåíî ìàéæå 20 òèñÿ÷ ðîäîâèù
і ïðîÿâіâ çі 117 âèäіâ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè. Ç íèõ 9225 ðîäîâèù ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ òà âðàõîâóþòüñÿ Äåðæàâíèì áàëàíñîì çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí. Îäíàê ñòóïіíü çàáåçïå÷åíîñòі çàïàñàìè, їõíіé
âèäîáóòîê òà âèêîðèñòàííÿ íåîäíàêîâèé і â ñóìі âîíè íå ñòâîðþþòü
íåîáõіäíèé ðіâåíü åíåðãåòè÷íîї áåçïåêè äåðæàâè.
Ïðîìèñëîâіñòþ îñâîєíî ïîíàä 3286 ðîäîâèù іç 100 âèäіâ êîðèñíèõ
êîïàëèí, ùî ìіñòÿòü âіä 40 äî 75 % ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ ðіçíîìàíіòíèõ
êîðèñíèõ êîïàëèí. Íà áàçі öèõ ðîäîâèù äіє ïîíàä äâі òèñÿ÷і ãіðíè÷îäîáóâíèõ, çáàãà÷óâàëüíèõ і ïåðåðîáíèõ ïіäïðèєìñòâ.
Â Óêðàїíі іñíóє ìîæëèâіñòü äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿê ñâîїõ âëàñíèõ ïîòðåá, òàê é åêñïîðòó òàêèõ âàæëèâèõ êîðèñíèõ êîïàëèí òà ïðîäóêòіâ
їõíüîї ïåðåðîáêè, ÿê çàëіçî, ìàðãàíåöü, òèòàí, öèðêîíіé, ñіëü êàëіéíà,
ñіëü êóõîííà, ñіðêà ñàìîðîäíà, ãëèíà áåíòîíіòîâà, ãðàôіò, êàîëіí,
146
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ôëþñîâà ñèðîâèíà, ãëèíà äëÿ âîãíåòðèâіâ, äåêîðàòèâíî-îáëèöþâàëüíі
ìàòåðіàëè. Íåçâàæàþ÷è íà íàÿâíіñòü ó íàäðàõ êðàїíè çíà÷íîї êіëüêîñòі çàïàñіâ åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè, à ñàìå ãàçó, íàôòè, êîêñіâíîãî âóãіëëÿ, òà çàñòîñóâàííÿ â îñòàííі ðîêè íîâіòíіõ òåõíîëîãіé, âíóòðіøíі ïîòðåáè äåðæàâè âëàñíèì âèäîáóòêîì íå çàäîâîëüíÿþòüñÿ. Ç áëèçüêîãî
òà äàëåêîãî çàðóáіææÿ â Óêðàїíó іìïîðòóþòüñÿ íàôòà, ãàç, áîêñèòè,
êîëüîðîâі, ðіäêіñíі, ðіäêіñíîçåìåëüíі ìåòàëè òîùî. Â ÿêîñòі àëüòåðíàòèâíîї åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè íà ìіñöåâîìó ðіâíі àêòèâіçóâàëîñÿ âèêîðèñòàííÿ òîðôó.
Ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèé êîìïëåêñ çàáåçïå÷óє âàãîìó ÷àñòêó âàëîâîãî íàöіîíàëüíîãî ïðîäóêòó. Ç âèäîáóòêîì і âèêîðèñòàííÿì êîðèñíèõ
êîïàëèí ïîâ’ÿçàíî 48 % ïðîìèñëîâîãî ïîòåíöіàëó êðàїíè òà äî 20 %
її òðóäîâèõ ðåñóðñіâ. Öі ïîêàçíèêè íàáëèæàþòüñÿ äî ïîêàçíèêіâ ðîçâèíóòèõ êðàїí ç ïîòóæíîþ ãіðíè÷îäîáóâíîþ ïðîìèñëîâіñòþ, äå çîñåðåäæåíî âіä 20 äî 40 % çàãàëüíèõ іíâåñòèöіé òà äî 20 % òðóäîâèõ
ðåñóðñіâ.
Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè ùå âèçíà÷àþòü ÿê ñóêóïíіñòü çàïàñіâ êîðèñíèõ
êîïàëèí ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî êîðèñíі êîïàëèíè – öå ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ çåìíîї êîðè, õіìі÷íèé ñêëàä і ôіçè÷íі
âëàñòèâîñòі ÿêèõ äàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Êîðèñíі êîïàëèíè ïåðåáóâàþòü ó çåìíіé êîðі ó âèãëÿäі ñêóï÷åíü
ðіçíîãî õàðàêòåðó: æèë, ïëàñòіâ àáî ðîçñèïіâ. Âîíè ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íåðіâíîìіðíî – ó íàäðàõ, íà ïîâåðõíі çåìëі, ó äæåðåëàõ âîä і ãàçіâ, íà äíі âîäîéìèù, à òàêîæ ó âèãëÿäі òåõíîãåííèõ ìіíåðàëüíèõ óòâîðåíü â ìіñöÿõ âèäàëåííÿ âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà òà
ïåðåðîáêè ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè. Ñêóï÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí óòâîðþþòü ðîäîâèùà, à â ðàçі ïîøèðåííÿ íà âåëèêіé ïëîùі – ðàéîíè, ïðîâіíöії і áàñåéíè.
Êîðèñíі êîïàëèíè çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ñêëàäó é õàðàêòåðó
âèêîðèñòàííÿ ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï: ïàëèâíі (ãîðþ÷і), ìåòàëі÷íі
(ðóäíі), íåìåòàëі÷íі (íåðóäíі). Ðîçðіçíÿþòü òàêîæ êîðèñíі êîïàëèíè äåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Закономірності поширення. Òðèâàëà іñòîðіÿ ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії Óêðàїíè é ðîçòàøóâàííÿ її â ìåæàõ ðіçíîìàíіòíèõ
òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð, ó áóäîâі ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ðіçíîâіêîâі ãіðñüêі
ïîðîäè, çóìîâèëà ðіçíîìàíіòíіñòü êîðèñíèõ êîïàëèí. Їõíє ïîøèðåííÿ
òіñíî ïîâ’ÿçàíî ç ãîëîâíèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè òåðèòîðії
Óêðàїíè. Çàçâè÷àé ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè íàëåæàòü 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 Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї
ïëàòôîðìè є çîñåðåäæåííÿì і êàì’ÿíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ.
Îñàäîâèé ÷îõîë ïëàòôîðì ìіñòèòü çäåáіëüøîãî ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè (ìàë. 94). À â îñàäîâèõ і âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäàõ ñêëàä÷àñòèõ
îáëàñòåé êðèþòüñÿ íå ëèøå ïîêëàäè ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, à é
ðіçíîìàíіòíі íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – ñîëі, ÷èñëåííі äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ âîä òîùî.
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Мал. 94. Паливні корисні копалини


Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Öіííіñòü і íåâіäíîâëþâàíіñòü ïðèðîäíèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ
çóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü їõíüîãî ðàöіîíàëüíîãî òà îùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ. Íàñàìïåðåä â Óêðàїíі íåîáõіäíå ïîâíå òà êîìïëåêñíå ãåîëîãі÷íå âèâ÷åííÿ íàäð äåðæàâè. Ñüîãîäíі òåìïè òà îáñÿãè âіäòâîðåííÿ
âëàñíîї ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííîї áàçè íå âіäïîâіäàþòü ïîòðåáàì êðàїíè,
îñêіëüêè ÷åðåç ñêëàäíèé ñòàí åêîíîìіêè äåðæàâè çíà÷íî ñêîðî÷åíі
îáñÿãè ãåîëîãî-çíіìàëüíèõ, ïîøóêîâèõ і ðîçâіäóâàëüíèõ ðîáіò. ßê íàñëіäîê, ó íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ñèòóàöіÿ ìîæå ùå áіëüøå óñêëàäíèòèñÿ. ßêùî âæå ñüîãîäíі íå âæèòè äієâèõ çàõîäіâ, òî íåñòà÷à îêðåìèõ âèäіâ âëàñíîї ñèðîâèíè çðîñòàòèìå, óíàñëіäîê ÷îãî çíà÷íî
çíèçèòüñÿ ðіâåíü íàöіîíàëüíîї áåçïåêè.
ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ

У 2017 р. на VI З’їзді геологів України було ухвалено рішення, яке передбачає
впровадження в Україні передових механізмів і практик Європейського Союзу для досягнення ефективного, збалансованого та невиснажливого використання природних
ресурсів та відходів виробництва й споживання. При цьому передбачається співпраця
як державних органів влади, так і приватних підприємців та наукової спільноти.

Íàëåæíå ãåîëîãі÷íå âèâ÷åííÿ íàäð Óêðàїíè äàñòü çìîãó íàéïîâíіøîãî âèäîáóâàííÿ òà ñïðèÿòèìå ðàöіîíàëüíîìó (êîìïëåêñíîìó) âèêîðèñòàííþ ÿê ñàìèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, òàê і êîìïîíåíòіâ, ùî ìіñòÿòüñÿ â íèõ і ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ.
Áіëüøіñòü âèäіâ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ áàãàòîêîìïîíåíòíі. І äëÿ ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæóòü áóòè ïðèäàòíі âñі ñêëàäîâі ðå÷îâèíè ãіðñüêîї ïîðîäè òàê ñàìî, ÿê і îñíîâíà ñèðîâèíà (âóãіëëÿ, çàëіçíі ÷è
ìàðãàíöåâі ðóäè). Àäæå ñóïóòíі êîìïîíåíòè (áóäіâåëüíі àáî õіìі÷íі) çà
âàðòіñòþ ÷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.
Óêðàїíà ìàє âåëè÷åçíі îáñÿãè ïðîìèñëîâèõ âіäõîäіâ, ó ÿêèõ ìіñòÿòüñÿ ôàêòè÷íî âñі âèäè íàéâàæëèâіøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ íèíі â ïðîìèñëîâîñòі. І ÿêáè íàëàãîäèòè åôåêòèâíó ïåðåðîáêó
ïðîìèñëîâèõ âіäõîäіâ, òî ãîñïîäàðñòâî íàøîї êðàїíè îòðèìàëî á «ç íі÷î148

ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За інтерактивною картою техногенних об’єктів України визначте, чи є відвали
та звалища відходів у вашій місцевості або неподалік від місця вашого постійного проживання.
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ãî» òàêі âêðàé íåîáõіäíі éîìó ìіäü, çîëîòî, ðòóòü, ñêàíäіé, ãàëіé, òàíòàë,
íіîáіé, âàíàäіé, öèðêîíіé òîùî. Ñàìå ç ïðîìèñëîâèõ âіäõîäіâ ìîæëèâî
áóëî á îäåðæàòè é óêðàé äåôіöèòíі êîðèñíі êîïàëèíè, ùî íå âèäîáóâàþòüñÿ â Óêðàїíі – ìîëіáäåí, âîëüôðàì, îëîâî, âіñìóò, öèíê, ñâèíåöü,
ïëàòèíà, ñðіáëî òà áàãàòî іíøèõ ìåòàëіâ і íåìåòàëåâîї ñèðîâèíè.
Çîêðåìà є ìîæëèâîñòі êîìïëåêñíîãî âèêîðèñòàííÿ ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ Êàðïàò. Çàïàñè їõ â Óêðàїíі âåëèêі. Îêðіì áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè, ìîæëèâà òàêîæ ïåðåðîáêà їõ äëÿ
îäåðæàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ: êåðàìçèòó, ùåáåíþ,
àñôàëüòîáåòîíó, ñëàíöåâîї ñìîëè. Іç ñіð÷àíèõ ðóä Ïðèêàðïàòòÿ âіäðàçó
ìîæíà âèëó÷àòè ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ñòðîíöіþ. À âіäõîäè âèäîáóâàííÿ äîíåöüêîãî âóãіëëÿ ìîæóòü áóòè äæåðåëîì ãåðìàíіþ. Öþ ðå÷îâèíó ìіñòÿòü òàêîæ îêðåìі âóãіëüíі ïëàñòè Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîãî
áàñåéíó. Äî òîãî æ ó Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîìó âóãіëüíîìó áàñåéíі є ùå
é іíøі öіííі õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі ïіä ÷àñ âèäîáóòêó âóãіëëÿ çàëèøàþòüñÿ â íàäðàõ.
