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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 òà 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 òà 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 òà 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, çàâäÿêè ÿêèì, çîêðåìà,
ç’ÿâèâñÿ é öåé ïіäðó÷íèê.
Ó äðóãîìó ðîçäіëі ïіäðó÷íèêà éäåòüñÿ ïðî ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð
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.
Òðåòіé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà ïðèñâÿ÷åíèé çàãàëüíіé õàðàêòåðèñòèöі 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
é ïîòðåáóþòü íàøîї îõîðîíè, ïðî ùî é іäåòüñÿ â çàêëþ÷íіé òåìі öüîãî
ðîçäіëó.
Îòæå, ôіçè÷íà ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè – öіëà ñêàðáíèöÿ çíàíü, ùî òіñíî
ïîâ’ÿçàíі ç ïîïåðåäíіìè êóðñàìè ãåîãðàôії, à òàêîæ ïðèðîäîçíàâñòâîì
òà іñòîðієþ íàøîї äåðæàâè. Âîíà ïîñèëàєòüñÿ íà áіîëîãі÷íі, åêîëîãі÷íі
òà ôіçè÷íі çàêîíîìіðíîñòі òîùî.
Ïðîòå ïðèðîäà é Óêðàїíè, і ïëàíåòè Çåìëÿ – íå ëèøå îá’єêò íàøîãî
ìèëóâàííÿ é çàõîïëåííÿ, à ùå é ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі òèõ, õòî
її íàñåëÿє. Ñàìå íàñåëåííþ Óêðàїíè òà ñâіòó ïðèñâÿ÷åíèé ÷åòâåðòèé
ðîçäіë ïіäðó÷íèêà. Îïàíóâàâøè éîãî, âè äіçíàєòåñÿ ïðî ÷èñåëüíіñòü
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íàñåëåííÿ ñâіòó òà Óêðàїíè, óìіòèìåòå õàðàêòåðèçóâàòè íàñåëåííÿ
ñâіòó é 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 ïÿòèé ðîçäіë ïіäðó÷íèêà.
Äëÿ ïîëåãøåííÿ îïàíóâàííÿ çíàííÿìè ç ôіçè÷íîї ãåîãðàôії Óêðàїíè,
òàê ñàìî ÿê і â ïîïåðåäíіõ íàøèõ ïіäðó÷íèêàõ ç ãåîãðàôії, âàì ïðîïîíóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ðóáðèêè: «Іñòîðіÿ
ð ãåîãðàôії»,
ð ô
«Íàóêîâі
ó
äèñêóñії», «Íàöіîíàëüíå íàäáàííÿ». Їõíє ïðèçíà÷åííÿ – ïіäêðåñëèòè,
óçàãàëüíèòè òà ñïîíóêàòè âàñ äî ðîçäóìіâ, à ìîæëèâî, і äî âèñóíåííÿ
âëàñíèõ ïðîïîçèöіé ç àêòóàëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì.
Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, ùî çàïðîïîíîâàíі â ðóáðèöі «Ãåîãðàôі÷íèé
іíòåðàêòèâ», äîïîìîæóòü âàì íàáóòè íåîáõіäíèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, «Ïðàêòè÷íі ðîáîòè» – çàêðіïèòè їõ. À ïåðåâіðèòè, íàñêіëüêè öå
âàì âäàëîñÿ, äîïîìîæóòü ðóáðèêè «Ãîëîâíå» і «Ïåðåâіðèìî ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ».
Ó ïіäðó÷íèêó âàì çàïðîïîíîâàíî é òåìè äîñëіäæåíü. Êëþ÷îâà ðîëü
äîñëіäæåíü ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî ñàìå ãåîãðàôіÿ ÷è íå єäèíà ç ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóê çàáåçïå÷óє êîìïëåêñíèé ïіäõіä ó âèâ÷åííі òåðèòîðії. Äîñëіäæåííÿ íîñÿòü òâîð÷èé õàðàêòåð, òîìó їõíі ðåçóëüòàòè ñëіä
îôîðìëþâàòè ÿê åñå, ãåîãðàôі÷íі òâîðè, ñêëàäàííÿ ïðîãíîçіâ, óçàãàëüíþâàëüíèõ òàáëèöü, ïîðòôîëіî, ïðåçåíòàöіé òîùî. Çâåðòàéòå íà öі
äîñëіäæåííÿ îñîáëèâó óâàãó, ïðîÿâëÿþ÷è ñâîї äîñëіäíèöüêі çäіáíîñòі.
Ïðîâîäèòè äîñëіäæåííÿ ìîæíà ðàçîì ç äðóçÿìè-îäíîêëàñíèêàìè. Òàê
ó âàñ ðîçâèâàòèìåòüñÿ äóæå âàæëèâà æèòòєâà êîìïåòåíòíіñòü – çäàòíіñòü ïðàöþâàòè â êîìàíäі. À âçàãàëі, âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії Óêðàїíè
ñïðèÿòèìå ïîäàëüøîìó ôîðìóâàííþ ó âàñ é іíøèõ êîìïåòåíòíîñòåé
ñó÷àñíîї ëþäèíè – êàðòîãðàôі÷íîї, іíôîðìàöіéíîї, åêîëîãі÷íîї, ïіäïðèєìíèöüêîї.
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 áåðåæëèâîìó ñòàâëåííі
äî íèõ. Àäæå ïðèðîäà ðіäíîї êðàїíè – öå ñåðåäîâèùå íàøîãî ç âàìè
æèòòÿ, ÿêå ïåðåäàëè íàì ó ñïàäîê íàøі ïðàùóðè. І ìè ìóñèìî éîãî
çáåðіãàòè é ïîëіïøóâàòè, ùîá òàê ñàìî ïåðåäàòè éîãî â íàëåæíîìó
ñòàíі íàøèì íàùàäêàì.
Îñü ÷îìó òå, ùî âèâ÷àє і ÷îãî íàâ÷àє ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè, íåîáõіäíå
ïðåäñòàâíèêàì íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ïðîôåñіé – åêîíîìіñòàì і þðèñòàì,
òîðãîâèì ïðåäñòàâíèêàì і âîäіÿì, àãðîíîìàì і âіéñüêîâèì, ìåíåäæåðàì
і çåìëåâïîðÿäíèêàì òà іí. Íå âèïàäêîâî іíôîðìàöії ïðî ïðèðîäó ðіäíîї
êðàїíè òàê áàãàòî íàäàþòü óâàãè ãàçåòè, ðàäіî é òåëåáà÷åííÿ, її îáãîâîðþþòü ïàðëàìåíòàðії, óðÿäîâöі òà íàéâèùà ïîñàäîâà îñîáà äåðæàâè –
ïðåçèäåíò.
Îòæå, óñå íåîáõіäíå äëÿ ÷åðãîâîї ãåîãðàôі÷íîї ïîäîðîæі ïðèãîòîâàíå. Âèðóøàéìî â äîðîãó! É óñïіõіâ âàì!
Àâòîðè
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 дізнатися, що вивчає «Географія України» і як здійснюють наукові дослідження;
 знати, коли розпочалися систематичні географічні дослідження на території Ук
України
раїни та хто з відомих мандрівників і вчених брав у них участь;
 уміти оцінювати значення географічної інформації для життєдіяльності
людини.

§ 1.

ÎÁ’ЄÊÒÈ ÂÈÂ×ÅÍÍß І ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ
ÔІÇÈ×ÍÎЇ ÒÀ ÑÓÑÏІËÜÍÎЇ ÃÅÎÃÐÀÔІЇ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÄÆÅÐÅËÀ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎЇ ІÍÔÎÐÌÀÖІЇ

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

 Об’єкти вивчення географії України. Ó 7-ìó êëàñі âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç ïðèðîäîþ і íàñåëåííÿì ìàòåðèêіâ òà îêåàíіâ. 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. ßê âàì
óæå âіäîìî, ãåîãðàôіÿ ïîäіëÿєòüñÿ íà ôіçè÷íó òà ñóñïіëüíó ãåîãðàôіþ. Ôіçè÷íà ãåîãðàôіÿ Óêðàїíè âèâ÷àє ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі òåðèòîðії íàøîї êðàїíè, à ñóñïіëüíà ãåîãðàôіÿ – íàñåëåííÿ é ãîñïîäàðñòâî.
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, ðåëіãіþ, 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. Ïðî åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê Óêðàїíè òà її ãîñïîäàðñòâî âè
äіçíàєòåñÿ íà óðîêàõ ãåîãðàôії â 9-ìó êëàñі.
Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ ñâîєї äåðæàâè é öіêàâî, і äóæå êîðèñíî. Àäæå
âè íå ëèøå äіçíàâàòèìåòåñÿ íîâі äàíі é çáèðàòèìåòå ðіçíі âіäîìîñòі ïðî
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.
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ВСТ УП
ВСТУ
П

 Методи досліджень фізичної та суспільної географії
України. Äëÿ ïіçíàííÿ ïðèðîäè
òà ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè ãåîãðàôè
Порівняльноïîñëóãîâóþòüñÿ ðіçíèìè ìåòîäàìè
аналітичний
äîñëіäæåííÿ (ìàë. 1). Ñåðåä íèõ
íàñàìïåðåä ìåòîäè ñïîñòåðåæåííÿ
ÿ é
Моделювання
îïèñó. ßê âè âæå çíàєòå, ñó÷àñíі ñïîñòåðåæåííÿ çäіéñíþþòü çà äîïîìîãîþ
Статистичний
øòó÷íèõ ñóïóòíèêіâ Çåìëі, ëіòàêіâëàáîðàòîðіé àáî íàóêîâî-äîñëіäíèõ
Районування
ñóäåí. Ïðè öüîìó òðàäèöіéíî âèêîðèñòîâóþòü ìåòîä îïèñó îêðåìèõ ãåîКартографічний
ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, çîêðåìà çàñîáàìè
ôîòî- і âіäåîçéîìêè. Ãåîãðàôі÷íі ñïîМал. 1. Методи географічних
ñòåðåæåííÿ òà îïèñ ôîðìóþòü îñíîâó
досліджень
ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü.
Çіáðàíі ïåðâèííі ãåîãðàôі÷íі äàíі äàþòü ó÷åíèì çìîãó çàñòîñîâóâàòè ïîðіâíÿëüíî-ãåîãðàôі÷íèé ìåòîä. Àíàëіç ïðèðîäíèõ ÿâèù,
ïðîöåñіâ òà їõíє ïîðіâíÿííÿ íåðіäêî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ìåòîäîì ìîäåëþâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ їõíіõ ìîäåëåé (íàïðèêëàä, öèêëîíіâ é àíòèöèêëîíіâ).
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 ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі ïîêàçíèêè, à é òåíäåíöії 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 ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿâèù ÷è ïðîöåñіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
Ùå 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.
 Джерела географічної інформації. Öå íàñàìïåðåä ðіçíîìàíіòíі
ãåîãðàôі÷íі åíöèêëîïåäії, äîâіäíèêè, ñëîâíèêè, ó ÿêèõ óçàãàëüíåíî
íàóêîâі äîñëіäæåííÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè. Òàêèì íàóêîâèì âèäàííÿì
є òðèòîìíà «Ãåîãðàôі÷íà åíöèêëîïåäіÿ Óêðàїíè». Âàæëèâèì äæåðåëîì
ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü 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.
МЕТОДИ
ГЕОГРАФІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

ВСТ УП

Спостереження
та опису
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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

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-ïðèðîäíè÷èé ìóçåé ó Êèєâі.
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 òà
ïðèêàçêè, íàðîäíі êàçêè é ëåãåíäè, íàðîäíі ïðèêìåòè òà çàãàäêè.
ГОЛОВНЕ
 Географія України вивчає властивості природних компонентів і природних комплексів і закономірності їхнього поширення територією України, а також особливості
населення.
 Основні методи географічних досліджень території України: спостереження, порівняльно-географічний, районування, статистичний, картографічний.
 До основних джерел географічних знань належать: підручник, навчальні посібники,
енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних – мистецькі твори та
український фольклор.
1.
2.
3.
4.
5.

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

§ 2.

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

 Хто з давніх мандрівників відвідував територію України?
 На якому материку без постійного населення є постійно діюча українська
а
наукова станція?
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Äëÿ äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè ãåîãðàôè øèðîêî çàñòîñîâóþòü
ãëîáàëüíó ñèñòåìó ïîçèöіîíóâàííÿ (GPS), ÿêà äàє çìîãó äîñèòü òî÷íî
âèçíà÷èòè ïîëîæåííÿ é øâèäêіñòü ðóõó îá’єêòà íà ïîâåðõíі Çåìëі ÷è
â àòìîñôåðі, òà ñèñòåìó ãåîåêîëîãі÷íîãî ìîíіòîðèíãó.

ВСТ УП

 Географічні відомості про територію України в минулому.
Ç äàâíіõ ÷àñіâ òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ïðèâåðòàëà óâàãó ìàíäðіâíèêіâ
é àíòè÷íèõ ó÷åíèõ. Òàê, äàâíüîãðåöüêèé ó÷åíèé Ãåðîäîò (484–
425 ðð. äî í. å.) âіäâіäàâ Êðèì, Ñêіôіþ, Íàääíіïðÿíùèíó. Ó ïðàöі
«Ñêіôіÿ» âіí îïèñàâ ïðèðîäíі óìîâè òà íàñåëåííÿ öèõ òåðèòîðіé,
çâåðíóâ óâàãó íà «òåìíі ðîäþ÷і ґðóíòè» і ðі÷êè Äóíàé (Іñòð), Äíіïðî
(Áîðèñôåí), Ïіâäåííèé Áóã (Ãіïàíіñ). Ïіçíіøå ïîáóò, êóëüòóðó, ãîñïîäàðñòâî ëþäåé îïèñóâàëè àðàáñüêі é âіçàíòіéñüêі ìàíäðіâíèêè é
êóïöі. Âîíè çâåðòàþòü 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 âìіùåíî
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
(ÕІІ ñò.), à äåùî ïіçíіøå – ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîìó (ÕІІІ ñò.) ëіòîïèñàõ òðàïëÿєòüñÿ íàçâà «Óêðàїíà». Ó öèõ ëіòîïèñàõ є âіäîìîñòі ïðî
çàñåëåííÿ òà îñâîєííÿ íîâèõ òåðèòîðіé, çàñíóâàííÿ äàâíüîðóñüêèõ
ìіñò, їõíþ ðîçáóäîâó.
 Зображення території України на картах. Â àíòè÷íі ÷àñè
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі ðîáîòè іç çîáðàæåííÿì îêðåìèõ
óêðàїíñüêèõ òåðèòîðіé. ×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.
Ïåðøó êàðòó âñієї óêðàїíñüêîї òåðèòîðії ñòâîðèâ ó 1650–1660 ðð.
Ãіéîì äå Áîïëàí, ôðàíöóçüêèé âіéñüêîâèé іíæåíåð і êàðòîãðàô, ÿêèé
òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàâ íà ñëóæáі â ïîëüñüêîãî êîðîëÿ. Áîïëàí ñêëàâ
êіëüêà çàãàëüíèõ êàðò Óêðàїíè (ìàë. 2) òà її îêðåìèõ ÷àñòèí – Âîëèíі,
Êèїâùèíè, Ïîäіëëÿ. Ñâіò ïîáà÷èëà òàêîæ äåòàëüíà êàðòà Äíіïðà.
Ïîäîðîæóþ÷è óêðàїíñüêèìè çåìëÿìè ìàéæå 17 ðîêіâ, âіí ñàì çäіéñíþâàâ òîïîãðàôі÷íі âèìіðþâàííÿ, ðîáèâ îêðåìі çàìàëüîâêè òà 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.

Iсторiя
р географiï
р ф

Карти Боплана. Перелік картографічних творів Боплана, присвячених
Україні, налічує 23 оригінальні карти, не враховуючи їхніх варіантів. Це
план Кодацької фортеці (1639 р.), Українська географічна карта (1639 р.),
Генеральна карта України (1648 і 1660 рр.), на якій зображено 1293
об’єкти, зокрема 993 назви населених пунктів та 153 назви річок, Спеціальна карта України (1650 р.), карти Дніпра (опубліковані 1662 р.), 12 картілюстрацій до «Опису України» (1652 р.). Усі вони зберігаються в 16 бібліотеках, розташованих у 14 містах восьми держав Європи.
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 Географічні дослідження
XVIII–ХХ ст. Ñèñòåìàòè÷íі ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ òåðèòîðії
Óêðàїíè, ñïðè÷èíåíі ïîòóæíèì
ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà òà ïîæâàâëåííÿì òîðãіâëі,
ðîçïî÷àëèñÿ ó XVIII ñò. Їõ çäіéñíþâàëè äîñëіäíèêè îêðåìèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ і âіò÷èçíÿíі â÷åíі
â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ òåðèòîðії íàøîї
êðàїíè.
Ó XIX ñò. ãåîãðàôі÷íі äîñëіМал. 2. Генеральна карта України
äæåííÿ çäіéñíþâàëè â÷åíі, ÿêі
Боплана, 1648 р.
ïðàöþâàëè â Êèїâñüêîìó, Ëüâіâñüêîìó, Õàðêіâñüêîìó, Îäåñüêîìó
óíіâåðñèòåòàõ. Âàãîìèé âíåñîê ó ãåîãðàôі÷íі äîñëіäæåííÿ ïðèðîäíèõ
óìîâ і ðåñóðñіâ 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, ðåëüєôó 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 1873–1876 ðð. ó Êèєâі іñíóâàëî Ïіâäåííî-Çàõіäíå âіääіëåííÿ
Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà, ó ðîáîòі ÿêîãî áðàëè ó÷àñòü
íå òіëüêè â÷åíі – äîñëіäíèêè ïðèðîäè, à é âіäîìі äіÿ÷і óêðàїíñüêîї
íàóêè òà êóëüòóðè: іñòîðèê Ìèõàéëî Äðàãîìàíîâ, êîìïîçèòîð Ìèêîëà
Ëèñåíêî, ïèñüìåííèê Ïàíàñ Ìèðíèé, àâòîð ñëіâ ãіìíó Óêðàїíè Ïàâëî
×óáèíñüêèé 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.
І òіëüêè ó 1991 ð. âæå â íåçàëåæíіé Óêðàїíі áóëî ñòâîðåíå Óêðàїíñüêå
ãåîãðàôі÷íå òîâàðèñòâî, ÿêå íèíі îá’єäíóє â÷åíèõ-ãåîãðàôіâ, âèêëàäà÷іâ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ó÷èòåëіâ, ñòóäåíòіâ. Ó 1918 ð.
ó Êèєâі áóëà çàñíîâàíà Àêàäåìіÿ íàóê Óêðàїíè, ïåðøèì ïðåçèäåíòîì
ÿêîї ñòàâ âіäîìèé ó÷åíèé Âîëîäèìèð Âåðíàäñüêèé. Íèíі éîãî ïî÷åñíèì іì’ÿì íàçâàíî óêðàїíñüêó àíòàðêòè÷íó íàóêîâî-äîñëіäíó ñòàíöіþ.
Ñåðåä âèçíà÷íèõ ïîñòàòåé ãåîãðàôі÷íîї íàóêè ÕÕ ñò. – іì’ÿ àêàäåìіêà Ñòåïàíà Ðóäíèöüêîãî, ÿêîãî ìîæíà ââàæàòè ôóíäàòîðîì
óêðàїíñüêîї 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 Ðóäíèöüêèé äîñëіäæóâàâ òåêòîíі÷íі ðóõè òà ðåëüєô Êàðïàòñüêèõ
ãіð, äîëèíó Äíіñòðà. Âåëèêó óâàãó âіí ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó óêðàїíñüêèõ
ãåîãðàôі÷íèõ òåðìіíіâ, ãåîãðàôі÷íіé îñâіòі – ñòâîðèâ äëÿ øêîëè ïåðøèé ïіäðó÷íèê ç ãåîãðàôії óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

ВСТ УП

Çíà÷íèé âíåñîê çðîáèâ ó÷åíèé ó ðîçâèòîê 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 Ñòåïàí Ðóäíèöüêèé ïðèäіëÿâ óâàãó ôîðìóâàííþ íàöіîíàëüíèõ
òåðèòîðіé Óêðàїíè, ðîçêðèâ ãåîãðàôі÷íå ìіñöå íàøîї äåðæàâè â Єâðîïі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись додатковими джерелами інформації підготуйте творчу
роботу (есе) про одного з видатних географів ХХ ст.

 Сучасні наукові дослідження – 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 Íàöіîíàëüíîї
àêàäåìії íàóê Óêðàїíè. Ïðèêëàäîì òàêèõ óñòàíîâ є Іíñòèòóò ãåîãðàôії,
Óêðàїíñüêèé ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íèé іíñòèòóò, Іíñòèòóò ãіäðîáіîëîãії,
Íàöіîíàëüíèé àðêòè÷íèé íàóêîâèé öåíòð, Іíñòèòóò ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà åêîëîãії òà іí. Ó÷åíі çàçíà÷åíèõ óñòàíîâ ïðèäіëÿþòü
çíà÷íó óâàãó ôóíäàìåíòàëüíèì äîñëіäæåííÿì íà òåðèòîðії Óêðàїíè,
áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â ìіæíàðîäíèõ íàóêîâèõ ïðîєêòàõ. Іíñòèòóòîì
ãåîãðàôії Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії íàóê Óêðàїíè ñòâîðåíî Íàöіîíàëüíèé
àòëàñ Óêðàїíè.
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.
ГОЛОВНЕ
 Перші вітчизняні згадки про територію нашої країни вміщено в літописах.
 Докладні карти території України склав Г. де Боплан.
 Систематичні наукові дослідження природних умов і ресурсів України розпочались
у ХVІІІ ст.
 Фундатором української наукової школи з географії є С. Рудницький.
 Сучасні географічні дослідження спрямовані на комплексне вивчення природи,
населення й господарства України.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

Хто з учених стародавнього світу бував на території України?
Які є вітчизняні джерела географічних знань про нашу країну?
Чим відомі Клавдій Птолемей і Г. де Боплан?
Поясніть, чому систематичні географічні дослідження території України розпочалися лише у ХVІІІ ст.
5. Користуючись інтернет-ресурсами, доберіть інформацію про діяльність науководослідних установ, названих у параграфі, та Українське географічне товариство.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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 уміти користуватися навчальними картами, атласами та картографічними
інтернет-джерелами;
 описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати й висоту точок на топографічних картах;
 розуміти можливості використання у своєму житті сучасних географічних
інформаційних і супутникових навігаційних систем, планів населених пунктів, навігаційних карт, схем руху транспорту.

§ 3.

ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ Â ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ
ÒÂÎÐÀÕ. ÍÀÂ×ÀËÜÍІ ÊÀÐÒÈ É ÀÒËÀÑÈ.
ÃÅÎІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÀ ÍÀÂІÃÀÖІÉÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ

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

 Географічні карти як джерело інформації. ßê âè âæå çíàєòå,
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 âèäіâ
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі, 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 ÿâèù і îá’єêòіâ íà ïîâåðõíі Çåìëі, ÿê öå çîáðàæóє çâè÷àéíà
ãåîãðàôі÷íà êàðòà.
Âèâ÷àòè ãåîãðàôіþ òàêîæ 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,
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îïèñóâàòè çà êàðòîþ îêðåìі îá’єêòè, ôîðìè ïîâåðõíі, âîäîéìè, ðîçñåëåííÿ ðіçíèõ åòíîñіâ òîùî. Ðîçâèâàєòüñÿ âìіííÿ àíàëіçóâàòè êàðòè òà
âèêîðèñòîâóâàòè їõ ÿê äæåðåëî ãåîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії. Îòîæ ìîæíà
âïåâíåíî ñòâåðäæóâàòè, ùî çàãàëüíі êàðòîãðàôі÷íі çíàííÿ âèçíà÷àþòü ðіâåíü ãåîãðàôі÷íîї і êàðòîãðàôі÷íîї êóëüòóðè ñó÷àñíîї ëþäèíè.
 Зображення України в картографічних творах. Íàéâіäîìіøèì і íàéäàâíіøèì òàêèì êàðòîãðàôі÷íèì çîáðàæåííÿì є «Ìåæèðі÷-êàðòà», çíàéäåíà ïіä ÷àñ àðõåîëîãі÷íèõ ðîçêîïîê ó Êàíіâñüêîìó
ðàéîíі ×åðêàñüêîї îáëàñòі. Öå ìàëþíîê íåâåëèêîї ìіñöåâîñòі ç åëåìåíòîì ðі÷êè, ðîñëèííîñòі (êóùі, ëіñ), æèòëà, ùî çîáðàæåíèé íà óëàìêó
áèâíÿ ìàìîíòà. Éîãî âіê ñòàíîâèòü 15–17 òèñÿ÷ ðîêіâ (ìàë. 3).

Iсторiя географiï

Одним з давніх зображень території сучасної України є копія римської
дорожньої карти Марка Агріппа IV ст., на яку нанесено територію від Британії до Індії. На ній зображено Чорне море, гирло Дніпра, Карпати, а також
транспортні шляхи й назви племен, які проживали на цих територіях.

Â àíòè÷íèé ïåðіîä і ïåðіîä ðàííüîãî ñåðåäíüîâі÷÷ÿ òåðèòîðіþ
Óêðàїíè çîáðàæóâàëè â ïðîñòèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ, ÿêі ïåðåâàæíî âèêîíóâàëè ÿê ìàëþíêè. Çíà÷íîþ ïîäієþ â ðîçâèòêó êàðòîãðàôóâàííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü áóëî ñòâîðåííÿ â XVII ñò. êàðò,
âèêîíàíèõ íà îñíîâі іíñòðóìåíòàëüíèõ çéîìîê і òîïîãðàôі÷íèõ âèìіðþâàíü. Ïðèêëàäîì öüîãî є âèäàííÿ 1648 ð. â Äàíöèãó Ãåíåðàëüíîї
êàðòè Óêðàїíè ìàñøòàáîì 1:1 800 000, ÿêó ñòâîðèâ Áîïëàí. Íà íіé
áóëî çîáðàæåíî 993 íàñåëåíі ïóíêòè, 153 íàçâè ðі÷îê, îñòðîâè, ìîðÿ
òà іíøі ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè.
Ç êіíöÿ ÕІÕ ñò. ðîçâèâàєòüñÿ òåìàòè÷íå êàðòîãðàôóâàííÿ. Öüîìó
ñïðèÿâ ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷èõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ íàóê. Ñòâîðþþòüñÿ ãåîëîãі÷íі, êëіìàòè÷íі, äåìîãðàôі÷íі, åòíîãðàôі÷íі êàðòè, à
òàêîæ êàðòè ïðîìèñëîâîñòі, ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòíèõ
øëÿõіâ.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. âèõîäèòü ç äðóêó ðÿä òåìàòè÷íèõ àòëàñіâ. Ñòâîðþþòüñÿ áàãàòî øêіëüíèõ êðàєçíàâ÷èõ àòëàñіâ îêðåìèõ
îáëàñòåé. Âèäàþòüñÿ çàãàëüíі ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíі é çàãàëüíîãåîãðàôі÷íі êàðòè òà êàðòè îêðåìèõ îáëàñòåé.
Ó ðîêè íåçàëåæíîñòі â Óêðàїíі
ïðîäîâæóєòüñÿ ðîçâèòîê êàðòîãðàôі÷íîї ñïðàâè, ïðîâîäÿòüñÿ ñó÷àñíі
çíіìàëüíі ðîáîòè ùîäî îíîâëåííÿ
çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ і òåìàòè÷íèõ
êàðò і ñòâîðåííÿ íîâèõ їõíіõ òèïіâ.
 Навчальні карти й атласи.
Íàâ÷àëüíі ãåîãðàôі÷íі êàðòè
âèêîðèñòîâóþòü ÿê íàî÷íі ïîñіáíèêè äëÿ âèâ÷åííÿ ãåîãðàôії
òà іíøèõ äèñöèïëіí. Øêіëüíі
íàâ÷àëüíі êàðòè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä
Мал. 3. Межиріч-карта
іíøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü
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äåòàëüíіñòþ é õàðàêòåðîì îôîðìëåííÿ çàëåæíî âіä ðіâíÿ ïіäãîòîâêè
і 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 êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ іíäèâіäóàëüíîї
ðîáîòè ó÷íіâ ó øêîëі òà äîìà, òîìó âîíè äåòàëüíіøі é ìåíø ãåíåðàëіçîâàíі.
Ãåîãðàôі÷íі àòëàñè – öå ñèñòåìàòèçîâàíі çіáðàííÿ êàðò, ÿêі
îá’єäíàíі ïåâíîþ іäåєþ і âèêîíàíі çà єäèíîþ ïðîãðàìîþ ÿê öіëіñíі
òâîðè. Їõíüîþ îñîáëèâіñòþ є óçãîäæåíіñòü, âçàєìîäîïîâíþâàíіñòü,
âíóòðіøíÿ єäíіñòü êàðò, ÿêà ïðîÿâëÿєòüñÿ â çіñòàâíèõ ñïîñîáàõ çîáðàæåííÿ, ïðîєêöіÿõ, ìàñøòàáàõ, ãåíåðàëіçàöії, çìіñòі òà äîöіëüíîñòі.
Öå äàє çìîãó ïîðіâíþâàòè îêðåìі òåðèòîðії, ÿêі çîáðàæåíî íà êàðòàõ
àòëàñó.
Ãåîãðàôі÷íі àòëàñè, îêðіì êàðò, ÷àñòî ìіñòÿòü äîäàòêîâèé òåêñòîâèé ñóïðîâіä, ìàëþíêè, ôîòîãðàôії, ãðàôіêè, òàáëèöі, äіàãðàìè, ùî
äàє çìîãó ñêëàñòè ïîâíіøå óÿâëåííÿ ïðî ïåâíó òåðèòîðіþ. Äëÿ çðó÷íîñòі ïîøóêó ïîòðіáíîãî îá’єêòà àòëàñè ìîæóòü ìіñòèòè ïîêàæ÷èêè
ãåîãðàôі÷íèõ íàçâ.
 Національний атлас України. 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 – îôіöіéíå äåðæàâíå âèäàííÿ, ó ÿêîìó ïіäіáðàíî íîâіòíþ іíôîðìàöіþ ïðî Óêðàїíó. Ó öüîìó àòëàñі є êàðòè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ïðèðîäíі óìîâè é ðåñóðñè Óêðàїíè, åêîëîãі÷íó ñèòóàöіþ, íàñåëåííÿ, åêîíîìіêó, іñòîðіþ. Іñíóє òàêîæ éîãî àíàëîã â åëåêòðîííîìó âèãëÿäі (ìàë. 4).
 Електронні карти. Åëåêòðîííі êàðòè – öå îêðåìèé âèä êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêі ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâі äàíèõ öèôðîâèõ êàðò
і âіäîáðàæóþòüñÿ íà ðіçíèõ çàñîáàõ (ìîíіòîð êîìï’þòåðà,
ð , ä
äèñïëåé
ñìàðòôîíà àáî ïëàíøåòà, ñóïóòíèêîâîãî íàâіãàòîðà). Îñîáëèâіñòþ åëåêòðîííèõ êàðò є òå, ùî
âîíè іñíóþòü ëèøå â ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó òà,
âèêîíàâøè ñâîє çàâäàííÿ, çìіíþþòüñÿ іíøèìè.
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.
Âîäíî÷àñ ç åëåêòðîííèìè òà öèôðîâèìè êàðòàìè іñíóþòü ùå é åëåêòðîííі àòëàñè. Âîíè
õî÷à і є àíàëîãàìè çâè÷àéíèõ àòëàñіâ, ïðîòå
Мал. 4. Національний
ìàþòü ðÿä ïåðåâàã. Çíà÷íî ñêîðî÷óєòüñÿ ÷àñ íà
атлас України
їõíє ñòâîðåííÿ. Âîíè ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâіñòü
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àíіìàöіéíîãî òà ìóëüòèìåäіéíîãî ñóïðîâîäó іíôîðìàöії, à òàêîæ
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê íîñії êîìïàêò-äèñêè òà іíøі ìîáіëüíі ïðèñòðîї.
 Географічні інформаційні системи (ГІС). Öå ñó÷àñíà
êîìï’þòåðíà òåõíîëîãіÿ, ùî çàáåçïå÷óє çáіð, îáðîáêó é âіäîáðàæåííÿ
ïðîñòîðîâîї іíôîðìàöії ïðî îá’єêòè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, à òàêîæ ïîäії,
ÿêі â íüîìó âіäáóâàþòüñÿ. Öÿ òåõíîëîãіÿ äàє çìîãó ïåðåãëÿäàòè é àíàëіçóâàòè ðіçíі äàíі, âèêîðèñòîâóþ÷è åëåêòðîííі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, à
òàêîæ øâèäêî ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè îáñÿãàìè äàíèõ і ïîєäíóâàòè їõ
ç ìîæëèâîñòÿìè ãåîãðàôі÷íîãî àíàëіçó, ÿêèé íàì íàäàє êàðòà (ìàë. 5).
Öèì ÃІÑ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì.
Ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóëè ðîçðîáëåíі â
ÑØÀ, Êàíàäі òà Øâåöії ùå â 60–70-òі ðîêè ÕÕ ñò. Íèíі âèðîáíèöòâî
ÃІÑ – öå âåëèêà іíäóñòðіÿ, ó ÿêіé ïðàöþþòü áàãàòî ëþäåé ó ðіçíèõ
êðàїíàõ ñâіòó. Ãåîіíôîðìàöіéíі ñèñòåìè є îäíієþ ç íàéïåðñïåêòèâíіøèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé ó íàø ÷àñ. Ñó÷àñíі êîìï’þòåðíà òåõíіêà òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó
íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ó íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ, åêîíîìіöі, ïîëіòèöі, îñâіòі, åêîëîãії òà іíøèõ ñôåðàõ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè. Òàêі òåõíîëîãії äàþòü çìîãó àíàëіçóâàòè,
ìîäåëþâàòè òà ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíі ïðèðîäíі é ñóñïіëüíі ÿâèùà
(íàïðèêëàä, ñòèõіéíі ëèõà, òåõíîãåííі àâàðії).
Çàëåæíî âіä ãàëóçі çàñòîñóâàííÿ é òåìàòèêè ÃІÑ ïîäіëÿþòü íà åêîëîãі÷íі, íàâ÷àëüíі, çåìåëüíі, іíôîðìàöіéíі, ðåñóðñíі, íàâіãàöіéíі òà іí.
Íàé÷àñòіøå їõ âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîëîãі÷íèõ і ãåîìîðôîëîãі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ, ó ðîçðîáöі ðîäîâèù і âèäîáóòêó ðіçíèõ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ,
ó ïðèðîäîêîðèñòóâàííі òà åêîëîãі÷íîìó ìîíіòîðèíãó. Âàæëèâîþ
ãàëóççþ âèêîðèñòàííÿ ÃІÑ є ïðîєêòóâàííÿ òà áóäіâíèöòâî òðàíñïîðòíèõ
øëÿõіâ і ãîñïîäàðñüêèõ îá’єêòіâ, ñòâîðåííÿ äàíèõ ïðî çåìåëüíі, âîäíі,
ëіñîâі òà іíøі ðåñóðñè é óïðàâëіííÿ íèìè. Òàêîæ öі òåõíîëîãії çàñòîñîâóþòü ó ñіëüñüêîìó, ëіñîâîìó, âîäíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, ó äîñëіäæåííі òà
ïðîãíîçóâàííі ïîãîäè, ó òîðãіâëі, ìàðêåòèíãó, ó áіçíåñі, óïðàâëіííі
ôіíàíñàìè òà áàíêіâñüêіé ñïðàâі, ó ïîëіòèöі òà äåðæàâíîìó óïðàâëіííі,
ó ãàðàíòóâàííі áåçïåêè òà ïіä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé, ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî.
Çà îõîïëåííÿì òåðèòîðії ãåîіíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóâàþòü ãëîáàëüíі
(ìàñøòàá 1:1 000 000 – 1:100 000 000),
íàöіîíàëüíі (÷àñòî öå äåðæàâíі)
(1:1 000 000 – 1:10 000 000), ðåãіîíàëüíі
(1:100 000 – 1:2 500 000) òà ëîêàëüíі
(1:1 000 – 1:100 000).
Íàéâіäîìіøèìè ïðåäñòàâíèêàìè
ïðîãðàìíèõ êîìïîíåíòіâ ÃІÑ є ïðîäóêòè òðüîõ àìåðèêàíñüêèõ êîìïàíіé: Geomedia êîìïàíії Intergraph,
ArcGIS êîìïàíії ESRI òà іíñòðóìåíòàðіé MapInfo êîìïàíії PitneyBowes.
Â Óêðàїíі íàéïîïóëÿðíіøі äâі îñòàííі,
Мал. 5. Вікно програми однієї
õî÷à
Geomedia є óíіâåðñàëüíіøèì і
з ГІС (GRASS)
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Користуючись геоінформаційною системою «Google Maps»
https://www.google.com.ua/maps, знайдіть на цьому картографічному сервісі нашу державу, столицю та свій населений пункт.
15
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ñó÷àñíіøèì ïðîäóêòîì, àäæå äàє
çìîãó êîðèñòóâà÷ó ïðàöþâàòè ç ïðîñòîðîâèìè äàíèìè ðіçíèõ ôîðìàòіâ,
íå ïåðåòâîðþþ÷è їõ, òèì÷àñîì ÿê
іíøі ïðîãðàìè ïðàöþþòü òіëüêè ç
âëàñíèìè ôîðìàòàìè äàíèõ.
Îäíèì ç íàéâіäîìіøèõ íèíі
ãåîãðàôі÷íèõ іíôîðìàöіéíèõ ñåðâіñіâ є ïðîãðàìíèé ïðîäóêò êîìïàíіé Keyhole òà Google Ïëàíåòà
Çåìëÿ (Google Earth) (ìàë. 6). Öÿ
ïðîãðàìà ÷åðåç ìåðåæó Іíòåðíåò çàâàíòàæóє ïîòðіáíі êîðèñòóМал. 6. Програмний інтерфейс
âà÷ó çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі ó
Google Earth
âèãëÿäі êîñìі÷íèõ çíіìêіâ і òîïîãðàôі÷íèõ êàðò. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóєòüñÿ òðèâèìіðíà ìîäåëü
çåìíîї êóëі, ç óðàõóâàííÿì âèñîòè
íàä ðіâíåì ìîðÿ. Çàâäÿêè öіé ïðîãðàìі ìîæíà ñïëàíóâàòè ìàðøðóò
і ïðîéòè éîãî âіðòóàëüíî, çíàéòè
ïîòðіáíèé îá’єêò çà éîãî êîîðäèíàòàìè ÷è òî÷íî їõ âèçíà÷èòè. Òàêîæ
öÿ ïðîãðàìà ïðîïîíóє âåëèêó êіëüêіñòü äîäàòêîâîї іíôîðìàöії (òåêñòîâîї, ôîòî, âіäåî) ïðî êðàїíè,
íàñåëåíі ïóíêòè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè
òà êóëüòóðè òîùî.
Мал. 7. Складові супутникової
 Супутникові системи навінавігаційної системи
гації. Ñó÷àñíі êîñìі÷íі òåõíîëîãії
ãëèáîêî ââіéøëè â íàøå æèòòÿ.
Ñóïóòíèêîâі ñèñòåìè çàñòîñîâóþòü äëÿ ãåîäåçè÷íèõ âèìіðþâàíü, ñïîñòåðåæåííÿ çà ðіçíèìè ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі,
íàâіãàöієþ ìîðñüêèõ ñóäåí, ëіòàêіâ, àâòîìîáіëіâ, ïåðñîíàëüíîþ íàâіãàöієþ, ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè òà áàãàòüìà іíøèìè ñôåðàìè.
Іñòîðіÿ ðîçâèòêó êîñìі÷íèõ ñèñòåì íàâіãàöії ðîçïî÷àëàñü іç çàïóñêó
ïåðøîãî øòó÷íîãî ñóïóòíèêà Çåìëі â 1957 ðîöі. Íèíі ñóïóòíèêîâà
ñèñòåìà íàâіãàöії (Global Navigation Satellite System – GNSS) – öå
åëåêòðîííî-òåõíі÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç êîñìі÷íîãî òà
íàçåìíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò, àáñîëþòíîї âèñîòè, à òàêîæ ðіçíèõ ïàðàìåòðіâ ðóõó
(øâèäêîñòі, íàïðÿìêó, ìàðøðóòó) äëÿ íàçåìíèõ, âîäíèõ і ïîâіòðÿíèõ
îá’єêòіâ (ìàë. 7).
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Мал. 8. Типи GPS-навігаторів:
туристичний, автомобільний, морський

Íèíі àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåííі ñó÷àñíèõ ñèñòåì ñóïóòíèêîâîї íàâіãàöії áåðóòü êðàїíè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (ïðîєêò Galileo), à òàêîæ Óêðàїíà,
Êèòàé, Іçðàїëü, Іíäіÿ, ßïîíіÿ, Àâñòðàëіÿ, Ðåñïóáëіêà Êîðåÿ òà іí.
Âàæëèâèì íàñëіäêîì ñòâîðåííÿ ãëîáàëüíîї ñóïóòíèêîâîї ñèñòåìè
íàâіãàöії ñòàëî ñòâîðåííÿ GPS-íàâіãàöії.
GPS-íàâіãàòîðè – íåçàìіííà â íàø ÷àñ ðі÷ äëÿ ìàíäðіâîê і ïîäîðîæåé íåâіäîìèìè àáî ìàëîâіäîìèìè òåðèòîðіÿìè (ìàë. 8). Çà їõíüîþ
äîïîìîãîþ ìîæíà øâèäêî âèçíà÷èòè ñâîє ìіñöåçíàõîäæåííÿ, îáðàòè
îïòèìàëüíèé ìàðøðóò ðóõó ç îäíієї òî÷êè â іíøó, çíàéòè àäðåñó (íàñåëåíèé ïóíêò, âóëèöþ, áóäèíîê) ïîòðіáíîãî íàì îá’єêòà, îçíàéîìèòèñÿ ç
ïàðàìåòðàìè ìàðøðóòó (÷àñ ïîäîðîæі, âіäñòàíü, ìîæëèâі ïåðåøêîäè),
ìàñøòàáóâàòè (çìіíþâàòè ðîçìіð ïåðåãëÿäó) êàðòó. Ñó÷àñíі íàâіãàòîðè
ìîæóòü íàäàâàòè ãîëîñîâі ïіäêàçêè ïіä ÷àñ ðóõó òà âèêîíóâàòè іíøі
ìóëüòèìåäіéíі äії. Іñíóþòü ðіçíі òèïè íàâіãàòîðіâ: àâòîìîáіëüíі, òóðèñòè÷íі, ñïîðòèâíі, ìîðñüêі, àâіàöіéíі, óíіâåðñàëüíі (ìàë. 8). Óñі âîíè
ïðàöþþòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ñïåöіàëüíі íàâіãàöіéíі êàðòè.
ГОЛОВНЕ
 Найвідомішим і найдавнішим картографічним зображенням території сучасної
України є «Межиріч-карта» віком 15–17 тис. років.
 Перший варіант Генеральної карти України створив французький інженер і військовий картограф Гійом де Боплан 1648 року.
 Навчальні географічні карти використовують як наочні посібники для вивчення географії та інших дисциплін.
 Географічні атласи – це систематизовані зібрання карт, які об’єднані певною ідеєю
і виконані за єдиною програмою як цілісні твори.
 Географічні інформаційні системи – сучасна технологія, що дає змогу переглядати
й аналізувати різні дані, використовуючи електронні географічні карти.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. З якою метою створюють географічні атласи? Що таке Національний атлас України?
2. Укажіть особливості електронних карт.
3. Дайте визначення ГІС та наведіть приклади використання ГІС-технологій.
4. Як можна використати знання про геоінформаційні системи під час вивчення географії?
5. Для чого існують супутникові системи навігації?
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ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÀÐÒÈ.
ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÏÐÎЄÊÖІЇ

 Приклади з власного досвіду про використання географічних карт у
повсякденному житті.
 Які труднощі виникають під час зображення кулястої форми Землі на пло-щині?

 Елементи географічної карти. Íà óðîêàõ ãåîãðàôії âè âæå êîðèñòóâàëèñÿ ðіçíèìè ãåîãðàôі÷íèìè êàðòàìè. Ïðîòå íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó
êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòíіñòü öèõ êàðò, óñі âîíè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè
÷іòêèìè ïðàâèëàìè: ïіä ÷àñ їõíüîãî ñòâîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü ñèñòåìó
óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ.
Óñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü îäíàêîâі ñêëàäîâі ÷àñòèíè, àáî åëåìåíòè êàðòè. Äî íèõ íàëåæàòü êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ëåãåíäà
é äîäàòêîâі çîáðàæåííÿ. Êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ є ãîëîâíèì
åëåìåíòîì êàðòè òà âіäîáðàæàє її çìіñò: іíôîðìàöіþ ïðî îá’єêòè òà
ÿâèùà, їõíє ïîøèðåííÿ, âëàñòèâîñòі, âçàєìîçâ’ÿçêè. Íàïðèêëàä, íà
çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ öå ìîæå áóòè ðåëüєô, ãіäðîãðàôі÷íà
ñіòêà, íàñåëåíі ïóíêòè òîùî.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ãåîãðàôі÷íîї êàðòè є ëåãåíäà – ñèñòåìà
óìîâíèõ ïîçíà÷åíü і òåêñòîâîãî ñóïðîâîäó äî íèõ. Âîíà äàє íàì çìîãó
ëåãêî ÷èòàòè é ðîçóìіòè êàðòó. Äîäàòêîâèìè çîáðàæåííÿìè íà êàðòі
ìîæóòü áóòè ðіçíîìàíіòíі ãðàôіêè, êàðòè-âñòàâêè, ôîòîãðàôії, äіàãðàìè, òåêñòîâà òà öèôðîâà іíôîðìàöіÿ.
Íà êàðòàõ íåìîæëèâî çîáðàçèòè çåìíó ïîâåðõíþ ïîâíіñòþ, âðàõîâóþ÷è âñі îá’єêòè íà íіé. Òîìó â÷åíі-êàðòîãðàôè çàñòîñîâóþòü îñîáëèâèé ïðèéîì – êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ. Âіí ïåðåäáà÷àє âіäáіð
òà óçàãàëüíåííÿ îá’єêòіâ, ùî âіäîáðàæàþòüñÿ íà êàðòі, çâàæàþ÷è íà
ïðèçíà÷åííÿ òà òèï êàðòè.
 Масштаб. Óñі ãåîãðàôі÷íі êàðòè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè
ìàòåìàòè÷íèìè çàêîíàìè. Òàê, 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 ñâіòó íà êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðàõ. Çàñòîñóâàííÿ ìàñøòàáó
ïîâ’ÿçàíå ç áàæàííÿì ïåðåäàòè íà íåâåëèêîìó çà ïëîùåþ àðêóøі
ïàïåðó ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ íà çíà÷íî áіëüøіé çà ðîçìіðàìè òåðèòîðії. Òîìó ñòóïіíü çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíîї òåðèòîðії áóäå òèì áіëüøèì, ÷èì áіëüøîþ є âîíà ñàìà. Çàñòîñîâóþòü ðіçíі
ôîðìè ïîçíà÷åííÿ ìàñøòàáó íà êàðòі. ×èñëîâèé ìàñøòàá ïîäàєòüñÿ
ó âèãëÿäі äðîáó ç îäèíèöåþ â ÷èñåëüíèêó òà ÷èñëîì, ÿêå âіäïîâіäàє
ñòóïåíþ çìåíøåííÿ îá’єêòà êàðòîãðàôóâàííÿ, – ó çíàìåííèêó, íàïðèêëàä 1:5000 àáî 1:200 000, ùî îçíà÷àє çìåíøåííÿ îá’єêòà â 5000 òà
200 000 ðàçіâ. Іìåíîâàíèé ìàñøòàá óêàçóє äîâæèíó ëіíії íà ìіñöå17
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âîñòі, ÿêà âіäïîâіäàє îäèíèöі äîâæèíè íà êàðòі, íàïðèêëàä, «â 1 ñì
50 ì» àáî «1 ñì – 2000 ì». Ëіíіéíèé ìàñøòàá є ãðàôі÷íîþ ïîáóäîâîþ, ÿêà ñïðîùóє âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé ìіæ ïåâíèìè îá’єêòàìè àáî
їõíіõ ðîçìіðіâ.
Êàðòè çà ìàñøòàáîì ïîäіëÿþòü íà âåëèêîìàñøòàáíі, ñåðåäíüîìàñøòàáíі òà äðіáíîìàñøòàáíі, âðàõîâóþ÷è ñòóïіíü çìåíøåííÿ.
Âіäìіííі çà ìàñøòàáîì êàðòè ìàþòü ðіçíі òî÷íіñòü і äåòàëüíіñòü
çîáðàæåííÿ, ñòóïіíü ãåíåðàëіçàöії і ðіçíå ïðèçíà÷åííÿ.
 Картографічні проєкції. ßê âè âæå çíàєòå, êîëè ïåðåíîñÿòü
çîáðàæåííÿ êóëÿñòîї ôîðìè Çåìëі 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 іñíóþ÷і ïðîєêöії óìîâíî ìîæíà ïîäіëèòè çà äâîìà
êðèòåðіÿìè: çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð і çà
õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü.