Ñüîãîäíі âæå çà ðàõóíîê êîìïëåêñíîї ïåðåðîáêè ïîêëàäіâ â Óêðàїíі
âèãîòîâëÿþòü âàïíÿêîâі äîáðèâà, øëÿõîâèé і áóäіâåëüíèé ùåáіíü, öåãëó. Äåÿêі ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, ÿêі ðàíіøå ââàæàëè íåïðîìèñëîâèìè, ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè, îñêіëüêè âîíè ìіñòÿòü äåôіöèòíі äëÿ Óêðàїíè ðåñóðñè – àïàòèòè, ôîñôîðèòè, áîêñèòè. Îäíàê
ïîêè ùî ïðîìèñëîâі âіäõîäè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàñ ùå äóæå ñëàáî,
íå áіëüø ÿê íà 20 %. І öå ïîïðè òå, ùî åôåêòèâíіñòü îäåðæàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí ç âіäõîäіâ ó 3–15 ðàçіâ âèùà, íіæ ïðè âèäîáóòêó òèõ ñàìèõ ïðîäóêòіâ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè ç ïðèðîäíèõ ðîäîâèù.
Ïîòðіáíî òàêîæ ìàêñèìàëüíî çìåíøèòè øêіäëèâèé âïëèâ íà äîâêіëëÿ òèõ ðîáіò, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí. Çîêðåìà, âóãіëüíі øàõòè Äîíáàñó ùîðі÷íî âèêèäàþòü â àòìîñôåðó
âåëèêèé îáñÿã ìåòàíó, ùî ïðèçâîäèòü íå òіëüêè äî âòðàò öіííîї êîðèñíîї êîïàëèíè, à é äî ïîãіðøåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Áàãàòüîì äîáðå âіäîìî, ùî «ïîêëàäè» – öå çіáðàíі ïðèðîäîþ ó âåëèêіé êіëüêîñòі òà â îäíîìó ìіñöі ïåâíі ðå÷îâèíè. Îäíàê, òðàïëÿєòüñÿ é
òàêå, êîëè ïîêëàäè âèíèêàþòü íå çà ïðèðîäíèìè çàêîíàìè, à âíàñëіäîê ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. І öå íå ñïåöіàëüíі ñêëàäè ÷è
ñõîâèùà, äå çáåðіãàþòüñÿ êîðèñíі ðå÷і. Çîâíі òàêі «ïîêëàäè» ÷àñòî
âèãëÿäàþòü, ÿê ñìіòíèêè. Ïîäåêóäè öå ïðîñòî âåëåòåíñüêі çâàëèùà
âіäõîäіâ, âіäâàëè. Óïðîäîâæ îñòàííіõ äåñÿòèëіòü ëèøå ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè ùîðі÷íî «âèðîáëÿëè» áëèçüêî 1 ìëðä òîí âіäõîäіâ!
Âîíè çàéìàþòü ïëîùó â áàãàòî äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ãåêòàðіâ і ðîçòàøîâóþòüñÿ íåðіäêî íà äіëÿíêàõ ðîäþ÷èõ çåìåëü, çàáðóäíþþ÷è ґðóíòè, ïîâåðõíåâі é ïіäçåìíі âîäè òîùî. À ñêіëüêè âіä íèõ ãàçó é ïèëó ïîòðàïëÿє â ïîâіòðÿ! Îòæå äëÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, à âіäòàê – äëÿ ëþäåé,
ÿêі ìåøêàþòü ó òàêîìó ñåðåäîâèùі, öі ðóêîòâîðíі ïîêëàäè – ñïðàâæíÿ
áіäà.
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Óñå áіëüøå â÷åíèõ, іíæåíåðіâ çäіéñíþþòü ïîøóê íîâèõ, íåòðàäèöіéíèõ äæåðåë, ÿêі ìîãëè á çàáåçïå÷èòè íàñåëåííÿ êðàїíè åíåðãієþ òà
ñïðèÿòè çáåðåæåííþ äîâêіëëÿ. Îñîáëèâî ãîñòðî òåìà ðîçâèòêó âіäíîâëþâàíîї åíåðãåòèêè ñòîїòü ó íàøіé äåðæàâі. Ïîðіâíÿíî ç ðîçâèíóòèìè
êðàїíàìè Єâðîïè, Àìåðèêè é Àçії, ÿêі éäóòü ó íîãó іç ÷àñîì, Óêðàїíà
ïåðåáóâàє â öіé ãàëóçі íà ðіâíі ÕÕ ñò.
Óêðàé âàæëèâå çíà÷åííÿ òàêîæ ìàє îõîðîíà ðîäîâèù êîðèñíèõ
êîïàëèí âіä çàòîïëåííÿ, çàáðóäíåííÿ, çàáóäîâè, à òàêîæ îõîðîíà çàïîâіäíèêіâ, ïàì’ÿòîê ïðèðîäè òà êóëüòóðè âіä øêіäëèâîãî âïëèâó ðîáіò,
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðèñòóâàííÿì íàäðàìè.
Çåìëі, íà ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ âèäîáóòîê êîðèñíèõ êîïàëèí àáî ÿêі
ïîðóøåíі ãіðíè÷èìè ðîáîòàìè, ìàþòü ðåêóëüòèâóâàòèñÿ. Öå îçíà÷àє
ïîâåðíåííÿ çåìåëüíèõ äіëÿíîê ó òîé ñòàí, êîëè їõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі, äëÿ ëіñîâèõ íàñàäæåíü, áóäіâíèöòâà,
ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ ëàíäøàôòіâ, ùî äîïîâíþþòü ïðèðîäíі òà ñòàþòü
ìіñöåì âіäïî÷èíêó.
ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ

Неподалік від міста Яворова Львівської області розташовано найбільше в
Україні за глибиною (до 70 м) та об’ємом води (понад 200 млн м³) штучне озеро –
Яворівський кар’єр. Свого часу тут було широко відоме в країні та за її межами найпотужніше Яворівське родовище сірки. Однак у середині 1990-х рр. воно майже
виробило свої запаси. Тому на його місці було вирішено створити водойму. Для цього
води річки Шкло було спрямовано в кар’єр і через три роки на його місці утворився
місцевий курорт. До Львівського моря, як його ще називають у народі, з міста приїздять відпочивати не тільки львів’яни, а й гості із сусідніх областей і низки прикордонних міст Польщі.

ПІДСУМУЄМО
 Мінеральні ресурси – природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії.
 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 й 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.
 Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є комплексне вивчення надр на території держави, раціональне використання корисних
копалин і негативний вплив їхнього видобутку на навколишнє природне середовище.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Мінеральні ресурси, корисні копалини, проблеми використання мінеральних ресурсів.

П Е Р Е В І Р Т Е С В О Ї З Н А Н Н Я Т А В М І Н Н Я!
1. Чи запам’ятали? Що називають мінеральними ресурсами?
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2. Чи зрозуміли? Які є недоліки вітчизняної мінерально-сировинної бази?
3. Чи можете застосувати? Яку статтю розділу V Закону України
«Про надра» ви б застосували для розв’язання питання щодо
можливості подальшого видобутку корисних копалин на ділянках, що становлять особливу наукову або культурну цінність?
4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних
копалин загальнодержавного та місцевого значення» https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-94-п#Text і визначте, які відомі
вам корисні копалини вашої місцевості ви б віднесли до загальнодержавних.
5. Чи можете оцінити? Скориставшись сайтом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України https://mepr.gov.
ua, оцініть діяльність цього Міністерства в напрямку розв’язання
проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.

§ 3
33
33.
3 . ÏÀËÈÂÍІ ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ
ПРИГАДАЙТЕ
 Які види мінеральних ресурсів належать до паливних корисних копалин?
 До яких тектонічних структур приурочені родовища паливних корисних копалин?


Паливні корисні копалини та паливно-енергетична сировина. Ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè – öå ïðèðîäíі òà ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè,
ÿêі ìàþòü çäàòíіñòü ãîðіòè, âèäіëÿþ÷è ïðè öüîìó òåïëîâó åíåðãіþ.