Iсторiя географiï

Наукові основи картографії були закладені в Стародавній Греції. Найдавнішою є гномонічна проєкція, яку застосував Фалес Мілетський до побудови карт зоряного неба. Після встановлення кулястості Землі картографічні проєкції почали використовувати для складання географічних карт
(Гіппарх, Птолемей). У XVI ст. створено ряд нових проєкцій; одну з них,
яку запропонував Г. Меркатор, використовують дотепер.

Êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð. 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. 9).
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 ïðîєêöіїї 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
18
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(ïîïåðå÷íі) àçèìóòàëüíі ïðîєêöії. Ó øêіëüíèõ ãåîãðàôі÷íèõ àòëàñàõ
ìè áà÷èìî òàêі ïðîєêöії íà êàðòàõ Àíòàðêòèäè ÷è Ïіâíі÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

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

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 ïðîєêöії. Óñі âîíè ðîçðіçíÿþòüñÿ çà âèãëÿäîì ãðàäóñíîї ñіòêè
(ìàë. 10).
Ïñåâäîöèëіíäðè÷íі ïðîєêöії çàñòîñîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò
äðіáíèõ ìàñøòàáіâ. Íàïðèêëàä, äëÿ êàðò ÷àñòèí ñâіòó, ÿêùî ïðÿìî19
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Мал. 10. Вигляд сітки меридіанів і паралелей у різних картографічних проєкціях:
1 – циліндрична; 2 – конічна; 3 – азимутальна; 4 – псевдоконічна; 5 – псевдоциліндрична;
6 – поліконічна; 7 – псевдоазимутальна

ëіíіéíèé ìåðèäіàí çîáðàæóєòüñÿ ïîñåðåäèíі êàðòè. Òàêîæ òàêі ïðîєêöії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñêëàäàííÿ êàðò îêåàíіâ. Ó ïñåâäîêîíі÷íèõ
ïðîåêöіÿõ 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.
Êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü. Íà ãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ є ÷îòèðè òèïè ñïîòâîðåíü: äîâæèíè, êóòіâ, ôîðì і ïëîù
îá’єêòіâ. Òîìó çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü ðîçðіçíÿþòü òàêі êàðòîãðàôі÷íі ïðîєêöії:
ðіâíîêóòíі – çáåðіãàþòüñÿ áåç ñïîòâîðåíü êóòè é ôîðìè ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ äîâæèíè òà ïëîùі;
ðіâíîâåëèêі – çáåðіãàþòüñÿ ïëîùі, àëå ñïîòâîðþþòüñÿ ôîðìè
îá’єêòіâ і êóòè;
ðіâíîïðîìіæíі – ìàñøòàá є ñòàëèì çà îäíèì іç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ і äîðіâíþє ãîëîâíîìó ìàñøòàáó (íàé÷àñòіøå çà ìåðèäіàíàìè) ïðè
çðіâíîâàæåííі ñïîòâîðåíü ïëîù і êóòіâ;
äîâіëüíі – ïðîåêöії ç áóäü-ÿêèìè ñïіââіäíîøåííÿìè ñïîòâîðåíü
ôîðì, ïëîù, êóòіâ і âіäñòàíåé. Çàçâè÷àé âåëè÷èíà êîæíîãî çі ñïîòâîðåíü є ìåíøîþ, íіæ â іíøèõ ïðîєêöіÿõ.
ГОЛОВНЕ
 Картографічна проєкція – це математичний спосіб зображення кулястої Землі на
площині. Розрізняють циліндричні, конічні та азимутальні проєкції.
 Умовні проєкції створюють без застосування геометричних фігур, тобто використовуючи лише відповідні математичні формули.
 За характером спотворень розрізняють рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні й
довільні картографічні проєкції.
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Допоміжна геометрична
фігура

Приклади географічних
карт

3. Назвіть основні елементи географічної карти.
4. Що таке масштаб? Які є форми позначення масштабу на карті?

§ 5.

ÑÏÎÑÎÁÈ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ
ÒÀ ßÂÈÙ ÍÀ ÊÀÐÒÀÕ. ÊËÀÑÈÔІÊÀÖІß ÊÀÐÒ

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

 Способи картографічного зображення. Äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ і ÿâèù íà êàðòàõ âèêîðèñòîâóþòü óìîâíі
çíàêè. Çà äîïîìîãîþ íèõ êàðòà ðîçïîâіäàє ïðî ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ і
ÿâèù, äàє їõíі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè. Óñі óìîâíі çíàêè
áóâàþòü ëіíіéíі, ïëîùèííі (ìàñøòàáíі) і òî÷êîâі (ïîçàìàñøòàáíі).
Ìàñøòàáíі óìîâíі çíàêè ïåðåäàþòü ñïðàâæíі ðîçìіðè îá’єêòіâ і
âèðàæàþòüñÿ â ìàñøòàáі êàðòè, íàïðèêëàä: îçåðî, ôðóêòîâèé ñàä, ëіñ.
Ëіíіéíі óìîâíі çíàêè ïîçíà÷àþòü îá’єêòè ëіíіéíîãî õàðàêòåðó: êîðäîíè, äîðîãè, ðіêè, ðîçëîìè. Êîëüîðîì і òîâùèíîþ ëіíіé ïåðåäàþòü
êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè, íàïðèêëàä òåïëі é õîëîäíі àòìîñôåðíі ôðîíòè, òèïè àâòîìîáіëüíèõ øëÿõіâ, òèï áåðåãîâîї ëіíії. 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 çàñòîñîâóþòü òîäі, êîëè
íå áåðóòü äî óâàãè ïëîùó é îáðèñè îá’єêòіâ. Öå ìîæóòü áóòè îêðåìі
ïðîìèñëîâі àáî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ïіäïðèєìñòâà, îêðåìі äåðåâà,
êîëîäÿçі, ïàì’ÿòíèêè, äæåðåëà òîùî. Çîáðàæóâàëüíèìè çàñîáàìè äëÿ
òàêèõ óìîâíèõ ïîçíà÷åíü íàé÷àñòіøå є çíà÷êîâі ãðàôі÷íі àáî áóêâåíі
ñèìâîëè. Íåâåëèêèìè êðóæêàìè ïîçíà÷àþòü ìіñòà, à ïðÿìîêóòíèêàìè – ïіäïðèєìñòâà. Äåêîëè öі çíàêè ìîæóòü íàãàäóâàòè îáðèñè
ñàìîãî îá’єêòà, íàïðèêëàä ñïðîùåíèé ìàëþíîê äåðåâà, ëіòàêà, ìëèíà,
íàìåòó òîùî.
Äëÿ ïåðåäà÷і íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі òåìàòè÷íîãî
çìіñòó іñíóþòü ðіçíі ñïîñîáè êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ
(äèâ. QR-êîä). Òàê, ÿêіñíèì ôîíîì (êîëüîðîì) âіäîáðàæàþòü
ÿêіñíі âіäìіííîñòі ðіçíèõ ÿâèù, ùî ìàþòü ñóöіëüíå ïîøèðåííÿ (òèïè ґðóíòіâ, ëàíäøàôòè, ïðèðîäíі çîíè òîùî). Êіëüêіñíèé
ôîí çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ êіëüêіñíèõ ðîçáіæíîñòåé ïåâíèõ
ÿâèù (íàïðèêëàä, çàïàñіâ âîäíèõ ÷è çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ãóñòîòè íàñåëåííÿ).
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1. Чому під час створення географічних карт виникають спотворення?
2. Заповніть таблицю «Картографічні проєкції» (у зошиті):
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Àðåàëàìè çîáðàæóþòü íà êàðòі ìåæі ïîøèðåííÿ ïðèðîäíèõ ÷è
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ (íàïðèêëàä, ïåâíîãî âèäó ðîñëèí ÷è
òâàðèí, êîðèñíèõ êîïàëèí, íàñåëåííÿ ïåâíîї íàöіîíàëüíîñòі).
Ñïîñіá çíàêіâ ðóõó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ ïðîñòîðîâèõ ïåðåìіùåíü îá’єêòіâ і ÿâèù, ÿê ïðèðîäíèõ (ðóõ öèêëîíіâ, ìîðñüêі òå÷ії, ïåðåëüîòè ïòàõіâ), òàê і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ (ïåðåäà÷à
åëåêòðîåíåðãії, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ, ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ). ×àñòî
çíàêè ðóõó âèêîðèñòîâóþòü, ùîá óòî÷íèòè çâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè ÷è
їõíіìè ñêëàäîâèìè: òðàíñïîðòíі, åêîíîìі÷íі, òîðãîâåëüíі, ôіíàíñîâі,
êóëüòóðíі.
Ñïîñîáîì êàðòîãðàì і êàðòîäіàãðàì âіäîáðàæàþòü ñåðåäíþ іíòåíñèâíіñòü ÿêîãî-íåáóäü îá’єêòà â ìåæàõ òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü òà
àáñîëþòíі é âіäíîñíі âåëè÷èíè ïåâíîãî ÿâèùà íà òåðèòîðії. Íàïðèêëàä, çàïàñè çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ çà ðàéîíàìè àáî îáñÿãè ïðîìèñëîâîї
ïðîäóêöії â ìіñòàõ, êіëüêіñòü ëіêàðіâ íà 1000 ìåøêàíöіâ ÷è ðîçïîäіë
ãóñòîòè íàñåëåííÿ çà àäìіíіñòðàòèâíèìè ðàéîíàìè.
Ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі ïåðåäàє âåëèêó êіëüêіñòü іíôîðìàöії, çíà÷íî çìåíøóє çîáðàæåííÿ, õàðàêòåðèçóє ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà ïðèðîäè é ñóñïіëüñòâà.
 Класифікація карт. Ó çâ’ÿçêó ç іñíóâàííÿì âåëèêîї êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ êàðò âèíèêëà ïîòðåáà їõíüîї êëàñèôіêàöії. Її çäіéñíþþòü
ç ìåòîþ øâèäêîãî ïîøóêó ïîòðіáíîї іíôîðìàöії, ñòâîðåííÿ êàòàëîãіâ,
ñïèñêіâ êàðò. Êëàñèôіêóâàòè êàðòè – îçíà÷àє ðîçïîäіëèòè їõ íà âèäè
çà ïåâíîþ îçíàêîþ: çà çìіñòîì, ìàñøòàáîì, ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì òåðèòîðії, ïðèçíà÷åííÿì (ìàë. 11).
Íà çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè,
ÿêі ôîðìóþòü íàñàìïåðåä çîâíіøíіé âèãëÿä òåðèòîðії (ðåëüєô, íàñåëåíі ïóíêòè). Ïðîòå æîäåí іç öèõ îá’єêòіâ íå âèäіëÿєòüñÿ îñîáëèâî
ñåðåä іíøèõ. Òåìàòè÷íі êàðòè âіäîáðàæàþòü ç áіëüøîþ äåòàëüíіñòþ
îäèí ÷è äåêіëüêà âèçíà÷åíèõ åëåìåíòіâ, ùî çàëåæèòü âіä òåìè êàðòè.
Òåìàòè÷íі êàðòè ïîäіëÿþòüñÿ íà äâі ãðóïè: ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі
òà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі.
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.
Çà ïðîñòîðîâèì îõîïëåííÿì òåðèòîðії є êàðòè ñâіòó, ïіâêóëü,
ìàòåðèêіâ òà їõíіõ ÷àñòèí, îêåàíіâ і ìîðіâ, äåðæàâ, îáëàñòåé, ðåñïóáëіê, ðàéîíіâ, íàñåëåíèõ ïóíêòіâ òîùî.
Çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі êàðòè ðîçðіçíÿþòü çàëåæíî âіä òîãî,
ç ÿêîþ ìåòîþ і â ÿêèõ ãàëóçÿõ ëþäèíà їõ âèêîðèñòîâóє. Íàïðèêëàä,
íàóêîâî-äîâіäêîâі êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ âèêîíàííÿ çà íèìè íàóêîâèõ
äîñëіäæåíü, îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî ïîâíîї іíôîðìàöії; òåõíі÷íі –
âіäîáðàæàþòü îá’єêòè é óìîâè, íåîáõіäíі äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïåâíèõ
òåõíі÷íèõ çàâäàíü; íàâ÷àëüíі – âèêîðèñòîâóþòü ó îñâіòíüîìó ïðîöåñі. Òàêîæ âèäіëÿþòü êàðòè òóðèñòè÷íі (ìàë. 12), åêñêóðñіéíі, ñïîðòèâíі, âіéñüêîâі, íàâіãàöіéíі, ìåäè÷íі òà іíøі.
Îêðåìîþ ãðóïîþ ìîæíà ðîçãëÿäàòè êàðòè, ùî ñòâîðåíі çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé: öèôðîâі, åëåêòðîííі, àíіìàöіéíі, âіðòóàëüíі.
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Мал. 12. Туристичні карти

ГОЛОВНЕ
 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 передачі на географічній карті тематичного змісту застосовують різні способи
картографічного зображення.
 Усі географічні карти класифікують за змістом, масштабом, просторовим охопленням, призначенням.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Якими способами зображують географічні об’єкти і явища на картах?
2. Яким способом зображуються на фізичних картах рельєф, корисні копалини та
водні об’єкти?
3. Наведіть приклади класифікації географічних карт.
4. Як різні способи зображення впливають на ефективність роботи з географічними
картами?
5. Яке значення мають картографічні зображення різного змісту на уроках географії?
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ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÊÀÐÒÈ
 уміти читати топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту та
вміти ними користуватися;
 навчитися описувати географічні об’єкти на карті, визначати напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати й висоту точок за топографічною
картою.

§ 6.
6

ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÊÀÐÒÈ

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

 Топографічна карта: її ознаки та номенклатура. Òîïîãðàôі÷íі
êàðòè çà çìіñòîì íàëåæàòü äî çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ і âіäðіçíÿþòüñÿ
âіä іíøèõ êàðò íàñàìïåðåä ìàñøòàáîì і ñèñòåìîþ óìîâíèõ çíàêіâ
(ìàë. 13). Öå äåòàëüíі, îäíàêîâі çà çìіñòîì, îôîðìëåííÿì і ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ 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, 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
1:1 000 000. Êàðòè ç ìàñøòàáîì 1:25 000, 1:10 000 òà 1:5000 íàçèâàþòü òîïîãðàôі÷íèìè ïëàíàìè.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè, ÿê é іíøі òèïè êàðò, ìîæóòü óòâîðþâàòè ñåðіþ
êàðò îäíîãî ïðèçíà÷åííÿ (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.
Óñі àðêóøі òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàþòü âèçíà÷åíó ñèñòåìó ïîçíà÷åíü – íîìåíêëàòóðó. Â îñíîâі ïîäіëó âіò÷èçíÿíèõ òîïîãðàôі÷íèõ
êàðò ëåæèòü ìіæíàðîäíà êàðòà ìàñøòàáó 1:1 000 000.
Ìåæàìè áóäü-ÿêîãî àðêóøà є ìåðèäіàíè íà âіäñòàíі 6° îäèí âіä
îäíîãî òà ïàðàëåëі íà âіäñòàíі 4°. Øåñòèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі
ìåðèäіàíàìè, íàçèâàþòü êîëîíàìè é ïîçíà÷àþòü öèôðàìè âіä 1 äî
60 (óñüîãî 60 êîëîí), ðàõóþòü їõ іç çàõîäó íà ñõіä, ïî÷èíàþ÷è âіä
180° äîâãîòè. ×îòèðèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі ïàðàëåëÿìè, íàçèâàþòü
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ðÿäàìè é ïîçíà÷àþòü âåëèêèìè ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó, ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîðà (23 ðÿäè). Ïîçíà÷åííÿ (íîìåíêëàòóðà) êîæíîãî
àðêóøà ñêëàäàєòüñÿ ç áóêâè ðÿäó òà öèôðè êîëîíè, íàïðèêëàä M-36.

Нацiональне надбання
д

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

 Умовні знаки топографічних карт. Ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàєòüñÿ ÷åðåç òîïîãðàôі÷íі óìîâíі çíàêè. Öå ñèñòåìà ãðàôі÷íèõ, êîëüîðîâèõ, áóêâåíèõ і öèôðîâèõ ïîçíà÷åíü ðіçíèõ
îá’єêòіâ ç їõíіìè êіëüêіñíèìè òà ÿêіñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. Öі ëіíії (іçîëіíії) 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 – âêàçóþòü íàïðÿìîê, ó ÿêîìó çíèæóєòüñÿ àáî ïіäâèùóєòüñÿ ñõèë. Íà ãîðèçîíòàëÿõ ÷èñëàìè âêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó.
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 (ïîðîäó, ñåðåäíþ òîâùèíó
é âèñîòó), ëóêè, ÷àãàðíèêè.
Ëіíіÿìè ðіçíîї òîâùèíè é êîëüîðó çîáðàæóþòü òðàíñïîðòíі øëÿõè:
ïіøîõіäíі, 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÷åííÿ îñíîâíèõ òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ і ïîÿñíåííÿ äî íèõ âè çíàéäåòå ó ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó àòëàñі.
ГОЛОВНЕ
 Топографічна карта – це загальногеографічна карта, що вирізняється серед інших
карт масштабом і системою умовних знаків.
 Топографічні карти поділяють на дві групи: топографічні великомасштабні та оглядово-топографічні.
 Карти з масштабом 1:25 000, 1:10 000 та 1:5000 називаються топографічними планами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Укажіть ознаки топографічної карти.
2. Назвіть групи топографічних карт.
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§ 7.

×ÈÒÀÍÍß ÒÀ ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ

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

 Як читати топографічну карту. ×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) і
òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé і ïëîù ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ. Òàê, íà
êàðòі ìàñøòàáîì 1:50 000 (1 ñì íà êàðòі âіäïîâіäàє 500 ì íà ìіñöåâîñòі) ìîæíà âèçíà÷èòè ïðèáëèçíó ïðîòÿæíіñòü íàñåëåíîãî ïóíêòó àáî
øèðèíó ðі÷êè, ïëîùó ëіñîâîãî ìàñèâó òîùî. Âèñîòà ïåðåðіçó ðåëüєôó
âêàçóє, ÷åðåç ñêіëüêè ìåòðіâ ïðîâåäåíî ãîðèçîíòàëі, ùî âàæëèâî äëÿ
ðîçóìіííÿ õàðàêòåðó ðåëüєôó.
Òàêîæ áóäå öіêàâîþ é іíôîðìàöіÿ ïðî ðіê ïðîâåäåííÿ çíіìàííÿ і
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.
 Практичне використання топографічних карт. Âèçíà÷åííÿ
íàïðÿìêó íà áóäü-ÿêèé ãåîãðàôі÷íèé îá’єêò. Íàñàìïåðåä ïîòðіáíî
çîðієíòóâàòè êàðòó. І äëÿ öüîãî ìîæíà âèêîðèñòàòè ïåâíèé îðієíòèð
àáî êîìïàñ. Îðієíòèðè òà 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. Ñòðіëêà êîìïàñà çàâæäè ñïðÿìîâàíà âçäîâæ íå äіéñíîãî (ãåîãðàôі÷íîãî), à ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà.
Òîìó äëÿ òî÷íîãî îðієíòóâàííÿ êîìïàñà òðåáà âðàõîâóâàòè ìàãíіòíå
ñõèëåííÿ – êóò ìіæ íàïðÿìêàìè äіéñíîãî é ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíіâ
(ìàë. 14). Ïðè öüîìó âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ìàãíіòíå ñõèëåííÿ ìîæå
áóòè ñõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé ìåðèäіàí âіäõèëÿєòüñÿ âіä äіéñíîãî
ìåðèäіàíà íà ñõіä, і çàõіäíèì, êîëè ìàãíіòíèé ìåðèäіàí âіäõèëÿєòüñÿ
âіä äіéñíîãî ìåðèäіàíà íà çàõіä.
Ùîá âèðàõóâàòè ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, ïîòðіáíî éîãî çíà÷åííÿ àáî
âіäíÿòè (ó ðàçі ñõіäíîãî ñõèëåííÿ) âіä äіéñíîãî àçèìóòà, àáî äîäàòè
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3. За допомогою чого передається географічний зміст топографічних карт?
4. Що таке бергштрихи?
5. Складіть географічний опис місцевості, зображеної на мал. 13, зазначивши такі
дані: тип рельєфу, населені пункти, шляхи сполучення, наявність насаджень.
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(ÿêùî ñõèëåííÿ çàõіäíå) äî äіéñíîãî àçèìóòà.
Çàçâè÷àé ìàãíіòíå ñõèëåííÿ âêàçàíå â íèæíіé ÷àñòèíі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè. Âèçíà÷èâøè
ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, ìîæíà âèðàõóâàòè ìàãíіòíèé àçèìóò. Öå êóò ìіæ íàïðÿìîì íà ïіâíі÷
ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà òà íàïðÿìêîì íà ïåâíèé îá’єêò. Öåé êóò ìîæå áóòè â ìåæàõ âіä
0° äî 360°.
Íàïðÿìîê íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі òàêîæ
ìîæíà âèçíà÷àòè çà äîïîìîãîþ äèðåêöіéíîãî
êóòà. Öå êóò ìіæ íàïðÿìêîì âåðòèêàëüíîї
ëіíії êіëîìåòðîâîї ñіòêè é íàïðÿìêîì íà
îáðàíèé ãåîãðàôі÷íèé îá’єêò.
Âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé. Çà äîïîìîãîþ
òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà äîñèòü òî÷íî
îá÷èñëþâàòè âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі. Ïðÿìі
âіäðіçêè ìіæ äâîìà òî÷êàìè íà òîïîãðàМал. 14. Магнітне схилення
ôі÷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.
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 ïëîùà, 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 òà ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòíèõ ìіëіìåòðіâ. Ïîòіì,
óðàõîâóþ÷è ìàñøòàá êàðòè, ëåãêî âèçíà÷àþòü ïëîùó.
Âèçíà÷åííÿ êîîðäèíàò íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі. Ãåîãðàôі÷íі
êîîðäèíàòè. 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. Їõ âèçíà÷åííÿ çäіéñíþєòüñÿ ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíä àáî äåñÿòèõ ÷àñòèí ìіíóòè.
Íà ôðàãìåíòі òîïîãðàôі÷íîї êàðòè â àòëàñі ïîêàçàíî îôîðìëåííÿ ðàìêè
àðêóøà òàêîї êàðòè. Ìåðèäіàíè òà 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 íèõ
âіäïîâіäàє 10 ñåêóíäàì äîâãîòè òà øèðîòè. Îòæå, ùîá âèçíà÷èòè ãåîãðà28
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ôі÷íó øèðîòó òî÷êè íà êàðòі, ïîòðіáíî ÷åðåç öþ òî÷êó ïðîâåñòè ëіíіþ,
ÿêà ïàðàëåëüíà âåðõíіé àáî íèæíіé ðàìöі êàðòè, і âèçíà÷èòè çà øêàëîþ
øèðîòè âіäïîâіäíі ãðàäóñè, ìіíóòè òà ñåêóíäè. Ùîá âèçíà÷èòè äîâãîòó,
ïîòðіáíî ÷åðåç öþ òî÷êó ïðîâåñòè âåðòèêàëüíó ëіíіþ, ïàðàëåëüíó áі÷íîìó ìåðèäіàíó ðàìêè àðêóøà êàðòè, і âèçíà÷èòè äîâãîòó.
Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіùåííÿ òî÷îê íà êàðòі, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà âåëèêèõ âіäñòàíÿõ. Íà
ïðàêòèöі ÷àñòіøå òðàïëÿєòüñÿ âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò.
Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè çàçâè÷àé áóäóþòü
ó ðіâíîêóòíіé ïðîєêöії òà âіäïîâіäíіé їé ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò Ãàóññà–Êðþãåðà (çà іìåíàìè íіìåöüêèõ ó÷åíèõ, ùî
çàïðîïîíóâàëè öþ ïðîєêöіþ). Äàíó ïðîєêöіþ îäåðæóþòü, ïðîєêòóþ÷è
çåìíó êóëþ íà ïîâåðõíþ öèëіíäðà, ùî òîðêàєòüñÿ Çåìëі, çà áóäüÿêèì 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. 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. 15). 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 òà ñõіäíèìè
ìåðèäіàíàìè çîíè).
Äëÿ âñіõ òî÷îê íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè
êîîðäèíàòà Õ ìàє ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ. Äëÿ òîãî
ùîá і êîîðäèíàòè Y òî÷îê òàêîæ áóëè òіëüêè
ïîçèòèâíèìè, 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.
Âèçíà÷åííÿ âèñîòè ìіñöåâîñòі. ßê âè âæå
çíàєòå, íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ðåëüєô çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè – êðèâèìè çàìêíóòèìè
ëіíіÿìè, òî÷êè ÿêèõ ìàþòü îäíàêîâó âèñîòó íàä
Мал. 15. Зональна
ðіâíåì ìîðÿ. Öі ëіíії ìîæíà ðîçãëÿäàòè і ÿê система прямокутних
ñëіäè ïåðåòèíó íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі ïëîùèкоординат

РОЗДІЛ 1
Мал. 16. Зображення рельєфу
горизонталями

íàìè, 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. 16).
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
âêàçóþòü ïîçíà÷êè óðіçіâ âîäè, ÿêі
ïîêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó âîäíîї
ïîâåðõíі â äàíіé òî÷öі.

ГОЛОВНЕ
 За допомогою топографічних карт можна визначати напрямки, відстані, площі, географічні та прямокутні координати, абсолютні та відносні висоти точок.
 На топографічних картах рельєф зображують горизонталями – кривими замкнутими лініями, точки яких мають однакову висоту над рівнем моря.
 Визначити висоту будь-якої точки земної поверхні на топографічній карті можна за
значенням горизонталей.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Як визначити за топографічною картою магнітний і дійсний азимути?
2. Що таке зональна система прямокутних координат?
3. Яку географічну інформацію можна дізнатися, проаналізувавши розміщення на
карті горизонталей?
4. Як визначити на топографічній карті географічні координати, висоту точки й крутизнуу схилу?
у

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Прокладання маршрутів за топографічною картою та їхнє обґрунтування.
30

ÎÐІЄÍÒÓÂÀÍÍß ÍÀ ÌІÑÖÅÂÎÑÒІ.
ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÊÀÐÒ

 Що означає «читати карту»?
 Класифікацію карт.

 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: ãîðèçîíòàëüíèé і âåðòèêàëüíèé.
Äëÿ çðó÷íîñòі 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. 17). Äàëі ïîòðіáíî ïðîíóìåðóâàòè
òî÷êè ïåðåòèíó öüîãî âіäðіçêà ç ãîðèçîíòàëÿìè òà іíøèìè òî÷êàìè
(âåðøèíàìè ïàãîðáіâ, íàéíèæ÷èìè òî÷êàìè çàïàäèí).
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 â ìàñøòàáі áóäóþòüñÿ ïåðïåíäèêóëÿðè ç ïîçíà÷åííÿì âèñîò. Ç’єäíàâøè òî÷êè ïåðïåíäèêóëÿðіâ, îòðèìóєìî ïðîôіëü ìіñöåâîñòі â çàäàíîìó ìàñøòàáі.
 Орієнтування за картою на місцевості. Сучасні способи
орієнтування. 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 ïåðåМасштаб 1:2 000
суцільні горизонталі проведені через 1 м
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Мал. 17. Побудова профілю й лінії із заданим ухилом:
а) побудова лінії з ухилом не більше заданого;
б) побудова профілю місцевості за заданим напрямком
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§ 8.

РОЗДІЛ 1

áóâàííÿ 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’ÿìè Âåëèêîї і Ìàëîї Âåäìåäèöü.
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 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. 18).
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.
 Сфери застосування топографічних карт і планів. Òîïîãðàôі÷íі êàðòè ïðèçíà÷åíі äëÿ äåòàëüíîãî
âèâ÷åííÿ é îöіíêè ìіñöåâîñòі ç ìåòîþ
ðîçâ’ÿçàííÿ 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 (ïіäïðèМал. 18. Способи
єìñòâ, ãіäðîñïîðóä, òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ,
орієнтування
ëіíіé çâ’ÿçêó, ïіäçåìíèõ êîìóíіêàöіé òîùî);
на місцевості
32

ГОЛОВНЕ
 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.
 Топографічні карти призначені для розв’язання різних завдань господарського,
соціального, природоохоронного характеру.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

р. Совка
4

120

90

1. Які географічні об’єкти побачить пасажир автомобіля, що рухається автомобільною дорогою з півдня на північ (мал. 19) (відповідь
запишіть у зошит).
2. Що таке профіль місцевості?
3. Проаналізуйте переваги та недоліки різних способів орієнтування
на місцевості з точки зору туриста.
4. Оцініть значення топографічних карт для господарської діяльності людини та її повсякденного життя.
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§ 9.

ÏËÀÍÈ ÌІÑÒ,
ÑÕÅÌÈ ÐÓÕÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ

Мал. 19. План

 Що таке план місцевості та які його особливості?
 Які бувають карти за просторовим охопленням території?

 Плани міст. «Äå ðîçòàøîâàíèé òîé ÷è іíøèé îá’єêò ó íàñåëåíîìó
ïóíêòі? Ùî çíàõîäèòüñÿ ïîáëèçó? ßê äî íüîãî äіñòàòèñÿ?» – îñü
òіëüêè ÷àñòèíà òèõ «ãåîãðàôі÷íèõ» ïèòàíü, ÿêі öіêàâëÿòü áàãàòüîõ
ñó÷àñíèõ æèòåëіâ, îñîáëèâî òóðèñòіâ àáî êîðèñòóâà÷іâ іíòåðíåòó.
Øâèäêî é åôåêòèâíî, ó ëàêîíі÷íіé і íàî÷íіé ôîðìі âіäïîâіñòè íà íèõ
äîïîìàãàþòü ñïåöіàëüíі êàðòè – ïëàíè ìіñò. Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé
òàêі êàðòè äàâíî ñòàëè íåçàìіííèì ïóòіâíèêîì, ùî äàє çìîãó âïåâíåíіøå îðієíòóâàòèñÿ â ðåàëüíîìó ïðîñòîðі íàøîãî ïîâñÿêäåííîãî
33
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• 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.

РОЗДІЛ 1

æèòòÿ, à òàêîæ ó òîìó іíôîðìàöіéíîìó ñåðåäîâèùі, ÿêå íàñ îòî÷óє.
Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ – öå äæåðåëî ðіçíîìàíіòíèõ і êîðèñíèõ
âіäîìîñòåé ïðî ðіäíå ìіñòî, ïðî ìіñöÿ, ÿêі ëþäèíà çáèðàєòüñÿ âіäâіäàòè, ïðî ïîäії, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ íàâêîëî íàñ.
Îòæå, ïëàíè ìіñò – öå âåëèêîìàñøòàáíі êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ
ìіñüêèõ ïîñåëåíü, ÿêі ñòâîðþþòü, ùîá áóëî ëåãøå îðієíòóâàòèñÿ â
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Ïåðøі ìàëþíêè, ùî íàãàäóâàëè ïëàíè ìіñòà,
ç’ÿâèëèñÿ ùå â ñòàðîäàâíüîìó Âàâèëîíі. Â åïîõó ñåðåäíüîâі÷÷ÿ ïëàíè
ìіñò іñíóâàëè ó âèãëÿäі ñõåì, ìіñüêèõ âèäіâ, ïåðñïåêòèâíèõ ïëàíіâ
àáî óìîâíèõ âèäіâ ç âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó.
Â Óêðàїíі òåðìіí «ïëàí ìіñòà» ç’ÿâèâñÿ ëèøå ó XVIII ñò. Äî òîãî
іñíóâàëè òіëüêè êðåñëåííÿ ìіñò. Ó öåé ÷àñ ñòâîðþþòüñÿ é ïåðøі ïëàíè
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ (ìàë. 20). Ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò XVIII ñò. áóëè
÷îðíî-áіëі àáî â êîëüîðі, îðієíòóâàëèñÿ äîâіëüíî, íàïðÿìîê íà ïіâíі÷
âêàçóâàâñÿ ñòðіëêîþ. Ðіçíі âèäè áóäîâ âèäіëÿëèñÿ ðіçíèì çàáàðâëåííÿì,
ëіíіÿìè àáî ïîçíà÷àëèñÿ öèôðàìè òà ëіòåðàìè, ÿêі ðîçøèôðîâóâàëè â
îïèñі çíàêіâ. ×àñòî íà ïëàíàõ ïîìіùàâñÿ îïèñ ìіñòà àáî íàìіñíèöòâà.
Çàëåæíî âіä çìіñòó ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò ïîäіëÿëèñÿ íà «òîïîãðàôі÷íі»; ïðîєêòíі; ïëàíè, ùî ïîєäíóþòü òîïîãðàôіþ ìіñòà ç ïðîєêòíèì
íàâàíòàæåííÿì, і ïëàíè, ÿêі ñòâîðþâàëè ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñïåöіàëüíèõ ðîáіò (âèðóáóâàííÿ ëіñîâèõ ìàñèâіâ ó ïåðåäìіñòі, îñóøåííÿ
òåðèòîðії, áóäіâíèöòâî ðіçíèõ ñïîðóä).

Рис. 20. План Києва і його передмість, 1911 р.
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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 подібного сервісу для свого або найближчого
із запропонованих населених пунктів.

 Навігаційні карти. Îêðåìèì òèïîì ñó÷àñíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü є íàâіãàöіéíі êàðòè. Öå äåòàëüíі öèôðîâі êàðòè, íà ÿêèõ âіäîáðàæàєòüñÿ ìіñöåçíàõîäæåííÿ ëþäèíè ÷è іíøîãî îá’єêòà íà ïåâíіé òåðèòîðії çà äîïîìîãîþ íàâіãàöіéíîãî ïðèñòðîþ. Öÿ êàðòà çàêðіïëþєòüñÿ äî
âèçíà÷åíîãî â ïðîñòîðі ïî÷àòêó êîîðäèíàò і çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ âіäñëіäêîâóє çìіíó ìіñöåçíàõîäæåííÿ êîðèñòóâà÷à. ßêùî â íàâіãàöіéíіé ïðîãðàìі ïîïåðåäíüî ñòâîðèòè ïåâíèé
ìàðøðóò, òî ìîæíà ïðîñòåæèòè ðóõ êîðèñòóâà÷à íèì.
Íèíі ìè êîðèñòóєìîñÿ ðіçíèìè íàâіãàöіéíèìè êàðòàìè: àâòîìîáіëüíèõ òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ Óêðàїíè ÷è іíøèõ êðàїí ñâіòó, òóðèñ35
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Іç ñåðåäèíè 60-õ ðð. XVIII ñò. äëÿ ïëàíіâ ìіñò áóëî âñòàíîâëåíî
ïåâíі ìàñøòàáè: 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500 ñàæíіâ â àíãëіéñüêîìó äþéìі. Âèáіð ìàñøòàáó çàëåæàâ âіä ðîçìіðó ìіñüêîї òåðèòîðії.
Ñêëàäàííÿ ïëàíіâ ìіñò çíà÷íî ïîøèðèëîñÿ â êіíöі ÕІÕ – íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ðîáіò çі ñòâîðåííÿ àòëàñіâ
Ðîñіéñüêîї іìïåðії. Ïëàíè ìіñò âіäîáðàæàëè ìåæі íàñåëåíîãî ïóíêòó
і éîãî ðàéîíіâ, ïëàíóâàííÿ âóëèöü, îñîáëèâîñòі çàáóäîâè (âèðîáíè÷і,
êóëüòîâі òà æèòëîâі áóäіâëі), ìåæі ïðèìіñüêèõ òåðèòîðіé, ðі÷êîâó
ìåðåæó, ґðóíòîâå òà ðîñëèííå ïîêðèòòÿ. Êðіì êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ, ïëàíè ìіñò ìàëè íàçâó, äàòó é ìіñöå ñòâîðåííÿ, àâòîðà, ìàñøòàá, ïîÿñíåííÿ óìîâíèõ çíàêіâ, іíîäі âèäè ìіñòà, êðåñëåííÿ ôàñàäіâ
áóäіâåëü, ñòàòèñòè÷íі ÷è іñòîðè÷íі ïðèìіòêè.
Îñîáëèâî áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ ïëàíіâ ñêëàäàëè äëÿ âåëèêèõ
ìіñò – Êèєâà, Õàðêîâà, Ëüâîâà, Îäåñè òà іí.
Ñó÷àñíі ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ íàéáіëüø òî÷íî âіäîáðàæàþòü îñîáëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ áіëüøîñòі âåëèêèõ ñïîðóä і äàþòü çìîãó äîñèòü
ëåãêî çíàéòè ïîòðіáíèé îá’єêò, çîðієíòóâàòèñÿ àáî ïðîêëàñòè ìàðøðóò
ðóõó. Çàçâè÷àé òàêі ïëàíè ìіñòÿòü áàãàòî äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî
íàñåëåíèé ïóíêò, ùî îñîáëèâî êîðèñíî â òóðèñòè÷íіé ìàíäðіâöі.
 Схеми руху транспорту. Êîæíå âåëèêå ñó÷àñíå ìіñòî ìàє ðîçâèíåíó òðàíñïîðòíó іíôðàñòðóêòóðó, ÿêó ñêëàäàþòü àâòîìîáіëüíі äîðîãè, çàëіçíèöі, âîäíі øëÿõè
ñïîëó÷åííÿ òà ìîñòè. Òàê, ó Êèєâі ôóíêöіîíóє àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò, ìåòðîïîëіòåí, òðàìâàé, ôóíіêóëåð і ìіñüêà åëåêòðè÷êà. Äëÿ òîãî ùîá ìåøêàíöі ìіñòà і
éîãî ãîñòі ëåãøå çäіéñíþâàëè ïåðåìіùåííÿ, ñòâîðþþòü ñõåìè ðóõó ìіñüêîãî òðàíМал. 21. Схема руху міського
транспорту
ñïîðòó (ìàë. 21).
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òè÷íèõ ìàðøðóòіâ, íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ç íàçâàìè âóëèöü, íîìåðàìè
áóäèíêіâ, çóïèíêàìè ìіñüêîãî òðàíñïîðòó òà іíøîþ âàæëèâîþ іíôîðìàöієþ, ùî ïîëåãøóє îðієíòóâàííÿ ÿê ó âåëèêèõ ìіñòàõ, òàê і çà
їõíіìè ìåæàìè. Ðîçðîáëåíî ðÿä íàâіãàöіéíèõ êàðò Óêðàїíè, îêðåìèõ
ðåãіîíіâ, îáëàñòåé і íàéáіëüøèõ ìіñò.

Iсторiя географiï

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

ГОЛОВНЕ
 Плани населених пунктів – це джерело інформації про рідне місто, про місця, які
людина збирається відвідати, про події, що відбуваються навколо.
 Найбільшого поширення створення планів населених пунктів набуло в кінці ХІХ та
на початку ХХ ст.
 Сучасні плани населених пунктів найбільш точно відображають особливості розташування більшості споруд і дають змогу досить легко знайти потрібний об’єкт,
зорієнтуватися або прокласти маршрут руху.
 Навігаційні карти – детальні цифрові карти, на яких відображається місцезнаходження людини чи іншого об’єкта на певній території за допомогою навігаційного
пристрою.
1.
2.
3.
4.
5.

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

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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ÓÊÐÀЇÍÀ
ÍÀ ÏÎËІÒÈ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ
ЄÂÐÎÏÈ І ÑÂІÒÓ
 дізнатися про політичну карту світу та її елементи;
 уміти пояснювати поняття «країна», «держава», «залежна територія»,
«невизнані держави»;
 уміти розрізняти й порівнювати фізико-, економіко-, політико-географічне
положення держав світу та України;
 навчитися оцінювати політико-географічне положення України та геополітичні події на її території.

§ 10.

ÏÎËІÒÈ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ ÑÂІÒÓ,
ЇЇ ÅËÅÌÅÍÒÈ

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

 Політична карта світу. Ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó – öå òåìàòè÷íà
ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé ïîêàçàíî ðîçòàøóâàííÿ äåðæàâ, çàëåæíèõ
êðàїí і òåðèòîðіé, їõíі êîðäîíè, ñòîëèöі é íàéáіëüøі ìіñòà. Іñòîðè÷íі
òà ãåîãðàôі÷íі çìіíè є îñíîâíèìè îçíàêàìè ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó
òà îêðåìèõ ðåãіîíіâ. Óòâîðåííÿ íîâèõ äåðæàâ óíàñëіäîê îá’єäíàííÿ
÷è ðîçïàäó ðàíіøå іñíóþ÷èõ, çìіíà ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íèõ êîðäîíіâ
êðàїí, âèíèêíåííÿ íîâèõ ñòîëèöü ÷è çìіíà їõíіõ íàçâ – óñі öі ïîäії
îáîâ’ÿçêîâî çíàõîäÿòü âіäîáðàæåííÿ íà ïîëіòè÷íіé êàðòі.
Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè çìіñòó ïîëіòè÷íîї êàðòè ñâіòó є êðàїíè (äåðæàâè) і òåðèòîðії. ×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 ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íîìó âіäíîøåííі ìîæå áóòè íåçàëåæíîþ
àáî çàëåæíîþ. Äåðæàâà – öå êðàїíà, ÿêà ñàìà çäіéñíþє ñóâåðåíіòåò
(àáî âåðõîâíó âëàäó) íà âñіé ñâîїé òåðèòîðії. Îòæå, äåðæàâà – öå íåçàëåæíà ñóâåðåííà êðàїíà. Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі іñíóþòü і çàëåæíі êðàїíè é òåðèòîðії – òі, íà ÿêèõ ñóâåðåíіòåò çäіéñíþє іíøà äåðæàâà.
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Íàïðèêëàä, Ãіáðàëòàð – çàëåæíèé âіä Âåëèêîї Áðèòàíії, Ôðàíöóçüêà
Ãâіàíà – çàëåæíà âіä Ôðàíöії.
Íà ïîëіòè÷íіé êàðòі є і òàê çâàíі íåâèçíàíі äåðæàâè. Öå òàêі ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі óòâîðåííÿ, ÿêі íå ìàþòü çàãàëüíîãî ìіæíàðîäíîãî
âèçíàííÿ, àëå ôàêòè÷íî є ñóâåðåííèìè êðàїíàìè. Áіëüøіñòü íåâèçíàíèõ äåðæàâ ÿâëÿþòü ñîáîþ 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 òàêîї íåâèçíàíîї äåðæàâè є Àáõàçіÿ. 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, íàïðèêëàä, Çàõіäíà Ñàõàðà.
Ñó÷àñíà ïîëіòè÷íà êàðòà ñâіòó ôîðìóâàëàñÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ òèñÿ÷îëіòü. Äëÿ çðó÷íîñòі àíàëіçó âñіõ çìіí, ùî âіäáóâàëèñÿ íà ïîëіòè÷íіé
êàðòі ñâіòó, ïðîöåñ її ôîðìóâàííÿ ïîäіëåíî íà êіëüêà åòàïіâ (ìàë. 22).
ßê áà÷èìî, íîâіòíіé åòàï õî÷ і є íàðàçі íàéìåíø òðèâàëèì, àëå âіäçíà÷àєòüñÿ âåëèêîþ êіëüêіñòþ äåðæàâ. Îòîæ ìè є ñâіäêàìè øâèäêèõ çìіí íà
ïîëіòè÷íіé êàðòі. Òàê, ó ðåçóëüòàòі ðîçïàäó â 1991 ð. Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ìàéæå îäðàçó óòâîðèëîñÿ 15 íåçàëåæíèõ êðàїí, ñåðåä ÿêèõ é Óêðàїíà.
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 і, 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 âіäáóâàþòüñÿ íîâèé ïåðåðîçïîäіë ïîäіëåíîãî íà òîé
÷àñ ñâіòó, ïðîöåñè äåêîëîíіçàöії, âèçíàííÿ ñóâåðåíіòåòіâ äåñÿòêіâ äåðæàâ, óòâîðåííÿ íèçêè àâòîðèòåòíèõ ìіæíàðîäíèõ
îðãàíіçàöіé òà іí. Ó ñêëàäі íîâіòíüîãî åòàïó âèçíà÷àþòü òðè
ïåðіîäè.
Мал. 22. Етапи формування політичної карти світу
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За офіційними даними Організації Об’єднаних Націй і політичною картою світу, що в атласі, з’ясуйте, скільки держав і країн нині існує у світі.
Визначте також кількість залежних і спірних територій. Дані запишіть
у зошит.