Çâіäñè é іíøà їõíÿ íàçâà – ãîðþ÷і êîðèñíі êîïàëèíè. Çàãàëîì â Óêðàїíі íàðàõîâóєòüñÿ 2233 ðîäîâèùà ãîðþ÷èõ êîðèñíèõ êîïàëèí. Ãîðþ÷і
êîðèñíі êîïàëèíè çóñòðі÷àþòüñÿ â ïðèðîäі ó òâåðäîìó, ðіäêîìó òà ãàçîïîäіáíîìó ñòàíàõ. Äî òâåðäîãî âіäíîñÿòüñÿ âóãіëëÿ áóðå òà âóãіëëÿ
êàì’ÿíå, òîðô, áіòóì, ãîðþ÷і ñëàíöі. Ðіäêі ãîðþ÷і êîðèñíі êîïàëèíè –
öå íàôòà é ãàçîâèé êîíäåíñàò. À ãàçîïîäіáíі – ïðèðîäíèé ãàç òà ãàç
(ìåòàí) âóãіëüíèõ ðîäîâèù.
Ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè, âèäîáóòі é ïåðåðîáëåíі íà òîâàðíó ïðîäóêöіþ ãіðíè÷îãî âèðîáíèöòâà, íàçèâàþòü ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîþ ñèðîâèíîþ. Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà ñèðîâèíà âіäіãðàє êëþ÷îâó ðîëü ó
æèòòєçäàòíîñòі áóäü-ÿêîї äåðæàâè, àäæå ç íåþ ïîâ’ÿçàíі ïðàêòè÷íî âñі
ãàëóçі åêîíîìіêè, à äåÿêîþ ìіðîþ і ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà íåçàëåæíіñòü. Ó òåïåðіøíіé ÷àñ ðіâåíü çàëåæíîñòі âіä ïåðâèííîãî ïàëèâà ñêëàäàє ïðèáëèçíî 55 %. Çà îöіíêàìè åêñïåðòіâ åíåðãîєìíіñòü åêîíîìіêè
Óêðàїíè â 3–5 ðàçіâ ïåðåâèùóє öåé ïîêàçíèê ó Çàõіäíіé Єâðîïі.
Óêðàїíà íàëåæèòü äî òèõ äåðæàâ ñâіòó, ÿêі ìàþòü çàïàñè âñіõ âèäіâ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè (íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç, âóãіëëÿ, òîðô,
óðàí òà іí.), àëå çàáåçïå÷åíіñòü çàïàñàìè, іíòåíñèâíіñòü âèäîáóòêó íå
ñòâîðþþòü íåîáõіäíèé ðіâåíü åíåðãåòè÷íîї áåçïåêè. Âëàñíèìè åíåðãîðåñóðñàìè Óêðàїíà çàáåçïå÷óє ñåáå ïðèáëèçíî íà 47 %.
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Родовища вугілля. Ðîäîâèùåì áóäü-ÿêîї êîðèñíîї êîïàëèíè íàçèâàþòü ñêóï÷åííÿ ìіíåðàëüíîї ðå÷îâèíè íà ïîâåðõíі àáî â íàäðàõ
Çåìëі â ðåçóëüòàòі òèõ àáî іíøèõ ãåîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ, ïî êіëüêîñòі,
ÿêîñòі é óìîâàì çàëÿãàííÿ ïðèäàòíîãî äëÿ ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Ðîäîâèùà âóãіëëÿ áóëè, є і çàëèøàòèìóòüñÿ é íàäàëі îñíîâíèì
äæåðåëîì åíåðãîíîñіїâ Óêðàїíè, ãàðàíòîì її âіäíîñíîї åíåðãåòè÷íîї
íåçàëåæíîñòі. Óêðàїíà âîëîäіє âåëèêèìè ïіäòâåðäæåíèìè çàïàñàìè
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ òà çàâäÿêè öüîìó âõîäèòü äî ïåðøîї ï’ÿòіðêè êðàїí
ñâіòó (ïіñëÿ Êèòàþ, ÑØÀ, Іíäії òà Ðîñії). Çà îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ
âóãіëëÿ çàïàñè âóãіëëÿ â íàøіé êðàїíі âіäíîñíî ñâіòîâèõ ñòàíîâëÿòü
7,5 %.