 Форми державного правління.
Òðàäèöіéíî ðîçðіçíÿþòü äâі îñíîâíі
ôîðìè äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ – ðåñïóáëіêó
é ìîíàðõіþ (ìàë. 23), ïіäґðóíòÿì ÿêèõ є
ðіçíі äæåðåëà âëàäè (íàðîä ÷è ìîíàðõ).
Ðåñïóáëіêà – ôîðìà äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ, çà ÿêîї âèùі îðãàíè äåðæàâíîї
âëàäè (ïàðëàìåíò, ïðåçèäåíò) îáðàíî áåçïîñåðåäíüî íàðîäîì íà ïåâíèé òåðìіí.
Òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ íàéïîøèðåíіøà ó
ñâіòі. Іñíóþòü ïàðëàìåíòñüêі, ïðåçèäåíòñüêі ðåñïóáëіêè òà çìіøàíі.
Çíà÷íà êіëüêіñòü ïàðëàìåíòñüêèõ ðåñïóáëіê çîñåðåäæåíà â Єâðîïі. Öå, íàïðèêëàä, Ãðåöіÿ, Іòàëіÿ, Óãîðùèíà, ×åõіÿ,
ÔÐÍ. Ïðåçèäåíòñüêèìè ðåñïóáëіêàìè є
ÑØÀ, Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ òà іí. Äåðæàâ
çі çìіøàíîþ ôîðìîþ ïðàâëіííÿ òàêîæ
Мал. 23. Основні форми
÷èìàëî. Òàê, ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòдержавного правління
ñüêèìè ðåñïóáëіêàìè є, íàïðèêëàä, Ôðàíöіÿ, Ðîñіÿ. Ó öèõ êðàїíàõ ïðåçèäåíò ìàє çíà÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ
óðÿäó. Ñåðåä çìіøàíèõ ôîðì ïðàâëіííÿ äóæå ïîøèðåíі ïàðëàìåíòñüêîïðåçèäåíòñüêі ðåñïóáëіêè, ó ÿêèõ âïëèâ ïðåçèäåíòà íà ôîðìóâàííÿ é
ðîáîòó óðÿäó îáìåæåíèé (íàïðèêëàä, Ðóìóíіÿ, ×îðíîãîðіÿ).
Òàêà ôîðìà ïðàâëіííÿ, ÿê ìîíàðõіÿ, îçíà÷àє, ùî âëàäà öіëêîì
àáî ÷àñòêîâî â ðóêàõ îäíîîñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè – ìîíàðõà òà çàçâè÷àé ïåðåäàєòüñÿ â ñïàäîê. Ëèøå â Ìàëàéçії òà Îá’єäíàíèõ Àðàáñüêèõ
Åìіðàòàõ (ÎÀÅ) ìîíàðõè îáèðàþòüñÿ íà ï’ÿòèðі÷íèé òåðìіí. Ìîíàðõії
áóâàþòü íåîáìåæåíі (àáñîëþòíі) é îáìåæåíі (êîíñòèòóöіéíі). Íàéïîøèðåíіøà ó ñâіòі – êîíñòèòóöіéíà ìîíàðõіÿ, ïðè ÿêіé ðåàëüíà çàêîíîäàâ÷à âëàäà íàëåæèòü ïàðëàìåíòó, à âèêîíàâ÷à – óðÿäó, íàïðèêëàä
â Іñïàíії, Äàíії, Øâåöії, ßïîíії.
Ñåðåä àáñîëþòíèõ ìîíàðõіé íà ñó÷àñíіé ïîëіòè÷íіé êàðòі ñëіä íàçâàòè
òàêі êðàїíè, ÿê Áðóíåé, Êàòàð, ÎÀÅ. Ó íèõ óðÿä òà іíøі îðãàíè âëàäè
âіäïîâіäàëüíі ëèøå ïåðåä ìîíàðõîì. Ðіçíîâèäîì àáñîëþòíîї ìîíàðõії є
òåîêðàòè÷íà ìîíàðõіÿ, äå ãëàâà äåðæàâè є âîäíî÷àñ ãëàâîþ öåðêâè. Òåîêðàòè÷íèìè ìîíàðõіÿìè є äâі äåðæàâè – Âàòèêàí і Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ.
 Адміністративно-територіальний устрій. Öå àäìіíіñòðàòèâíîòåðèòîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ äåðæàâè. Òåðèòîðіÿ êîæíîї êðàїíè ïîäіëÿєòüñÿ íà îêðåìі ÷àñòèíè – àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі,
ó ÿêèõ ñòâîðþþòüñÿ òà äіþòü îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè é ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îäèíèöÿìè òåðèòîðіàëüíî-àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîäіëó
ìîæóòü áóòè îáëàñòі, ïðîâіíöії, ãóáåðíії òîùî. Àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè39
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òîðіàëüíà îðãàíіçàöіÿ äåðæàâè ïåðåäáà÷åíà çàêîíîì, ÿêèé âèçíà÷àє
íå ëèøå ïîðÿäîê òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó êðàїíè, à é õàðàêòåð êîíñòèòóöіéíî-ïðàâîâèõ âіäíîñèí ìіæ äåðæàâîþ çàãàëîì òà її ñêëàäîâèìè
÷àñòèíàìè.
Ðîçðіçíÿþòü ïðîñòó, àáî óíіòàðíó, і ñêëàäíó – ôåäåðàòèâíó ôîðìè
àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ. Óíіòàðíà ôîðìà õàðàêòåðèçóєòüñÿ âåðõîâåíñòâîì єäèíîї äåðæàâè íàä àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè. Її îçíàêàìè є íàÿâíіñòü єäèíîї êîíñòèòóöії,
єäèíîãî êåðіâíîãî öåíòðó, єäèíîї äåðæàâíîї ìîâè. Ôåäåðàöіÿ âіäðіçíÿєòüñÿ íàÿâíіñòþ äåðæàâíèõ óòâîðåíü, ÿêі ìàþòü ïåâíó þðèäè÷íó é
ïîëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü. Ó ôåäåðàòèâíіé äåðæàâі âîäíî÷àñ ç єäèíèìè
çàêîíàìè é îðãàíàìè âëàäè äіþòü çàêîíè é îðãàíè òåðèòîðіàëüíîàäìіíіñòðàòèâíèõ ñóá’єêòіâ – ðåñïóáëіê, øòàòіâ, çåìåëü òîùî.
Іñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî äåðæàâ ç óíіòàðíîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî
óñòðîþ ó ñâіòі áіëüøå. Òàêà ôîðìà ïðèòàìàííà, íàïðèêëàä, áіëüøîñòі
êðàїí Єâðîïè. Çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíà – òàêîæ óíіòàðíà äåðæàâà.
Äî 1 ñі÷íÿ 2006 ð. Óêðàїíà áóëà ïðåçèäåíòñüêî-ïàðëàìåíòñüêîþ
ðåñïóáëіêîþ. Ç íàáóòòÿì ÷èííîñòі çìіí äî Êîíñòèòóöії âîíà îòðèìàëà
íîâó ôîðìó äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ òà ñòàëà ïàðëàìåíòñüêî-ïðåçèäåíòñüêîþ ðåñïóáëіêîþ. Îñíîâíі ïðèíöèïè àáî ïðàâèëà äåðæàâíîãî ëàäó â
Óêðàїíі âèçíà÷åíі â її Êîíñòèòóöії. Öå íàñàìïåðåä ïðèíöèïè ñóâåðåííîñòі òà íåçàëåæíîñòі äåðæàâè, äåìîêðàòèçìó, óíіòàðíîñòі (єäíîñòі,
ñîáîðíîñòі), à òàêîæ ñîöіàëüíîї òà ïðàâîâîї äåðæàâè.
ГОЛОВНЕ
 Політична карта світу – це географічна карта, на якій відображено територіальнополітичний поділ світу на країни, держави й території.
 Процес формування сучасної політичної карти налічує чотири етапи – стародавній,
середньовічний, новий і новітній.
 Розрізняють такі форми державного правління, як республіка та монархія, і такі
форми державного устрою, як унітарна та федеративна.
 Україна – це унітарна парламентсько-президентська республіка.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

Які основні елементи політичної карти світу?
Чим відрізняється республіка від монархії, унітарна країна від федерації?
Чому політична карта світу постійно змінюється?
Чому в Україні на сучасному етапі розвитку відбуваються певні зміни в державному
правлінні та в адміністративно-територіальному устрої?
5. Знайдіть держави – республіки та монархії, які названі в параграфі, користуючись
політичною картою світу в атласі.

§ 11.

Ã
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ
ÏÎËÎÆÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ. ÄÅÐÆÀÂÍÀ
ÒÅÐÈÒÎÐІß ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍІ ÊÎÐÄÎÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що таке географічне положення?
У яких півкулях розташована Україна?
40

41
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 Географічне положення України. Îñîáëèâîñòі ïðèðîäè, æèòòÿ
ëþäåé, ãîñïîäàðñòâà áóäü-ÿêîї êðàїíè çàëåæàòü íàñàìïåðåä âіä її
ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ. Çàçâè÷àé ðîçðіçíÿþòü äâà îñíîâíèõ âèäè
ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ êðàїíè – ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå òà åêîíîìіêîãåîãðàôі÷íå. Ïðîòå âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє òàêîæ і ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè.
Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè – ðîçòàøóâàííÿ êðàїíè
âіäíîñíî ðіçíèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü âïëèâ íà æèòòєäіÿëüíіñòü її íàñåëåííÿ. Óêðàїíà ðîçòàøîâàíà â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі é 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 äëÿ òåðèòîðії íàøîї êðàїíè õàðàêòåðíà òèïîâà
äëÿ ïîìіðíîãî ïîÿñó ÷іòêà êîíòðàñòíà çìіíà òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ çà
ñåçîíàìè ðîêó, ñåçîííà ïåðіîäè÷íіñòü áàãàòüîõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ.
Áåðåãîâà ëіíіÿ êðàїíè ñèëüíî ðîç÷ëåíîâàíà âåëèêîþ êіëüêіñòþ
ãèðë ðі÷îê, ëèìàíіâ, çàòîê, áóõò, ïðèäàòíèõ äëÿ áóäіâíèöòâà ìîðñüêèõ ïîðòіâ. Öå äóæå âàæëèâî, àäæå ÷åðåç Ñåðåäçåìíå ìîðå òà ïðîòîêè ×îðíå é Àçîâñüêå ìîðÿ ñïîëó÷àþòüñÿ ç Àòëàíòè÷íèì îêåàíîì.
Îñòðîâіâ íåáàãàòî é ñåðåä íèõ âåëèêèõ ìàéæå íåìàє. Äàëåêî â ìîðå
âèäàєòüñÿ ëèøå Êðèìñüêèé ïіâîñòðіâ, âèäîâæåíèé íà çàõіä Òàðõàíêóòñüêèì, à íà ñõіä – Êåð÷åíñüêèì ïіâîñòðîâîì.
Åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè – ðîçòàøóâàííÿ її âіäíîñíî ðіçíèõ îá’єêòіâ, ùî ìàþòü ïåâíå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ. Ñåðåä
ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ òàêå çíà÷åííÿ ìàþòü, íàïðèêëàä, ñóäíîïëàâíі
ðі÷êè, ìîðÿ, ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, ëіñîâі ìàñèâè. Äî îá’єêòіâ
øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі âïëèâàþòü íà åêîíîìіêó êðàїíè, íàëåæàòü
øëÿõè ñïîëó÷åííÿ, âåëèêі ìіñòà é êóëüòóðíі öåíòðè òîùî.
Óêðàїíà ìàє çàãàëîì âèãіäíå åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ.
Çíà÷íîþ ïåðåâàãîþ є її òðàíçèòíå ðîçòàøóâàííÿ íà øëÿõó îñíîâíèõ
ïîòîêіâ ïàñàæèðіâ, òîâàðіâ, ïîñëóã ìіæ Єâðîïîþ òà Àçієþ, ìіæ Ïіâíі÷íîþ òà Ïіâäåííîþ Єâðîïîþ. Іíøèìè òðàíñïîðòíèìè ïåðåâàãàìè
є âèõіä Óêðàїíè äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ, ÷åðåç ïîðòè ÿêèõ
çäіéñíþþòü ìîðñüêі òðàíñïîðòíі ïåðåâåçåííÿ (ìàë. 24). Ìîðÿ є òàêîæ
âàæëèâèìè îá’єêòàìè îðãàíіçàöії âіäïî÷èíêó íàñåëåííÿ òà ðîçâèòêó
òóðèçìó.
Äëÿ åêîíîìіêè Óêðàїíè ïîçèòèâíèì є òå, ùî її òåðèòîðіÿ çàãàëîì êîìïàêòíà. Її ïðîòÿæíіñòü іç
çàõîäó íà ñõіä (1316 êì) íå íàáàãàòî ïåðåâèùóє ïðîòÿæíіñòü ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü (893 êì). Çà òàêèõ
óìîâ ðіçíі ðåãіîíè êðàїíè îäíàêîâî
äîñòóïíі äëÿ âñіõ âèäіâ òðàíñïîðòó.
Ïîçèòèâíі ðèñè åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ Óêðàїíè
ïіäñèëþþòüñÿ íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèìè äëÿ ãîñïîäàðñòâà ïðèðîäíèìè óìîâàìè é ðåñóðñàìè.
Мал. 24. Одеський морський порт –
Öå íàñàìïåðåä íàÿâíіñòü ðіçíîìàодин з найбільших українських портів
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íіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî є âàæëèâèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñòі â Óêðàїíі. Êëіìàòè÷íі óìîâè êîìôîðòíі äëÿ îðãàíіçàöії
âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ òà îçäîðîâëåííÿ íàñåëåííÿ, à ïåðåâàæíî ðіâíèííèé ðåëüєô ñïðèÿòëèâèé äëÿ òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ òà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ñïðèÿþòü і
ðîäþ÷і ґðóíòè.
Ìіñöå Óêðàїíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі Єâðîïè òà ñâіòó âèçíà÷àєòüñÿ
ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íèì ïîëîæåííÿì, ùî є äóæå âàæëèâèì äëÿ áóäüÿêîї äåðæàâè.
Ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè – öå ðîçòàøóâàííÿ
êðàїíè âіäíîñíî ïîëіòè÷íèõ ïîäіé, ùî çíàõîäÿòüñÿ çîâíі òà âïëèâàþòü íà íåї, à òàêîæ ïîëîæåííÿ âіäíîñíî іíøèõ äåðæàâ ç ïîãëÿäó її
çàãàëüíîïîëіòè÷íèõ òà åêîíîìі÷íèõ іíòåðåñіâ. Òîìó ïîëіòèêî-ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ êðàїíè àíàëіçóþòü ùîäî áëèçüêîñòі ç ïîëіòè÷íèìè
é åêîíîìі÷íèìè ïàðòíåðàìè, ç êðàїíàìè ðіçíèõ ïîëіòè÷íèõ ñîþçіâ, à
òàêîæ âіäíîñíî «ãàðÿ÷èõ» òî÷îê ïëàíåòè.
Íàøà äåðæàâà ðîçòàøîâàíà íà ïåðåòèíі Ñõіäíîї і Öåíòðàëüíîї
Єâðîïè, ïåðåáóâàþ÷è îäíî÷àñíî â îáîõ ðåãіîíàõ. Öå ñïðèÿє îá’єäíàííþ
ç áàãàòüìà êðàїíàìè Єâðîïè íà îñíîâі ïðèíöèïіâ ïîëіòè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ іíòåðåñіâ. Óêðàїíà є ïîñòіéíèì і äîñèòü âïëèâîâèì ÷ëåíîì ïîíàä 20 ìіæíàðîäíèõ îðãàíіçàöіé. Ó 2016–2017 ðîêàõ
íàøà äåðæàâà áóëà íåïîñòіéíèì ÷ëåíîì Ðàäè Áåçïåêè Îðãàíіçàöії
Îá’єäíàíèõ Íàöіé (ÎÎÍ).

Нацiональне надбання
д

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

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. Óêðàé
íåãàòèâíèì äëÿ Óêðàїíè є àíåêñіÿ (ïðèєäíàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó
ïîðÿäêó) Ðîñієþ Êðèìó, êîíôëіêò íà Äîíáàñі çà ó÷àñòþ ñõіäíîãî ñóñіäà.
 Державна територія України й державні кордони. Äåðæàâíà
òåðèòîðіÿ Óêðàїíè – ÷àñòèíà çåìíîї ïîâåðõíі, íà ÿêó ïîøèðþєòüñÿ
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Користуючись інтернет-ресурсом dpsu.gov.ua – Офіційний
сайт Державної прикордонної служби України, дізнайтесь
інформацію про охорону кордонів, а за допомогою інтерактивної карти визначте, на яких кордонах пунктів пропуску
багато, а де їх нині немає зовсім.

 Розміри території. Çà ïëîùåþ – 603,7 òèñ. êì2 – Óêðàїíà ïåðåâåðøóє áóäü-ÿêó єâðîïåéñüêó äåðæàâó. Ðîçìіðè íàøîї äåðæàâè 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 52°20'04" ïí. ø.
äî 44°23'11" ïí. ø. Êðàéíіé ïóíêò íà ïіâíî÷і – ñ. Ãðåì’ÿ÷ ÍîâãîðîäÑіâåðñüêîãî ðàéîíó ×åðíіãіâñüêîї îáëàñòі (33°17'19" ñõ. ä.), íà ïіâäíі –
ìèñ Ñàðè÷ ó Êðèìó (33°46'38" ñõ. ä).
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє òàêîæ äîñèòü âåëèêó ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó
íà ñõіä – âіä 22°09'50" ñõ. ä. äî 40°11'53" ñõ. ä. Êðàéíіé ïóíêò íà
çàõîäі – ñ. Ñîëîìîíîâî Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі (48°25'50" ïí. ø.), íà
ñõîäі – îêîëèöÿ ñ. Ðàííÿ Çîðÿ Ìіëîâñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêîї îáëàñòі
(49°15'33" ïí. ø.).
 Географічний центр України. Ãåîãðàôі÷íèì öåíòðîì Óêðàїíè
íàçèâàþòü ìіñöå ïåðåòèíó ñåðåäèííîãî ìåðèäіàíà іç ñåðåäèííîþ ïàðàëåëëþ. Îòæå, ãåîãðàôі÷íèé öåíòð є òî÷êîþ, ÿêà äîïîìàãàє âèçíà÷èòè
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äіÿ її çàêîíіâ. Âîíà âêëþ÷àє ïîâåðõíþ ñóõîäîëó òà íàäðà â її ìåæàõ,
âîäè ñóõîäîëó òà âíóòðіøíі ìîðñüêі âîäè (òåðèòîðіàëüíèé øåëüô).
Ó ãåîãðàôії іñíóє áåçëі÷ ðіçíèõ êîðäîíіâ. Âîäíî÷àñ іç ïðèðîäíèìè
â êðàїíàõ є êîðäîíè, ùî ñêëàëèñÿ іñòîðè÷íî. Öå – äåðæàâíі êîðäîíè.
Âîíè íåîáõіäíі äëÿ áóäü-ÿêîї äåðæàâè é çàáåçïå÷óþòü її òåðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü, ñóâåðåíіòåò і áåçïåêó. Äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè –
öå ëіíіÿ і âåðòèêàëüíà ïîâåðõíÿ, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç íåї (â àòìîñôåðó
äî 100 êì і ëіòîñôåðó), ÿêі âèçíà÷àþòü ìåæі її äåðæàâíîї òåðèòîðії.
Áóäü-ÿêі âèäè ñïîëó÷åííÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðàїíè çäіéñíþþòüñÿ ëèøå â ïóíêòàõ ïðîïóñêó. Çàëåæíî âіä çàñîáіâ ïåðåñóâàííÿ
ðîçðіçíÿþòü àâòîìîáіëüíі, çàëіçíè÷íі, ìîðñüêі, ïіøîõіäíі, ïîâіòðÿíі,
ïîðîìíі, ðі÷êîâі ïóíêòè ïðîïóñêó.
Çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü êîðäîíіâ Óêðàїíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 7 òèñ. êì,
ùî äîðіâíþє ìàéæå 1/6 åêâàòîðà Çåìëі. Íà ñóõîïóòíó äіëÿíêó ïðèïàäàє ïîíàä 5,6 òèñ. êì, ìîðñüêà äіëÿíêà ïåðåâèùóє 1300 êì, ó ò. ÷.
ïîíàä 1 òèñ. êì – ×îðíèì ìîðåì, ïîíàä 200 êì – Àçîâñüêèì ìîðåì,
49 êì – Êåð÷åíñüêîþ ïðîòîêîþ. Íèíі äåðæàâíі êîðäîíè Óêðàїíè íà
ñõîäі òà ïіâäíі ïîðóøåíі Ðîñієþ.
Êîðäîíè Óêðàїíè ìàéæå ïî âñіé äîâæèíі, çà âèíÿòêîì ðàéîíó Êàðïàò, ïðîëÿãàþòü ðіâíèíîþ. Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі òà çàõîäі íàøèìè
ñóñіäàìè є Ïîëüùà, Ñëîâà÷÷èíà é Óãîðùèíà. Íà ïіâäåííîìó çàõîäі
Óêðàїíà ìåæóє ç Ìîëäîâîþ òà Ðóìóíієþ. Íà ïіâíî÷і Óêðàїíà ìåæóє
ç Áіëîðóññþ, à íà ñõîäі – ç Ðîñієþ. Íà ïіâäíі íàøà êðàїíà ìàє âèõіä
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.
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íàéáіëüø âäàëó (ç íàéìåíøèìè ñïîòâîðåííÿìè çîáðàæåíü ïîâåðõíі) êàðòîãðàôі÷íó ïðîєêöіþ, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ñêëàäàííі êàðò Óêðàїíè.
Ãåîãðàôі÷íèé öåíòð Óêðàїíè ìіñòèòüñÿ íà ïіâíі÷íіé îêîëèöі ñåëà
Ìàð’ÿíіâêà Øïîëÿíñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêîї îáëàñòі. Éîãî êîîðäèíàòè 49°01'39" ïí.ø. і 31°28'58" ñõ.ä.
ГОЛОВНЕ
 Україна має вигідне фізико-, економіко- і політико-географічне положення.
 Державна територія України є невіддільною ознакою державності, просторовою
межею державної влади, на яку поширюється дія її законів.
 Загальна протяжність державних кордонів України становить близько 7 тис. км,
з них сухопутні ділянки – це понад 5,6 тис. км, а морські – понад 1,3 тис. км.
 Наша держава має спільні кордони із сімома країнами Європи.
 За своєю площею Україна є найбільшою в Європі й займає центральне місце в цій
частині світу.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Які особливості державних кордонів України?
Які особливості фізико-, економіко- та політико-географічного положення України?
Чим зумовлені зміни в державній території України в останні роки?
Поясніть вигоди географічного положення України.
Користуючись фізичною картою України, визначте основні природні прикордонні
об’єкти.
об
є

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Позначення на контурній карті кордонів, сусідніх держав,
крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності
території України в градусах і кілометрах.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Порівняльна оцінка географічного розміщення України з країнами
світу (2–3 на вибір).

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

§ 12.

ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍІ ÇÌІÍÈ
ÊÎÐÄÎÍІÂ ÓÊÐÀЇÍÈ Â ÕÕ ÑÒ.

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

 Українські історико-географічні землі. Äîáðå íèíі âіäîìі
êîæíîìó óêðàїíöþ îáðèñè êðàїíè íà ïîëіòè÷íіé êàðòі íå çàâæäè
áóëè òàêèìè. Óïðîäîâæ òðèâàëîãî ïåðіîäó êîíôіãóðàöіÿ òåðèòîðії, ó
ìåæàõ ÿêîї æèëè íàøі ïðàùóðè, çìіíþâàëàñü. Òàê ñàìî çìіíþâàëèñÿ
é íàðîäè, ÿêі íàñåëÿëè ñó÷àñíó òåðèòîðіþ Óêðàїíè.
Íàçâè äåÿêèõ іñòîðèêî-ãåîãðàôі÷íèõ çåìåëü øèðîêî âæèâàþòüñÿ
ñüîãîäíі ÿê ó íàóêîâіé, òàê і ïîáóòîâіé ìîâі. Ïðèêëàäîì є íàçâà
Âîëèíü – ïіâíі÷íî-çàõіäíà ÷àñòèíà Óêðàїíè, ÿêà îõîïëþє òåðèòîðіþ
ñó÷àñíèõ Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, ÷àñòêîâî Æèòîìèðñüêîї і Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòåé. Ïîäіëëÿ – òåðèòîðіÿ ñó÷àñíèõ Õìåëüíèöüêîї òà
Âіííèöüêîї îáëàñòåé. Íå ìåíøå óæèâàíà, îñîáëèâî íà çàõîäі Óêðàїíè,
íàçâà Ãàëè÷èíà – òåðèòîðіÿ ñó÷àñíèõ Ëüâіâñüêîї, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї
і ÷àñòèíè Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòåé. Áóêîâèíà – ÷àñòèíà òåðèòîðії â
ìåæàõ ñó÷àñíîї ×åðíіâåöüêîї îáëàñòі.
Ïîðіâíÿíî 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 ïîïóëÿðíèìè є íàçâè Áåñàðàáіÿ і Ïîêóòòÿ (÷àñòèíè òåðèòîðії ×åðíіâåöüêîї і Îäåñüêîї îáëàñòåé). Ìàëîâæèâàííîþ є é íàçâà
Òàâðіÿ (ïіâîñòðіâ Êðèì ðàçîì іç ÷àñòèíîþ ïіâäíÿ Óêðàїíè).
Íà çàõîäі Óêðàїíè â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Êàðïàò âіäîìі òàêі âіäíîñíî
íåâåëèêі çà ðîçìіðàìè іñòîðè÷íі çåìëі ÿê Ãóöóëüùèíà, Áîéêіâùèíà òà
Ëåìêіâùèíà. Ãóöóëüùèíà – ÷àñòèíè Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї, Çàêàðïàòñüêîї òà ×åðíіâåöüêîї îáëàñòåé. Áîéêіâùèíà – òåðèòîðії çäåáіëüøîãî
Ëüâіâùèíè òà Іâàíî-Ôðàíêіâùèíè. Ëåìêіâùèíà – öå ÷àñòèíà ñó÷àñíîї
Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі.
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Мал. 25. Формування території України у ХХ ст.
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Використавши картосхему (мал. 25 стор. 46) проаналізуйте зміни меж
України впродовж ХХ ст.

ГОЛОВНЕ
 Українські історико-географічні землі – частини країни, що сформувались у ході історичного розвитку та мають особливості національного складу, ведення господарства, культури.
 До історико-географічних земель України належать: Волинь, Галичина, Покуття,
Буковина, Поділля, Слобожанщина, Запоріжжя, Гетьманщина, Таврія та інші.
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Íàçâè òàêèõ іñòîðè÷íèõ çåìåëü, ÿê-îò Çàïîðіææÿ àáî Êèїâùèíà,
íèíі ìàþòü іíøå çíà÷åííÿ. Ïіä íèìè ðîçóìіþòü òåðèòîðії, âіäïîâіäíî,
Çàïîðіçüêîї òà Êèїâñüêîї îáëàñòåé. Îäíàê їõíіé ïåðâèííèé çìіñò äåùî
іíøèé. Çàïîðіææÿ îõîïëþâàëî çåìëі Çàïîðіçüêîї Ñі÷і, òîáòî òåðèòîðіþ ñó÷àñíèõ Äíіïðîïåòðîâñüêîї, Çàïîðіçüêîї і ÷àñòêîâî Äîíåöüêîї òà
Õåðñîíñüêîї îáëàñòåé. Êèїâùèíі íàëåæàëà ÷àñòèíà íèíіøíіõ Êèїâñüêîї і ×åðêàñüêîї îáëàñòåé.
 Зміни меж України у ХХ ст. Ïіä ñó÷àñíîþ íàçâîþ ÿê ñàìîñòіéíà äåðæàâà íàøà êðàїíà ðîçïî÷àëà ñâîþ іñòîðіþ 1919 ð. Ñàìå
òîäі âіäáóëîñÿ óðî÷èñòå ïðîãîëîøåííÿ îá’єäíàííÿ äâîõ íîâîñòâîðåíèõ (1917 ð.) óêðàїíñüêèõ äåðæàâ – Çàõіäíîóêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè (ÇÓÍÐ) і Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñïóáëіêè (ÓÍÐ), äî ÿêîї
çîêðåìà ââіéøëè óêðàїíñüêі çåìëі Àâñòðî-Óãîðùèíè (Ãàëè÷èíà, Áóêîâèíà, Óãîðñüêà Ðóñü). Âіäòîäі é ïî÷àâñÿ ñó÷àñíèé åòàï ôîðìóâàííÿ
òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè. Öåé ïðîöåñ ïðîõîäèâ ñêëàäíî, àäæå âèãіäíå
åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íå òà âàæëèâå ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ Óêðàїíè
ïðèâåðòàëî óâàãó áàãàòüîõ ñóñіäíіõ äåðæàâ, ÿêі ïðàãëè ïîäіëèòè її
òåðèòîðіþ.
Íåçàáàðîì ìîëîäà óêðàїíñüêà äåðæàâà âòðàòèëà íåçàëåæíіñòü і
1922 ð. ââіéøëà äî ñêëàäó Ñîþçó Ðàäÿíñüêèõ Ñîöіàëіñòè÷íèõ Ðåñïóáëіê ÿê Óêðàїíñüêà Ñîöіàëіñòè÷íà Ðàäÿíñüêà Ðåñïóáëіêà (ÓÑÐÐ).
×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. ó ñêëàäі ÓÐÑÐ ïåðåáóâàëà Ìîëäàâñüêà
ÀÐÑÐ. 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.

РОЗДІЛ 2

 Територія України формувалася тривалий час, неодноразово змінювалася й
набула сучасних розмірів та обрисів 1954 року.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Які території ввійшли до складу України після Другої світової війни?
2. Поясніть причини змін території України у ХХ ст.
3. Проаналізуйте послідовність основних змін у розмірах та обрисах нашої держави,
які відбулися впродовж ХХ ст.
4. Яке сучасне значення, на вашу думку, можуть мати знання про історико-географічні
землі?
5. Покажіть на карті історико-географічні землі України.

§ 13.

ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Які одиниці адміністративно-територіального устрою є в Україні?
 До якої адміністративно-територіальної одиниці належить ваш населений
пункт?

 Зміни адміністративно-територіальних одиниць. Ó ðіçíі ÷àñè
íà òåðèòîðії Óêðàїíè âèíèêàëè ðіçíі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі
îäèíèöі (çåìëі, ãóáåðíії, ïîâіòè, îáëàñòі òîùî). Òàê, çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі іñíóâàëè êíÿçіâñòâà – Êèїâñüêå, ×åðíіãіâñüêå, ÃàëèöüêîÂîëèíñüêå òà іí. 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. Çà 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, ÿêà ïіä ÷àñ Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè ñòàëà îáëàñòþ Ðîñії. Ó
1954 ð. Êðèìñüêà îáëàñòü áóëà ïåðåäàíà Óêðàїíі, à â 1991 ð. áóëà âіäíîâëåíà àâòîíîìіÿ Êðèìó.
Ó 1932 ð. áóëà ââåäåíà ïîäіáíà äî ñó÷àñíîї òðèñòóïåíåâà ñèñòåìà
óïðàâëіííÿ (öåíòð, îáëàñòü, ðàéîí) é óòâîðåíî ïåðøèõ ï’ÿòü îáëàñòåé: Õàðêіâñüêó, Êèїâñüêó, Âіííèöüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó é Îäåñüêó.
Ïîñòóïîâî êіëüêіñòü îáëàñòåé çáіëüøóâàëàñÿ, ùî ïîâ’ÿçàíî íå òіëüêè
ç ïåðåðîçïîäіëîì íàÿâíèõ òåðèòîðіé, à é іç ïðèєäíàííÿì íîâèõ. Òàê,
ó 1954 ð. óòâîðåíî ×åðêàñüêó îáëàñòü, à Іçìàїëüñüêó – îá’єäíàíî ç
Îäåñüêîþ. Ó 1959 ð. Ëüâіâñüêó îáëàñòü áóëî îá’єäíàíî ç Äðîãîáèöüêîþ.
 Особливості сучасного адміністративно-територіального
устрою. Îñíîâíі çàñàäè òà ñèñòåìà òåðèòîðіàëüíîãî é àäìіíіñòðàòèâíîòåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè.
Òåðèòîðіàëüíèé óñòðіé Óêðàїíè âіäïîâіäíî äî ñò. 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
ä
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Нацiональне надбання

Складові середньої ланки адміністративно-територіального устрою
зазнали суттєвого реформування в наш час. У 2014 р. в Україні стартувала адміністративно-територіальна реформа (реформа децентралізації).
Її мета – концентрація основних владних повноважень саме на рівні громад. У результаті проведеної реформи всю територію України в межах
областей розділили на 1469 громад, а наявну кількість районів зменшили
із 490 до 136.
У 2021 році очікується внесення змін до Конституції України щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.
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ðåãіîíіâ ç óðàõóâàííÿì їõíіõ іñòîðè÷íèõ, åêîíîìі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ,
ãåîãðàôі÷íèõ і äåìîãðàôі÷íèõ îñîáëèâîñòåé, åòíі÷íèõ і êóëüòóðíèõ
òðàäèöіé.
Єäíіñòü і öіëіñíіñòü äåðæàâíîї òåðèòîðії îçíà÷àþòü, ùî ñêëàäîâі
її ÷àñòèíè íåðîçðèâíî âçàєìîïîâ’ÿçàíі, âèçíà÷àþòüñÿ âíóòðіøíüîþ
єäíіñòþ.
Ïîєäíàííÿ öåíòðàëіçàöії і äåöåíòðàëіçàöії 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 – îðãàíàì ìіñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Çáàëàíñîâàíіñòü ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó ðåãіîíіâ ç óðàõóâàííÿì óñіõ їõíіõ îñîáëèâîñòåé і 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.
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
òà Ñåâàñòîïîëü, ÿêі ìàþòü ñïåöіàëüíèé ñòàòóñ (âèçíà÷åíèé 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 (âіä ëàò. status – ïîëîæåííÿ, ñòàí) 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
(ÎÒÃ). Íà öüîìó ðіâíі òàêîæ âèäіëÿþòüñÿ ìіñòà (459), ñåðåä ÿêèõ
ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó ðåñïóáëіêàíñüêîãî òà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ.
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Äî êàòåãîðії ìіñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ìîæóòü áóòè âіäíåñåíі 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 ìîæóòü áóòè âіäíåñåíі ìіñòà ç êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ìåíø ÿê 50 òèñÿ÷ îñіá, ÿêùî âîíè ìàþòü áëèçüêó
ïåðñïåêòèâó ïîäàëüøîãî åêîíîìі÷íîãî òà ñîöіàëüíîãî ðîçâèòêó, çðîñòàííÿ êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
Íàéíèæ÷îþ ëàíêîþ àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ є
ìіñòà ðàéîííîãî ïіäïîðÿäêóâàííÿ, ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó é ñåëà.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте адміністративно-територіальний устрій
України, використавши офіційний веб-портал Верховної
Ради України у режимі доступу https://static.rada.gov.ua/
zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html. Зазначте області з
найбільшою і найменшою кількістю об’єднаних територіальних громад. Зазначте кількість одиниць найнижчої ланки адміністративно-територіального устрою України.

ГОЛОВНЕ
 Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався й набув
сучасних рис 1991 року.
 У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна
Республіка Крим, 24 адміністративні області, міста спеціального статусу – Київ і
Севастополь, а також 136 районів, 1469 об’єднаних територіальних громад.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Які основні одиниці адміністративно-територіального поділу України? Назвіть їх.
2. У чому полягає єдність і цілісність державної території?
3. Поясніть необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні на сучасному етапі.
4. Яке значення, на вашу думку, має реформа децентралізації для вашого населеного пункту? Району? ОТГ?
5. Проаналізуйте послідовність проведення та результати реформи децентралізації в Україні, використавши сайт https://decentralization.gov.
ua/about.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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 розуміти міжнародну систему обчислення часу та вміти користуватися нею
в різних країнах під час своїх подорожей;
 уміти визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годинних
поясів;
 порівнювати час у своїй місцевості з місцевим часом в інших регіонах
України та в сусідніх країнах.

§ 14.

ÌІÆÍÀÐÎÄÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÂІÄËІÊÓ ×ÀÑÓ

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

 Основні одиниці відліку часу на Землі. Ïîíÿòòÿ äîáà, ãîäèíà,
õâèëèíà, ñåêóíäà äàâíî ìіöíî ââіéøëè ó âæèòîê ëþäèíè. Öå íå
âèïàäêîâî, àäæå їõ âèäіëåííþ ñïðèÿëî íàñàìïåðåä ïîñòіéíå îáåðòàííÿ
íàøîї ïëàíåòè íàâêîëî ñâîєї îñі. Îäèí îáåðò Çåìëÿ çäіéñíþє ïðèáëèçíî çà 24 ãîäèíè, àáî îäíó äîáó. Äîáà âіäðàõîâóєòüñÿ çà ïîâíèìè
öèêëàìè çìіíè ñîíÿ÷íîї îñâіòëåíîñòі – äåíü і 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 íàéáіëüø òðèâàëèõ іíòåðâàëіâ ÷àñó âèêîðèñòîâóþòü òàêі îäèíèöі âèìіðó, ÿê ðіê, ìіñÿöü, òèæäåíü. ßê âè âæå çíàєòå, 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 365,24 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. Ïðîòå, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïåðіîä îáåðòàííÿ
Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ íå äîðіâíþє öіëіé êіëüêîñòі ñîíÿ÷íèõ äіá, ó
êàëåíäàðі òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè âèñîêîñíі
ðîêè, òðèâàëіñòþ 366 äіá.
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Ðіê, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîäіëÿєòüñÿ íà 12 êàëåíäàðíèõ ìіñÿöіâ ðіçíîї
òðèâàëîñòі – âіä 28 äî 31 äîáè. Â єâðîïåéñüêîìó êàëåíäàðі êîðèñòóþòüñÿ ñèíîäè÷íèì ìіñÿöåì – ïåðіîäîì ïîâíîї çìіíè ôàç Ìіñÿöÿ.
Òèæäåíü, ùî çàçâè÷àé ñêëàäàєòüñÿ іç 7 äіá, íå ïîâ’ÿçàíèé ç ÿêîþñü
àñòðîíîìі÷íîþ ïîäієþ, ïðîòå øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ÿê îäèíèöÿ
÷àñó. Іñíóє äóìêà, ùî òðèâàëіñòü òèæíÿ áåðå ïî÷àòîê іç çàîêðóãëåíîї
òðèâàëîñòі îäíієї іç ÷îòèðüîõ ôàç Ìіñÿöÿ.
Íàéáіëüø çíà÷íèìè çà òðèâàëіñòþ îäèíèöÿìè ÷àñó є ñòîëіòòÿ,
òèñÿ÷îëіòòÿ, à òàêîæ ìåãà- òà ãіãàðîêè, ÿêі âèìіðþþòüñÿ ìіëüéîíàìè é ìіëüÿðäàìè ðîêіâ. Öі îäèíèöі íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ó
òàêèõ íàóêàõ, ÿê àñòðîíîìіÿ, ãåîëîãіÿ, ó êîñìі÷íіé íàóöі.

Iсторiя
р географiï
р ф

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

 Місцевий і поясний час. Ç äàâíіõ ÷àñіâ ëþäè çàâæäè êîðèñòóâàëèñÿ íå òіëüêè ðіçíèìè îäèíèöÿìè ÷àñó, à é ðіçíèìè ñèñòåìàìè éîãî
ëі÷áè. Íà êîæíîìó ìåðèäіàíі, ó çâ’ÿçêó ç íåðіâíîìіðíèì îñâіòëåííÿì
çåìíîї ïîâåðõíі ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè â êîæíèé ìîìåíò, ÷àñ äîáè
ñâіé. Éîãî íàçèâàþòü ñîíÿ÷íèì, àáî ìіñöåâèì, ÷àñîì.
Ìіñöåâèé ÷àñ çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї äîâãîòè ìіñöÿ і є îäíàêîâèì äëÿ âñіõ ïóíêòіâ, ðîçòàøîâàíèõ íà îäíîìó ìåðèäіàíі. Ùî áіëüøà
âіäñòàíü îäíîãî ìåðèäіàíà âіä іíøîãî, òî áіëüøà ðіçíèöÿ ìіæ íèìè
â ÷àñі. Íàãàäàєìî, ùî ðіçíèöÿ áóäü-ÿêèõ çíà÷åíü ìіñöåâîãî ÷àñó ó
äâîõ ïóíêòàõ íà Çåìëі äîðіâíþє ðіçíèöі їõíіõ äîâãîò. Íàïðèêëàä, ðіçíèöÿ â ÷àñі ìіæ Êèєâîì і Ëîíäîíîì є â êіëüêà ðàçіâ ìåíøîþ, íіæ
ìіæ Êèєâîì і Òîêіî ÷è Ñіäíåєì. І íàâïàêè, ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó ÷àñі
ìіæ Êèєâîì і Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ íà âåëèêіé âіäñòàíі
(ó êì) îäíå âіä îäíîãî, áóäå çîâñіì íåçíà÷íîþ, îñêіëüêè öі äâà ìіñòà
ðîçòàøîâàíі ìàéæå íà îäíîìó ìåðèäіàíі.
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 і êàëåíäàðÿõ.
Æèòòєâà ïðàêòèêà ëþäåé ïîêàçàëà, ùî ìіñöåâèì ÷àñîì êîðèñòóâàòèñÿ íåçðó÷íî, îñîáëèâî òîäі, êîëè êðàїíà ìàє çíà÷íó ïðîòÿæíіñòü іç
çàõîäó íà ñõіä і ïîâ’ÿçàíà ðіçíîìàíіòíèìè åêîíîìі÷íèìè, êóëüòóðíèìè
çâ’ÿçêàìè ç іíøèìè êðàїíàìè. Ïðîïîçèöіÿ ùîäî ââåäåííÿ ïîÿñíîãî
÷àñó â êðàїíàõ ñâіòó áóëà ïðîãîëîøåíà Ìіæíàðîäíîþ êîíôåðåíöієþ,
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись картою годинних поясів і картою світу в атласі, визначте
країни, які розташовані у двох і більше годинних поясах. Яку країну
перетинає найбільша кількість годинних поясів?

Iсторiя географiï
Залізниці – «ініціатори» стандартного та поясного часу. Певні непорозуміння з місцевим часом виникли ще в ХІХ ст. у зв’язку з появою залізничного транспорту. Тоді рух потягів за місцевим часом був дуже ускладнений. Протягом 1840–1847 рр. залізниця Великої Британії поступово
почала використовувати так званий стандартний, або єдиний, час руху
потягів. Пізніше, у 1883 р., стандартний і поясний час був уведений у США
та Канаді. Тоді залізниці США та Канади перевели годинники на всіх залізничних станціях згідно із часовим поясом, а пояси отримали назву Східний, Центральний, Гірський, Тихоокеанський.
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ïðîâåäåíîþ â 1884 ð. â ÑØÀ. Äî 1929 ð. áіëüøіñòü
êðàїí ñâіòó ïðèéíÿëè öþ ïðîïîçèöіþ, ïðîòå é
äîòåïåð âèíèêàþòü ðіçíîìàíіòíі äèñêóñії ç ïðèâîäó
äîöіëüíîñòі òàêîãî ÷àñó.
Íèíі âñþ çåìíó êóëþ ïîäіëåíî íà 24 ãîäèííèõ
ïîÿñè ç íóìåðàöієþ âіä 0-ãî äî ÕÕІІІ-ãî ïîÿñó.
Ãîäèííèé ïîÿñ ïðîñòÿãàєòüñÿ ïî äîâãîòі íà 15°.
Ìіñöåâèé ÷àñ ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà ïîÿñó, ÿêèì
êîðèñòóþòüñÿ â óñüîìó ïîÿñі, íàçèâàþòü ïîÿñíèì
Мал. 26. Визначення
÷àñîì (ìàë. 26). Çàçâè÷àé ìåæі ïîÿñіâ ïðîõîäÿòü
íå ÷іòêî ïî ìåðèäіàíàõ, à ïî ìåæàõ àäìіíіñòðà- середнього меридіана
годинного поясу
òèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü і 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 ìіñöåâèé ÷àñ âіäñóòíє. Çäåáіëüøîãî òàì êîðèñòóþòüñÿ Âñåñâіòíіì ÷àñîì.
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 Âåëèêіé Áðèòàíії (ìàë. 27). Â óñіõ ïóíêòàõ,
ùî ðîçòàøîâàíі â îäíîìó ïîÿñі, ó êîæíèé äàíèé
Мал. 27. Гринвіцька
ìîìåíò ÷àñ ââàæàєòüñÿ îäíàêîâèì, ðіâíèì ìіñöåобсерваторія, через
âîìó ÷àñó ñåðåäíüîãî ìåðèäіàíà ïîÿñó. Òàê, äëÿ
яку проходить
äðóãîãî ïîÿñó, ó ÿêîìó ïåðåâàæíî ðîçòàøîâàíà
Гринвіцький меридіан
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 ïîëóäåíü, òî â Ëîíäîíі, ðîçòàøîâàíîìó â 0-ìó ïîÿñі, áóäå ëèøå 10-òà ãîäèíà. Òåðèòîðії äåÿêèõ
êðàїí ñâіòó ïåðåòèíàþòü îäðàçó êіëüêà ãîäèííèõ ïîÿñіâ.
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Áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó ç æîâòíÿ ïî êâіòåíü æèâå çà ïîÿñíèì ÷àñîì,
à ç êâіòíÿ ïî æîâòåíü – çà ëіòíіì. Ëіòíіé ÷àñ ôîðìóєòüñÿ âíàñëіäîê 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 Âåëèêіé Áðèòàíії. Ïðîòå ëіòíіé
÷àñ ñïðèéìàєòüñÿ â áàãàòüîõ êðàїíàõ і äîñі íåîäíîçíà÷íî.
ГОЛОВНЕ
Основними одиницями відліку часу на Землі є доба й рік.
Розрізняють тропічний і сидеричний (зоряний) рік.
У своєму повсякденному житті людство користується місцевим і поясним часом.
Місцевий час – це сонячний час на кожному меридіані в даний момент, поясний
час – це місцевий час середнього меридіана поясу.
 Місцевий час Гринвіцького меридіана прийнято вважати Всесвітнім.
 Земна куля розділена на 24 годинних пояси, починаючи з 0-го.





ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Із чим пов’язаний вибір доби та року як основних одиниць часу на Землі?
2. Які особливі одиниці часу використовують у вашій школі? Де ще використовують
цікаві одиниці часу?
3. Чому місцевим часом користуватися незручно?
4. Поясніть, чому поясний час є універсальним.
5. Чи потрібно переводити годинник при перетині двох сусідніх поясів?
6. Обчисліть, користуючись картою годинних поясів, поясний час у Лондоні взимку,
якщо поясний час у Варшаві – 13-та година.

§ 15.

×ÀÑ Â ÓÊÐÀЇÍІ

 Яку з географічних координат можна визначити, знаючи місцевий час двох
х
пунктів?
 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 18°02'03". Öÿ âіäñòàíü ó ÷àñîâîìó âèìіðі äîðіâíþє ïðèáëèçíî 72 õâèëèíè, 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 і òðåòіé ãîäèííі ïîÿñè (ìàë. 28). 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 êèїâ54

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Літній час: за і проти. Питання, чи виправданою є зміна зимового
часу на літній і навпаки, уже кілька років дискутується в Україні науковцями різних галузей. Учені намагаються дати відповіді на питання: економія енергії – це реальність чи ілюзія; як впливає
переведення годинника на біоритми людини. За деякими даними
економія енергії може сягати до 2 % річного споживання електроенергії в країні. Світові спеціалісти в галузі медицини звертають увагу на те, що багато людей у зв’язку з різкою зміною часу на одну
годину переживають стрес, який проявляється в порушенні сну, роздратованості, зниженні уваги та реакції, підвищеній втомлюваності.
А дехто з медиків прямо пов’язує демографічну кризу, зокрема зменшення приросту населення в багатьох країнах Європи, з переведенням годинника двічі на рік.