Ãðóïà òâåðäèõ ãîðþ÷èõ êîðèñíèõ êîïàëèí ïðåäñòàâëåíà â Óêðàїíі
êàì’ÿíèì òà áóðèì âóãіëëÿì, òîðôîì, ãîðþ÷èìè ñëàíöÿìè.
Âóãіëëÿ â Óêðàїíі âèäîáóâàþòü óæå ïîíàä 120 ðîêіâ. Íèíі íà òåðèòîðії Óêðàїíè çà ñòàíîì íà 01.01.2020 ð. âіäîìî 1132 âóãіëüíèõ ðîäîâèùà (1052 êàì’ÿíîãî і 80 áóðîãî âóãіëëÿ). Àëå ðîçðîáëÿєòüñÿ òіëüêè
473 ðîäîâèùà, ç íèõ êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ – 470, à áóðîãî âóãіëëÿ – 3.
Ãîëîâíі çàïàñè êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ (ìàéæå 95 % âіä çàãàëüíèõ çàïàñіâ
âóãіëëÿ Óêðàїíè) çîñåðåäæåíі ó äâîõ áàñåéíàõ, ùî ïðèóðî÷åíі äî âіäêëàäіâ êàðáîíîâîãî âіêó. Îñíîâíèé ç íèõ – Äîíåöüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé
áàñåéí (ïîíàä 92 % çàïàñіâ), ÿêèé є îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ Äîíåöüêîї
ñêëàä÷àñòîї ñïîðóäè, ïðèóðî÷åíîї äî Äîíåöüêîãî ïðîãèíó, ùî ðîçòàøîâóєòüñÿ ìіæ Óêðàїíñüêèì ùèòîì òà Âîðîíåçüêèì êðèñòàëі÷íèì
ìàñèâîì. Êàì’ÿíîâóãіëüíі ïîêëàäè Äîíáàñó çîñåðåäæåíі íà ïëîùі
áëèçüêî 50 òèñ. êì2 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.
ÓÊÐÀ¯ÍÀ É ÓÊÐÀ¯ÍÖ² Ó ÑÂ²Ò²

Офіційними першовідкривачами промислових покладів вугілля в регіоні Донбасу є помічник губернатора, шляхтич українсько-польського походження Микита
Вепрейський та комендант Бахмутської фортеці Семен Чирков. У 1721 р., опікуючись
паливом для Торських та Бахмутських солеварень, вони вперше взяли проби
кам’яного вугілля в межах сучасного Бахмутського району. Аналіз зразків, що були
відправлені до Санкт-Петербурга, засвідчив високу якість знайденого вугілля. У
1723 р. М. Вепрейський разом із С. Чирковим організували в урочищі Скелеватому
на Донбасі перший промисел кам’яного вугілля в Україні.

Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêèé êàì’ÿíîâóãіëüíèé áàñåéí, ÿê ñâіä÷èòü éîãî
íàçâà, ðîçòàøîâàíèé ó Ëüâіâñüêіé і Âîëèíñüêіé îáëàñòÿõ, íà çàõîäі
Óêðàїíè. Áàñåéí ÿâëÿє ñîáîþ ïîëîãó çàïàäèíó, ðîçòàøîâàíó íà ïіâäåííî-çàõіäíîìó çàêіí÷åííі Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîї ïëèòè. Âіí çàéìàє íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè ïëîùó áëèçüêî 10 òèñ. êì2 і íàëі÷óє ïðèáëèçíî
50 âóãіëüíèõ ïëàñòіâ. Ïîòóæíіñòü êàì’ÿíîâóãіëüíèõ âіäêëàäіâ òóò
çðîñòàє âіä 600 ì äî 1200 ì.
Ñåðåä àäìіíіñòðàòèâíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè íàéáіëüøèìè çàïàñàìè
êàì’ÿíîãî âóãіëëÿ âèðіçíÿþòüñÿ Ëóãàíñüêà, Äîíåöüêà òà Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòі. Íà öі îáëàñòі ïðèïàäàє ïîíàä 90 % óñіõ çàïàñіâ
âóãіëëÿ â êðàїíі. Ðåøòà çàïàñіâ ðîçïîäіëåíà ïî Õàðêіâñüêіé, Ëüâіâñüêіé òà Âîëèíñüêіé îáëàñòÿõ.
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