 Різниця в часі України з іншими країнами світу. Ó çèìîâèé
÷àñ, êîëè Óêðàїíà æèâå çà êèїâñüêèì (ïîÿñíèì) ÷àñîì, ðіçíèöþ â ÷àñі
ç іíøèìè êðàїíàìè ðîçðàõîâóþòü çàâäÿêè îá÷èñëåííþ ðіçíèöі ãîäèííèõ ïîÿñіâ ìіæ íèìè. Óëіòêó 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 ìàéæå ç óñіìà êðàїíàìè
Єâðîïè, îñêіëüêè ïåðåõіä íà ëіòíіé òà ç ëіòíüîãî íà çèìîâèé ÷àñ âіäáóâàєòüñÿ â óñіé Єâðîïі îäíî÷àñíî.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте картосхему (мал. 29 на стор. 56) і з’ясуйте, які годинні
пояси перетинають країни Європи. У яких поясах розташовані країни –
сусіди України? Як називають поясний час 0-го, 1-го, 2-го, 3-го і 4-го годинних поясів, у яких розташована більшість країн Європи?
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ñüêèì, і íå ñòіëüêè òîìó, ùî ì. Êèїâ є
ñòîëèöåþ íàøîї äåðæàâè, à é 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 Óêðàїíі òà іíøèõ
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ñâіòó ìîæíà âèçíà÷èòè, ñêîðèñòàâøèñü îíëàéí-ãîäèííèêîì іíòåðíåò-ðåñóðñіâ.
Ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
Мал. 28. Годинні пояси України
ñâіòëîâîãî äíÿ â ëіòíіé ïåðіîä íà âñіé
òåðèòîðії Óêðàїíè çàñòîñîâóєòüñÿ ùîðі÷íà ïîïðàâêà êèїâñüêîãî ÷àñó
íà +1 ãîäèíó (ëіòíіé ÷àñ) â îñòàííþ íåäіëþ áåðåçíÿ î 3-é ãîäèíі òà –1
ãîäèíó (çèìîâèé ÷àñ) î 4-é ãîäèíі â îñòàííþ íåäіëþ æîâòíÿ. Ç 1996 ð.
òàêèé ñïîñіá îá÷èñëåííÿ ÷àñó â êðàїíі çàêðіïëåíèé îôіöіéíîþ ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.
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синій

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

фіолетовий

Західноєвропейський час (WET) (UTC+0)

червоний

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

жовтий

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

оранжевий

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

зелений

Московський час (MSK) (UTC+4)

Мал. 29. Годинні пояси Європи

Ñèíõðîííî ç Óêðàїíîþ ïåðåõîäÿòü íà ëіòíіé ÷àñ íàøі ñóñіäè íà
çàõîäі òà ïіâäåííîìó çàõîäі. Òîìó ðіçíèöÿ â ÷àñі íàøîї êðàїíè ç Ïîëüùåþ, Ñëîâà÷÷èíîþ, Óãîðùèíîþ, ùî ëåæàòü ó 1-ìó ãîäèííîìó ïîÿñі,
öіëîðі÷íî ñòàíîâèòü +1 ãîä. Ç Ðóìóíієþ і Ìîëäîâîþ, ÿêі ðîçòàøîâàíі
ç Óêðàїíîþ â îäíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі, ÷àñ îäíàêîâèé ïðîòÿãîì óñüîãî
ðîêó. Ç Áіëîðóññþ, ÿêà íå âèêîðèñòîâóє ëіòíіé ÷àñ, à æèâå çà ÷àñîì
3-ãî ïîÿñó, ðіçíèöÿ â ÷àñі â çèìîâèé ïåðіîä ñòàíîâèòü –1 ãîä, à â ëіòíіé – ÷àñ çáіãàєòüñÿ ç ëіòíіì ÷àñîì Óêðàїíè. Ç íàøèì ñõіäíèì ñóñіäîì
Ðîñієþ ðіçíèöÿ â ÷àñі âçèìêó ñòàíîâèòü –2 ãîä, à âëіòêó –1 ãîä.
 Вчимося розв’язувати задачі на визначення часу (ãîòóєìîñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè № 3). ßê âè âæå çíàєòå, ìіñöåâèé ÷àñ
çàâæäè îäíàêîâèé â óñіõ 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. Ïіä ÷àñ
îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі âñі òî÷êè îäíîãî ìåðèäіàíà ïîâåðòàþòüñÿ íà îäíàêîâó êóòîâó âіäñòàíü çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó. Äëÿ
òîãî ùîá Çåìëÿ îáåðíóëàñÿ íà 15°, âèòðà÷àєòüñÿ 1 ãîä, íà 1° – 4 õâ,
íà 1' – 4 ñ. Ñàìå òîìó íà ìåðèäіàíàõ, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç 15°, ðіçíèöÿ
â ìіñöåâîìó ÷àñі äîðіâíþâàòèìå 1 ãîä, ïðîâåäåíèõ ÷åðåç 1° – 4 õâ,
à ÷åðåç 1' – 4 ñ. Öі îñîáëèâîñòі ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè ïіä ÷àñ âèçíà÷åííÿ 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 ïîòðіáíî âèçíà÷èòè ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó îáîõ ïóíêòіâ
і çíàéòè ðіçíèöþ їõíіõ äîâãîò, ÿêó ïîòіì ïåðåâåñòè â ÷àñîâі
îäèíèöі âèìіðó. Äîâãîòà Êèєâà äîðіâíþє 30°31' ñõ. ä., à Õàðêîâà – 36°14' ñõ. ä. Çíàõîäèìî ðіçíèöþ äîâãîò äâîõ ìіñò: 36°14'
ñõ. ä – 30°31' ñõ. ä. = 5°43'. Ïåðåâîäèìî öþ ðіçíèöþ â îäèíèöі ÷àñó:
4 õâ × 5° = 20 õâ; 4 ñ × 43' = 172 ñ, àáî 2 õâ 52 ñ. Ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó ÷àñі ìіæ Õàðêîâîì і Êèєâîì ñòàíîâèòü 20 õâ + 2 õâ 52 ñ =
= 22 õâ 52 ñ. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî Õàðêіâ ðîçòàøîâàíèé ñõіäíіøå Êèєâà,
äî ìіñöåâîãî ÷àñó Êèєâà äîäàєìî ðîçðàõîâàíó ðіçíèöþ â ÷àñі ìіæ 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
56

ГОЛОВНЕ
 Україна розташована в трьох годинних поясах.
 Понад 90 % території України розташовано в другому (київському) годинному поясі,
час якого є універсальним для всієї країни.
 На всій території України в теплий період року вводиться літній час.
 Для визначення місцевого часу пункту слід пам’ятати, що різниця в часі в межах
1° довготи дорівнює 4 хв.
 Поясний час двох пунктів відрізняється на різницю часових поясів між ними.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

Яким часом користуються по всій території України взимку та влітку?
З якими країнами-сусідами Україна розташована в одному годинному поясі?
Чому місцевий час крайніх східної і західної точок України різний?
Поясніть, використавши карту годинних поясів (в атласі), чому поясний час у Києві
та Мінську різний.
5. За картою годинних поясів з’ясуйте, яка довгота середнього меридіана 2-го годинного поясу. Які населені пункти України розміщені на цьому меридіані?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на
визначення часу.

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

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ

57

РОЗДІЛ 2

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

РОЗДІЛ 3

Р оз д іл 3
Розділ

ÐÅËÜЄÔ, ÒÅÊÒÎÍІ×ÍÀ
ÒÀ ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ
ÁÓÄÎÂÀ, ÌІÍÅÐÀËÜÍІ
ÐÅÑÓÐÑÈ
 розуміти, яку роль відіграє тектонічна й геологічна будова території, а
також рельєф у господарській діяльності людини;
 уміти визначати зв’язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними
копалинами, геологічною будовою території;
 уміти характеризувати рельєф і корисні копалини та давати їм природногосподарську оцінку;
 оцінювати вплив людини на рельєф, розуміти наслідки видобування корисних копалин і необхідність охорони надр.

§ 16.

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

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

 Форми земної поверхні. Âè âæå çíàєòå, ùî ðåëüєô – öå ñóêóïíіñòü ôîðì çåìíîї ïîâåðõíі. Çàëåæíî âіä âåëè÷èíè òàêèõ ôîðì ðîçðіçíÿþòü ðåëüєô êіëüêîõ ïîðÿäêіâ:
ïëàíåòàðíі ôîðìè ðåëüєôó: ìàòåðèêîâі âèñòóïè 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
òà ãіðñüêі êðàїíè. Ðіâíèíè – öå âåëèêі äіëÿíêè ñóõîäîëó ç ìàëèìè
êîëèâàííÿìè âèñîò é îäíîðіäíèì, ïåðåâàæíî ãîðèçîíòàëüíèì, çàëÿãàííÿì ãіðñüêèõ ïîðіä. Ó їõíіé îñíîâі çàëÿãàþòü çàçâè÷àé äàâíі
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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 é ãîðáèñòèìè.
Ãîðè – öå âèñîêî ïіäíÿòі íàä ïðèëåãëèìè ðіâíèíàìè äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íèìè é ðіçêèìè êîëèâàííÿìè
âèñîò. Ó òåêòîíі÷íіé áóäîâі їì âіäïîâіäàþòü îáëàñòі ñêëàä÷àñòîñòі ðіçíîãî âіêó. 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 òà äîëèíàìè âîíè óòâîðþþòü ãіðñüêі ñèñòåìè. Іíîäі ñóêóïíіñòü ãіðñüêèõ ñèñòåì ìîæå óòâîðþâàòè ãіðñüêó êðàїíó.
 Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â îñíîâíîìó â ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі
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. Òåðèòîðіÿ 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.
 Рівнини України. Íà ïіâíî÷і êðàїíè ðîçòàøîâàíà Ïîëіñüêà íèçîâèíà, ùî óòâîðåíà äàâíіìè ëüîäîâèêîâèìè âіäêëàäàìè òà ðі÷êîâèìè
íàíîñàìè. Âîíà ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä çàõіäíèõ êîðäîíіâ Óêðàїíè äî
äîëèíè Äíіïðà é 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
ð
ð
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.
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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 ÷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 âðіçíîìàíіòíþþòü 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. 30). Äåÿêі ç òàêèõ ïàñîì íàçèâàþòü ãîðàìè, ÿê-îò
Êðåìåíåöüêі ãîðè.
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
60
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Причина наявності в назвах численних горбів Приазовської височини слів
«могила» або «могили», на думку деяких істориків, пояснюється можливим захороненням тут скіфських царів. До того ж є припущення, що саме
на цій височині 1223 р. відбулася відома битва на річці Калка (нині р. Кальчик) між слов’янами й татаро-монгольськими завойовниками. Якщо це
правда, то скільки ж тут загинуло людей?

Íà ïіâäåííîìó ñõîäі Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà Äîíåöüêà âèñî÷èíà.
Öÿ òåðèòîðіÿ óòâîðèëàñÿ çàâäÿêè ãîðîóòâîðþâàëüíèì ïðîöåñàì і âíàñëіäîê 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. 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 ãîðèñòàðöі – íåâèñîêі, íà÷å çãîðáëåíі. Ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî òóò íàé61
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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 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 – ÁåëüìàêÌîãèëà (324 ì).
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áіëüøå 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 ñòàíîâМал. 31. Річкова долина
ëÿòü ëèøå 700–1200 ì. Ãîëîâíå
òå, ùî âåðøèíè Êðèìñüêèõ ãіð (ÿéëè) ìіñöÿìè äóæå ðіâíі, ìàéæå
ïëîñêі. 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).
 Річкові долини. Âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó çàëåæèòü і ïðîñòÿãàííÿ
çåìíîþ ïîâåðõíåþ ðі÷êîâèõ äîëèí – âіäíîñíî âóçüêèõ äîâãèõ óëîãîâèí, óòâîðåíèõ ðіêàìè. Âîíè ìàþòü ïîõèë, âіäïîâіäíî äî їõíüîї òå÷ії,
âіä âåðõіâ’ÿ äî ïîíèççÿ. Ðі÷êîâі äîëèíè áóâàþòü çâèâèñòі é ïðÿìîëіíіéíі. Ñêëàäîâі ðі÷êîâîї äîëèíè: ðі÷èùå (äíî, ñõèëè), çàïëàâè òà
íàäçàïëàâíі òåðàñè (ìàë. 31). Íàéáіëüøèìè ðі÷êîâèìè äîëèíàìè â
Óêðàїíі є äîëèíè Äíіïðà, Ïіâäåííîãî Áóãó, Ïðèï’ÿòі, Äåñíè, Äíіñòðà,
Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ òà Äóíàþ.
 Карта «Фізична поверхня». Çàãàëüíі îñîáëèâîñòі áóäîâè
ïîâåðõíі òåðèòîðії Óêðàїíè, ïðîñòÿãàííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó,
їõíі àáñîëþòíі âèñîòè âіäîáðàæåíî íà ôіçè÷íіé êàðòі. Êîðèñòóâàòèñÿ
òàêîþ êàðòîþ 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.
ГОЛОВНЕ
 Основними формами земної поверхні суходолу є рівнини й гори.
 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.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Назвіть форми земної поверхні та їхні основні характеристики.
Що і як зображено на фізичній карті України?
Наведіть приклади найбільших в Україні низовин і височин.
Назвіть форми рельєфу, які б ви нанесли на карту вашої місцевості. Обґрунтуйте
відповідь.
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ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ІÑÒÎÐІß ÇÅÌËІ.
ÎÑÍÎÂÍІ ÒÅÊÒÎÍІ×ÍІ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

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

 Геологічна історія Землі. Öå ïîñëіäîâíіñòü ïîäіé ó ðîçâèòêó
Çåìëі ÿê ïëàíåòè. Íàéâàæëèâіøèìè ç íèõ áóëè óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ
ïîðіä, âèíèêíåííÿ é ðóéíóâàííÿ ôîðì ðåëüєôó, íàñòóï і âіäñòóï
ìîðÿ, çëåäåíіííÿ, ïîÿâà òà çíèêíåííÿ âèäіâ æèâèõ іñòîò. Óñі öі ïîäії
âèâ÷àє íàóêà ãåîëîãіÿ.
Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî Çåìëÿ óòâîðèëàñÿ áëèçüêî 4,5 ìëðä ðîêіâ
òîìó ç äèñêîïîäіáíîї ìàñè ãàçó òà ïèëó, ÿêà é äàëà ïî÷àòîê Ñîíÿ÷íіé
ñèñòåìі. Ñïî÷àòêó ïëàíåòà áóëà ðîçïå÷åíà. Òà ïîñòóïîâî її çîâíіøíіé
øàð îõîëîâ і ïåðåòâîðèâñÿ íà çåìíó êîðó. Ïðîòÿãîì ñîòåíü ìіëüéîíіâ
ðîêіâ ïîâåðõíÿ ïëàíåòè ïîñòіéíî çìіíþâàëàñÿ, êîíòèíåíòè ôîðìóâàëèñÿ é ðîçïàäàëèñÿ. Âîíè ìіãðóâàëè ïî ïîâåðõíі, іíîäі îá’єäíóþ÷èñü
é óòâîðþþ÷è ñóïåðêîíòèíåíòè, ÿê-îò: Ïàíãåÿ, Ãîíäâàíà òà Ëàâðàçіÿ.
Іç ÷àñîì ñóïåðêîíòèíåíòè ðîçïàëèñÿ é óòâîðèëèñÿ ñó÷àñíі ìàòåðèêè.
 Геологічне літочислення. Õðîíîëîãіþ ãåîëîãі÷íèõ ïîäіé â іñòîðії Çåìëі íàçèâàþòü ãåîëîãі÷íèì ëіòî÷èñëåííÿì. Íèçêà öèõ ïîäіé
ðîçäіëåíà íà ïåðіîäè òðèâàëіñòþ â ìіëüéîíè ðîêіâ. Òіëüêè çîâñіì
íåäàâíî â÷åíі ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä âіäíîñíîї ãåîõðîíîëîãії. Âіí äàє çìîãó âèâ÷àòè é ïîðіâíþâàòè ãåîëîãі÷íі ïîäії â іñòîðії Çåìëі, âçàєìîçâ’ÿçîê ó ïîñëіäîâíîñòі óòâîðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä і
ñêàì’ÿíіëîñòåé. Öå äîïîìàãàє âіäðіçíèòè áіëüø ðàííі ïîêëàäè âіä ïіçíіøèõ, âèçíà÷èòè їõíіé âіê, ç’ÿñóâàòè ãåîëîãі÷íі é êëіìàòè÷íі óìîâè
ìèíóëèõ ÷àñіâ.
Óâåñü ÷àñ, ùî ìèíóâ ç ìîìåíòó óòâîðåííÿ Çåìëі, ïîäіëÿþòü íà
ï’ÿòü âåëèêèõ ãåîëîãі÷íèõ åð, òðè ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ç ïåðіîäіâ. 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 (äèâ. QR-êîä). Âîíà
äîïîâíþє ãåîëîãі÷íó êàðòó, äîïîìàãàє 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.
 Карта «Тектонічна будова». Öå ðіçíîâèä ãåîëîãі÷íèõ êàðò, íà
ÿêèõ çîáðàæóþòüñÿ ôîðìè çàëÿãàííÿ, ÷àñ é óìîâè ôîðìóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñòðóêòóð çåìíîї êîðè. Âèäіëÿþòü çàãàëüíі, ðåãіîíàëüíі
і äåòàëüíі òåêòîíі÷íі êàðòè. Íà çàãàëüíèõ êàðòàõ ïîêàçóþòü ïåðåâàæíî îñíîâíі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè çåìíîї êîðè іç çàçíà÷åííÿ òåêòîíі÷íîãî ðåæèìó òà ÷àñó їõíüîãî ôîðìóâàííÿ. Íà ðåãіîíàëüíèõ êàðòàõ
âіäîáðàæóєòüñÿ òåêòîíі÷íà ñòðóêòóðà âіäïîâіäíèõ ðàéîíіâ. Äåòàëüíі
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òåêòîíі÷íі êàðòè (ìàñøòàáîì 1:200 000 і 1:50 000) õàðàêòåðèçóþòü
îñîáëèâîñòі é äåòàëі ñòðóêòóðè çåìíîї êîðè êîíêðåòíèõ äіëÿíîê. Ðîçêðèâàєòüñÿ òàêîæ õàðàêòåð ñêëàä÷àñòèõ і ðîçðèâíèõ ñòðóêòóð, їõ
ïîõîäæåííÿ, ÷àñ óòâîðåííÿ òà âçàєìîçâ’ÿçêè.
Òåêòîíі÷íà êàðòà Óêðàїíè âіäîáðàæàє òèïè òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð
íà òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè, ÿêі ïðîéøëè òðèâàëó іñòîðіþ (ïîíàä 3,8
ìëðä ðîêіâ). Öі ñòðóêòóðè íàëåæàòü äî äâîõ ãîëîâíèõ òèïіâ êîíòèíåíòàëüíîї çåìíîї êîðè – ïëàòôîðìíèõ і ñêëàä÷àñòèõ îáëàñòåé.
 Основні тектонічні структури. Óòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîðì
ðåëüєôó íà òåðèòîðії Óêðàїíè, òàê ñàìî ÿê і ñêðіçü íà Çåìëі, ïîâ’ÿçàíå
íàñàìïåðåä ç її òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ (äèâ. êàðòó íà ôîðçàöі). Íàçâà
«òåêòîíі÷íà» 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. 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 áëèçüêî 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 òà ÷àñòî âèõîäÿòü ïðîñòî íà ïîâåðõíþ,
íàçèâàþòü Óêðàїíñüêèì ùèòîì (ìàë. 32).
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.

Нацiональне
ц
надбання
д

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

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
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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 ïåðåêðèòèé øàðîì îñàäîâèõ ïîðіä çàâòîâøêè 10–12 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 óíàñëіäîê ãîðîóòâîðþâàëüíèõ ïðîöåñіâ і ïîðóøåííÿ çàëÿãàííÿ íà êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі îñàäîâèõ ïîðіä óòâîðèëàñÿ Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü.
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.
Ìîëîäі ñêëàä÷àñòі ñèñòåìè Óêðàїíè, ùî є ÷àñòèíàìè ÀëüïіéñüêîÃіìàëàéñüêîãî ñåéñìі÷íîãî ïîÿñó, ïðîäîâæóþòü ôîðìóâàòèñÿ é íèíі.
Ñâіä÷åííÿì öüîãî є, çîêðåìà, çåìëåòðóñè. Áіëüøіñòü «ïіäçåìíèõ
õâèëü» ïðèõîäÿòü äî íàñ іç Êàðïàò íà òåðèòîðії Ðóìóíії. Íà ïіâäåííîìó óçáåðåææі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà òàêîæ íåîäíîðàçîâî âіäáóâàëèñÿ çåìëåòðóñè, íàéñèëüíіøèé ç ÿêèõ ñòàâñÿ ó âåðåñíі 1927 ðîêó.
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ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Кримські землетруси. 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.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

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

 Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами. Îñêіëüêè áіëüøà
÷àñòèíà Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äâîõ ïëàòôîðì, ðåëüєô íàøîї
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. Òàê ñàìî âіäîáðàæåíі â ðåëüєôі é äіëÿíêè, äå çåìíà êîðà
ïіä âïëèâîì âíóòðіøíіõ ñèë çìèíàëàñÿ â ñêëàäêè. Òàê, ç Äîíåöüêîþ
ñêëàä÷àñòîþ îáëàñòþ ïîâ’ÿçàíà Äîíåöüêà âèñî÷èíà. Ñêëàä÷àñòіé ñèñòåìі Êàðïàò ó ðåëüєôі âіäïîâіäàє ãіðñüêà ñèñòåìà – Óêðàїíñüêі Êàðïàòè.
Íà ìіñöі ñêëàä÷àñòîї ñèñòåìè Êðèìñüêèõ ãіð âèíèêëè Êðèìñüêі ãîðè.
ГОЛОВНЕ
 Геологічна історія Землі – послідовність подій у розвитку Землі як планети. Вивчає
ці події та процеси наука геологія.
 Геологічне літочислення – це хронологія геологічних подій в історії Землі.
 Найбільшими тектонічними структурами є платформи й області складчастостей.
До них на нашій території належать Східноєвропейська та Західноєвропейська
платформи, а також складчасті системи Карпат і Кримських гір.
 Основні форми рельєфу тісно пов’язані з тектонічними структурами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Що характеризує геохронологічна шкала?
2. Що і як зображено на тектонічній карті України?
3. Назвіть основні тектонічні структури на території України й поясніть, як вони вплинули на рельєф.
4. За тектонічною картою покажіть межі Українського кристалічного щита та інших
тектонічних структур.
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ÃÅÎËÎÃІ×ÍÀ ÁÓÄÎÂÀ. ÂÏËÈÂ ÃÅÎËÎÃІ×ÍÎЇ
ÁÓÄÎÂÈ É ÒÅÊÒÎÍІÊÈ ÍÀ ÄІßËÜÍІÑÒÜ ËÞÄÈÍÈ
 Що таке платформа? Які особливості її будови?
 Що таке області складчастості?

 Геологічна будова. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïîøèðåíі ìàéæå âñі
âіäîìі íà Çåìëі ãіðñüêі ïîðîäè. Âіê íàéäàâíіøèõ ç íèõ – áëèçüêî
3,6 ìëðä ðîêіâ. Âіäòîäі é ðîçïî÷àâñÿ âіäëіê ãåîëîãі÷íîãî ëіòî÷èñëåííÿ
íà íàøèõ òåðåíàõ. Íàéäàâíіøі ãіðñüêі ïîðîäè çàçâè÷àé óêðèòі çâåðõó
íàéìîëîäøèìè çà âіêîì, ÷åòâåðòèííèìè, âіäêëàäàìè. Ìіæ íèìè øàð
çà øàðîì çàëÿãàþòü ãіðñüêі ïîðîäè ðіçíèõ åð і ïåðіîäіâ.
Òàê, íàéäàâíіøèìè, äîêåìáðіéñüêèìè (àðõåéñüêèìè é ïðîòåðîçîéñüêèìè), ãіðñüêèìè ïîðîäàìè óòâîðåíèé ôóíäàìåíò Óêðàїíñüêîãî ùèòà.
Öå ïîðîäè ìàãìàòè÷íîãî òà 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. Òà çâåðõó âîíè âêðèòі òîâùåþ îñàäîâèõ ïîðіä ïàëåîçîéñüêîãî òà
ìåçîçîéñüêîãî âіêó (ÿê-îò: ïіñêè é 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 òà Çàõіäíîєâðîïåéñüêà
ïëàòôîðìè çàïîâíåíі òîâùåþ ìîëîäèõ, íåîãåíîâèõ, îñàäîâèõ âіäêëàäіâ (âàïíÿêіâ, ïіñêіâ, ïіñêîâèêіâ і ãëèí).
Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü óòâîðåíà òîâùàìè êàì’ÿíîâóãіëüíîãî
é 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 –
(ìàë. 33) òðіàñîâèìè ñëàíöÿìè, þðñüêèìè äіàáàçàìè é âàïíÿêàìè,
êðåéäîâèìè ïіñêàìè òà ïіñêîâèêàìè. Êðіì òîãî, òóò ïðåäñòàâëåíі é
ìîëîäøі âіäêëàäè – ïàëåîãåíîâі âàïíÿêè é ìåðãåëі.
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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Ãåîëîãі÷íà áóäîâà òåðèòîðії Óêðàїíè âіäîáðàæåíà íà ãåîëîãі÷íіé êàðòі. Âîíà ïîêàçóє
òåðèòîðіàëüíå ïîøèðåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ðіçíîãî âіêó. Íà íіé êîæíîìó êîëüîðó âіäïîâіäàþòü ãіðñüêі ïîðîäè ïåâíîãî âіêó. Ñêіëüêè ñàìå
ìèíóëî їì ðîêіâ âіä äíÿ íàðîäæåííÿ, ðîçïîâіäàє ëåãåíäà ãåîëîãі÷íîї êàðòè. Äî òîãî æ
êîæíèé «âіêîâèé êîëіð» íà êàðòі (і â ëåãåíäі)
äîäàòêîâî çàêðіïëåíèé ñïåöіàëüíîþ ëіòåðîþ –
іíäåêñîì.
 Неотектонічні рухи. Ó íàø ÷àñ ìè òàêîæ
ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè ðіçíîìàíіòòÿ ãåîëîãі÷Мал. 33. Вапняки та
íèõ і òåêòîíі÷íèõ ÿâèù, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ íà
діабази – гірські породи
ïîâåðõíі Çåìëі òà â її íàäðàõ. Öå ãåîëîãі÷íà
мезозою
ðîáîòà âіòðó, ðі÷îê, îçåð, ìîðіâ, âèâåðæåííÿ
âóëêàíіâ, çåìëåòðóñè. Òîáòî ãåîëîãі÷íå «æèòòÿ» íàøîї ïëàíåòè òðèâàє.
Íå çàëèøàєòüñÿ íåðóõîìîþ і çåìíà ïîâåðõíÿ, âîíà «ðóõàєòüñÿ». Îäíі
її äіëÿíêè ïіäíіìàþòüñÿ, іíøі îïóñêàþòüñÿ, à òðåòі çàçíàþòü 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.
Íèíі іíñòðóìåíòàëüíèìè ìåòîäàìè âñòàíîâëåíî, ùî ñêëàä÷àñòі
ñïîðóäè Ñõіäíèõ Êàðïàò ïіäíіìàþòüñÿ çі øâèäêіñòþ 1,5–1,7 ìì/ðіê,
à áåðåã ×îðíîãî ìîðÿ íà çàõіä âіä Îäåñè îïóñêàєòüñÿ çі øâèäêіñòþ äî
4,3 ìì/ðіê.
Ó ÷åòâåðòèííîìó (àíòðîïîãåííîìó) ïåðіîäі íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї
Óêðàїíè âіäáóâàëîñÿ ÷åðãóâàííÿ õîëîäíèõ (ëüîäîâèêîâèõ) і òåïëèõ
(ìіæëüîäîâèêîâèõ) ïåðіîäіâ. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî â öåé ïåðіîä ó
Єâðîïі áóëî ÷îòèðè âåëèêèõ ëüîäîâèêîâèõ ïåðіîäè. Íàéáіëüøèì ç
íèõ, ùî ïîøèðèâñÿ é íà òåðèòîðіþ ñó÷àñíîї íàøîї äåðæàâè, áóëî
òðåòє – Äíіïðîâñüêå çëåäåíіííÿ. Ëüîäîâèêè öüîãî ïåðіîäó ñÿãàëè íà
çàõіä àæ äî ïіäíіææÿ Êàðïàò. Îäèí іç äâîõ âåëè÷åçíèõ ëüîäîâèêîâèõ
ÿçèêіâ (äíіïðîâñüêèé) ñïóñêàâñÿ äîëèíîþ Äíіïðà äàëåêî íà ïіâäåíü і
äіéøîâ äî ñó÷àñíîãî ìіñòà Êðåìåí÷óê (ìàë. 34).
Ìîãóòíі ëüîäîâèêè ïîøèðþâàëè òà ïîãëèáëþâàëè ðі÷êîâі
äîëèíè. Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ
òàëі âîäè ëüîäîâèêіâ 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.
Мал. 34. Зледеніння на території України
М
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Як утворилися лесові породи. Єдиної думки щодо походження лесу
немає. Дуже поширене уявлення, що лес утворився в епоху зледеніння. Тоді внаслідок сильного охолодження над льодовиковим щитом
сформувалася стійка область підвищеного тиску. У результаті по краях льодовика постійно панували сухі й холодні вітри, які осушували
прилеглу територію, поступово перетворюючи її на пустелю. Із цих
пустель вітер і виносив пил, відкладаючи його на деякій відстані й
формуючи таким чином лесові товщі.

 Вплив рельєфу, геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. Ùå ç äàâíіõ ÷àñіâ ðåëüєô âèçíà÷àâ ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäèíè, âіä íüîãî çàëåæàâ õàðàêòåð ïîñåëåíü, ìіãðàöіé. Ó íàø
÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà òåõíі÷íèé ïðîãðåñ, ðåëüєô і áóäîâà ïîâåðõíі ïðîäîâæóþòü âïëèâàòè íà ëþäñüêó äіÿëüíіñòü. Âіä ðåëüєôó é 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 ñó÷àñíîãî ðåëüєôó òà ðåëüєôîòâіðíèõ
ïðîöåñіâ. Òàê, ç ðåëüєôîì 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.
ГОЛОВНЕ
 Геологічна будова території України відображена на геологічній карті, яка показує
територіальне поширення гірських порід різного віку.
 На території України поширені гірські породи різного складу й віку – від найдавніших (архейських) до сучасних (четвертинних).
 Найдавнішими гірськими породами утворений фундамент Українського щита.
 Тектонічні зміни на нашій планеті тривають.
 Розрізняють неотектонічні, новітні та сучасні тектонічні рухи.
 З давніх часів і дотепер рельєф і геологічна будова земної поверхні впливають на
людську діяльність.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Що і як зображено на геологічній карті України?
Дайте характеристику геологічній будові території України.
Поясніть вплив геологічних і тектонічних явищ на поверхню землі.
Наведіть приклади неотектонічних рухів на території нашої держави.
Поясніть, який вплив мають геологічна будова та тектоніка на діяльність людини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами.
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§ 19.

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÐÅËÜЄÔÓ. ÒÈÏÈ ÐÅËÜЄÔÓ
ÇÀ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍßÌ. ÐÅËÜЄÔ І ÄІßËÜÍІÑÒÜ
ËÞÄÈÍÈ

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

 Формування рельєфу. Ðåëüєô òåðèòîðії ôîðìóєòüñÿ â ðåçóëüòàòі
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 òà âèëèâі її íà ïîâåðõíþ. Ïіä äієþ åíäîãåííèõ ïðîöåñіâ
ñôîðìóâàëèñÿ âåëèêі ôîðìè çåìíîї ïîâåðõíі – ìàòåðèêè é çàïàäèíè
îêåàíіâ, ãіðñüêі êðàїíè é ìàòåðèêîâі ðіâíèíè, ãіðñüêі õðåáòè òà ìіæãіðíі óëîãîâèíè. Çîâíіøíі ðåëüєôîòâіðíі ÷èííèêè (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.
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.
 Типи рельєфу за походженням. Ïîâåðõíÿ êîæíîї ç âåëèêèõ
ôîðì ðåëüєôó äàëåêî íå îäíîðіäíà. І íà ðіâíèíàõ, і â ãîðàõ ìîæíà
íàòðàïèòè íà áåçëі÷ äðіáíіøèõ ôîðì ðåëüєôó. Âîíè òàêîæ є íàñëіäêîì áåçïåðåðâíîї âçàєìîäії âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ ñèë Çåìëі. Ñàìå
ïіä îäíî÷àñíèì âïëèâîì òàêèõ ñèë і âèíèêàє çàêîíîìіðíå óòâîðåííÿ
é ðîçòàøóâàííÿ ôîðì ðåëüєôó íà ïåâíіé òåðèòîðії – ãåîìîðôîëîãі÷íà
áóäîâà.
Òèïè ðåëüєôó Óêðàїíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíі ç òåêòîíі÷íèìè
ñòðóêòóðàìè é ãåîëîãі÷íîþ áóäîâîþ її òåðèòîðії. Êðіì òîãî, íà їõíє
óòâîðåííÿ äóæå ñèëüíî âïëèíóëè é çîâíіøíі ÷èííèêè – êëіìàòè÷íі
ïðîöåñè, äіÿëüíіñòü ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä òîùî.
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. Òàê, â îêîëèöÿõ ìіñòà Áåðåãîâå Õóñòñüêîãî ðàéîíó,
äå êîëèñü äіÿëè âóëêàíè, òåïåð âèñî÷àòü ÷èñëåííі ãîðáè (ìàë. 35).
Íà Êåð÷åíñüêîìó ïіâîñòðîâі âóëêàíîãåííі ôîðìè ðåëüєôó ïîâ’ÿçàíі
ç äіÿëüíіñòþ ãðÿçüîâèõ âóëêàíіâ (ìàë. 36). Їõ òóò ïîíàä ï’ÿòäåñÿò,
ïåðåâàæíî íåâåëèêèõ ãîðáіâ çàââèøêè іíêîëè ëèøå 1–2 ì. Ïîäåêóäè
âîíè ïîâіëüíî çðîñòàþòü çàâäÿêè ãðÿçі, ùî ñòіêàє ñõèëàìè ãðÿçüîâîї
ñîïêè. Îäíàê äåÿêі âóëêàíè çãàñëі é ìàþòü âèãëÿä îêðóãëèõ íåâåëèêèõ ïðîãèíіâ, ÿêі íàãàäóþòü êàçàíè. Íàéáіëüøèì ãðÿçüîâèì âóëêàíîì
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Мал. 35. На вершині вулканічного купола
височіє Мукачівський замок

Мал. 36. Грязьові вулкани
Керченського півострова

Êåð÷åíñüêîãî ïіâîñòðîâà òà âñієї Óêðàїíè є Ä
Äæàó-Òåïå
ó
(ó ïåðåêëàäі ç
òþðêñüêîї – «âîðîæà âåðøèíà»). Éîãî àáñîëþòíà âèñîòà ñòàíîâèòü
áëèçüêî 120 ì, à âіäíîñíà – 60 ì.

Iсторiя географiï

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

Äåíóäàöіéíі òèïè ðåëüєôó (âіä ëàò. denudatio – îãîëåííÿ) óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä і ïåðåíåñåííÿ їõíіõ
óëàìêіâ ç 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. 37). Öå çàëèøêè áàð’єðíèõ

Мал. 37. Товтри
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Мал. 38. Каньйон річки Смотрич

ðèôіâ äàâíüîãî ìîðÿ íà çðàçîê ñó÷àñíîãî Âåëèêîãî Áàð’єðíîãî ðèôó
áіëÿ ïіâíі÷íî-ñõіäíèõ áåðåãіâ Àâñòðàëії.
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 é ñÿãàþòü çàâãëèáøêè 180–200 ì (ìàë. 38).
Íàïðèêëàä, íà Ïîäіëüñüêіé âèñî÷èíі óòâîðèâñÿ íàéäîâøèé â Óêðàїíі
êàíüéîí – Äíіñòðîâñüêèé, ùî ìàє äîâæèíó 250 êì і ñÿãàє ãëèáèíè
100–120 ì. 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.
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. Ïîäåêóäè ïîâåðõíÿ òóò íàãàäóє âіäîìèé ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêèé áåäëåíä.
Àëþâіàëüíі (íàíîñíі) òèïè ðåëüєôó óòâîðåíі âіäêëàäàìè âîäíèõ ïîòîêіâ (âіä ëàò. alluvio – íàíåñåííÿ). Äî íèõ íàëåæàòü çàïëàâè
é 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
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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
êðіñëîïîäіáíèõ 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 òà ïðîñіäàííÿ
ïîâåðõíі. Òàê, íà ñõîäі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè íà ëåñîâîìó
ïîêðèâі õàðàêòåðíі ÷èñëåííі ïëîñêîäîííі çàïàäèíè é 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. 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 âîäàì âäàëîñÿ ïðîíèêíóòè ó âàïíÿêîâó
òîâùó äî ãëèáèíè 517 ì.
Áëèçüêî 100 ïå÷åð âèÿâëåíî íà Ïîäіëëі, ó Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòі.
Ñàìå òóò âîäà ðîç÷èíèëà ãіïñîâі ïîðîäè â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó
íà âіäñòàíі ïîíàä 200 êì! Òàê óòâîðèëàñÿ íàéäîâøà ó ñâіòі ãіïñîâà
ïå÷åðà, ÿêó íàçâàëè Îïòèìіñòè÷íà. Її äîñëіäæåííÿ òðèâàþòü, і òîìó
ïðîòÿæíіñòü öієї ïå÷åðè ïîñòóïîâî «çðîñòàє». Çà îñòàííіìè äàíèìè
âîíà ñòàíîâèòü ïîíàä 240 êì.
Åîëîâі (âіòðîâі) òèïè ðåëüєôó íàçâàíі çà іì’ÿì äàâíüîãðåöüêîãî áîãà âіòðіâ Åîëà. Óòâîðåíі âіòðîì ïіùàíі ãîðáè 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 ðóéíóâàííÿ õâèëÿìè é ïðèáîєì
áåðåãіâ ìîðіâ. Óíàñëіäîê òàêîãî
ðóéíóâàííÿ íà áåðåãàõ ÷àñòî óòâîðþþòüñÿ îáðèâè ìіñöÿìè ç âåðòèêàëüíèìè óñòóïàìè. Ïîäåêóäè
âèòâîðè ìîðñüêèõ õâèëü íàáóâàþòü ÷óäåðíàöüêèõ ôîðì, ÿê-îò
Êàðàäàçüêі («Çîëîòі») âîðîòà áіëÿ
ïіäíіææÿ Êàðàäàãó (ìàë. 39). Öÿ
ñêåëÿ-îñòðіâåöü íàãàäóє áðàìó
çàââèøêè 25 ì і ñêëàäàєòüñÿ ç
âóëêàíі÷íèõ ïîðіä (áàçàëüòіâ).
Мал. 39. Карадазькі ворота
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У другій половині XIX ст. рельєф території України досліджував наш
співвітчизник, військовий картограф Олексій Андрійович 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 й Волино-Подільська височини. Ця карта привернула до
себе увагу за кордоном. А самого Тілло за видатну роботу було обрано
членом Паризької академій наук.

Ìîðñüêі àêóìóëÿòèâíі òèïè ðåëüєôó âèíèêëè çàâäÿêè àêóìóëÿöії, òîáòî íàêîïè÷åííþ
(âіä ëàò. àccumulatio – çáèðàííÿ â êóïó, íàêîïè÷åííÿ) õâèëÿìè ãіðñüêèõ ïîðіä óçäîâæ óçáåðåææÿ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Öå ïëÿæі,
ïåðåñèïè, à òàêîæ âèäîâæåíі ïіùàíі ñìóãè –
«ñòðіëêè» òà «êîñè». Íàéáіëüøі ñåðåä íèõ Àðàáàòñüêà ñòðіëêà çàâäîâæêè 115 êì і çàâøèðøêè
ïîíàä 7 êì (ìàë. 40). Òåíäðіâñüêà êîñà âèäîâæåíà íà 65 êì і ìàє øèðèíó áëèçüêî 2 êì.
Òåõíîãåííі òèïè ðåëüєôó ñïðè÷èíþþòüñÿ
äіÿëüíіñòþ
ëþäèíè é ìîæóòü áóòè âèðîáëåíі òà
Мал. 40. Арабатська
íàñèïíі.
Äî
íàéáіëüøèõ çà ðîçìіðàìè âèðîáëåстрілка
íèõ 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.
Ñåðåä íàñèïíèõ òåõíîãåííèõ ôîðì ðåëüєôó äàìáè, íàñèïè øîñåéíèõ äîðіã і çàëіçíèöü. À íà Äîíáàñі âіäõîäè âóãëåâèäîáóòêó óòâîðèëè
öіëі øòó÷íі «ãîðè» êîíóñîïîäіáíîї ôîðìè – òåðèêîíè.
ГОЛОВНЕ
 Рельєф території України сформувався в результаті взаємодії внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) рельєфотвірних чинників і процесів.
 Внутрішні та зовнішні сили діють одночасно. При цьому внутрішні сили в основному створюють великі форми рельєфу, а зовнішні здебільшого їх руйнують.
 На території України переважають такі типи рельєфу за походженням: вулканогенні, денудаційні, водно-ерозійні, алювіальні, льодовикові й водно-льодовикові, суфозійні, карстові, еолові, морські абразійні й акумулятивні, техногенні.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Що і як зображено на геоморфологічній карті України?
Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних форм рельєфу в Україні.
Поясніть закономірності поширення різних типів рельєфу на території України.
Назвіть основні типи рельєфу, які б ви нанесли на геоморфологічну карту вашої
місцевості. Обґрунтуйте відповідь.
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 Що таке мінерали; гірські породи та корисні копалини?
 Класифікацію корисних копалин за використанням.

 Корисні копалини України, їхня класифікація за використанням. Êîðèñíі êîïàëèíè – öå ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ çåìíîї êîðè,
õіìі÷íèé ñêëàä і ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ÿêèõ äàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âîíè ïåðåáóâàþòü ó
çåìíіé êîðі ó âèãëÿäі ñêóï÷åíü ðіçíîãî õàðàêòåðó: æèë, ïëàñòіâ àáî
ðîçñèïіâ – і ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії íåðіâíîìіðíî. Òàêі ñêóï÷åííÿ
êîðèñíèõ êîïàëèí óòâîðþþòü ðîäîâèùà, à â ðàçі ïîøèðåííÿ íà âåëèêіé ïëîùі – ðàéîíè і áàñåéíè.
Êîðèñíі êîïàëèíè çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ñêëàäó і õàðàêòåðó
âèêîðèñòàííÿ ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï: ïàëèâíі (ãîðþ÷і), ìåòàëі÷íі (ðóäíі), íåìåòàëі÷íі (íåðóäíі). Ðîçðіçíÿþòü òàêîæ êîðèñíі
êîïàëèíè äåðæàâíîãî і ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Òðèâàëà іñòîðіÿ ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîðії Óêðàїíè òà ðîçòàøóâàííÿ її â ìåæàõ ðіçíîìàíіòíèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð, ó áóäîâі
ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ðіçíîâіêîâі ãіðñüêі ïîðîäè, çóìîâèëà ðіçíîìàíіòíіñòü êîðèñíèõ êîïàëèí.
Ó íàäðàõ Óêðàїíè 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. Íà áàçі öèõ
ðîäîâèù äіє ïîíàä äâі òèñÿ÷і ãіðíè÷îäîáóâíèõ, çáàãà÷óâàëüíèõ і ïåðåðîáíèõ ïіäïðèєìñòâ.
Ïîøèðåííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí òіñíî ïîâ’ÿçàíî
ç ãîëîâíèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè òåðèòîðії
То
орф
Óêðàїíè. Çàçâè÷àé ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè íàëåæàòü äî ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ
ïîðіä. Òîìó їõ ïîøóê âåäóòü ïåðåäóñіì ó ðàéîець
ец
ь
íàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó Óêðàїíñüêîãî ùèòà, Äîíå- Сланец
öüêîãî êðÿæó, Âóëêàíі÷íîãî õðåáòà Êàðïàò. Äî
òîãî æ ôóíäàìåíò Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè є
Ан
нтр
рацит
ацит
ац
çîñåðåäæåííÿì і êàì’ÿíèõ áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ.
Îñàäîâèé ÷îõîë ïëàòôîðì ìіñòèòü çäåáіëüøîãî
ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè (ìàë. 41). À â îñàäîâèõ
і âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäàõ ñêëàä÷àñòèõ îáëàñòåé êðèБуре
ре
е вуг
у іл
і ля
л
þòüñÿ íå ëèøå ïîêëàäè ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí,
à é ðіçíîìàíіòíі íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – ñîëі,
Мал. 41. Паливні
÷èñëåííі äæåðåëà ìіíåðàëüíèõ âîä òîùî.
корисні копалини
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 Паливні корисні копалини. Îñíîâíі ðîäîâèùà âóãіëëÿ. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè âіäîìî 1132 âóãіëüíèõ ðîäîâèù (1052 êàì’ÿíîãî òà
80 áóðîãî âóãіëëÿ). Ïðîâіäíå ìіñöå ñåðåä ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí
ïîñіäàє êàì’ÿíå âóãіëëÿ.
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 ïîìіæ 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.
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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 про паливо для Торських та Бахмутських
солеварень, вони вперше взяли проби кам'яного вугілля в межах сучасного Бахмутського району. Аналіз зразків, що були відправлені до СанктПетербургу, засвідчив високу якість знайденого вугілля. У 1723 р.
М. Вепрейський разом із С. Чирковим організував 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 áëèçüêî
50 âóãіëüíèõ ïëàñòіâ. Ïîòóæíіñòü êàì’ÿíîâóãіëüíèõ âіäêëàäіâ òóò
çðîñòàє âіä 600 ì äî 1200 ì.
Îñíîâíі ðåñóðñè áóðîãî âóãіëëÿ
ÿ çîñåðåäæåíі â Äíіïðîâñüêîìó áóðîâóãіëüíîìó áàñåéíі, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì. Ïîêëàäè
âóãіëëÿ òóò óòâîðèëèñÿ â ïîðîäàõ îñàäîâîãî ÷îõëà, ùî çàïîâíþþòü
ïðîãèíè â êðèñòàëі÷íîìó ôóíäàìåíòі. Ïëîùà áàñåéíó ñòàíîâèòü
áëèçüêî 150 òèñ. êì2. Ãðóïà ðîäîâèù, ùî óòâîðþє öåé áàñåéí, ïðîñòÿãàєòüñÿ â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè âçäîâæ ñåðåäíüîї òå÷ії Äíіïðà, ïåðåâàæíî íà Ïðàâîáåðåææі.
Ðîäîâèùà ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ і òîðôó. Íàéáіëüøі ïîêëàäè ãîðþ÷èõ
ñëàíöіâ âèÿâëåíî â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà, ó Áîâòèøñüêîìó ðîäîâèùі, ÿêå ðîçòàøîâàíå íà ìåæі Êіðîâîãðàäñüêîї і ×åðêàñüêîї îáëàñòåé.
Éîãî ïîêëàäè îöіíþþòü ó 4 ìëðä òîí. Öå îäíå ç íàéâàæëèâіøèõ ñëàíöåâèõ ðîäîâèù ó Єâðîïі. Ïîçà ìåæàìè ïëàòôîðìè óòâîðèëèñÿ ñëàíöі
Êàðïàò і ìàëîïîòóæíі ïðîÿâè ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ Ãіðñüêîãî Êðèìó.
Ïîêëàäè òîðôó ïîøèðåíі ãîëîâíèì ÷èíîì ó çàõіäíèõ, ïіâíі÷íîçàõіäíèõ òà ïіâíі÷íèõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè é ðîçòàøîâàíі â çàáîëî÷åíèõ ðàéîíàõ. Íà ñüîãîäíі âіäîìî 684 ðîäîâèùà, ç ÿêèõ ðîçðîáëÿєòüñÿ
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За інтерактивною картою горючих корисних копалин
http://minerals-ua.info/mapviewer/goruchi.php визначте адміністративні області, у яких поширений Східний, Західний і Південний нафтогазоносний райони України.
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ëèøå 43 ðîäîâèùà òîðôó. Çà õàðàêòåðîì òîðôîíàêîïè÷åííÿ é îñîáëèâîñòÿìè òîðôîâèõ ðîäîâèù íà òåðèòîðії Óêðàїíè âèäіëåíі òàêі
òîðôîâі îáëàñòі: Ïîëіñüêà, Ìàëîïîëіñüêà, Ëіñîñòåïîâà, Ñòåïîâà, Êàðïàòñüêà. Íàéáіëüø ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ òîðôîíàêîïè÷åííÿ ñêëàëèñÿ â ïіñëÿëüîäîâèêîâèé ïåðіîä â Ïîëіññі, äå óòâîðèëèñÿ ÷èñåëüíі òà
ðіçíîìàíіòíі òîðô’ÿíі áîëîòà. Çàïàñè òà ðåñóðñè òîðôó öüîãî ðåãіîíó
(Âîëèíñüêà, Ðіâíåíñüêà, ×åðíіãіâñüêà àäìіíіñòðàòèâíі îáëàñòі) ñêëàäàþòü ìàéæå ïîëîâèíó âñüîãî òîðôîâîãî ôîíäó Óêðàїíè.
Ðîäîâèùà íàôòè òà ãàçó є âàæëèâèìè ñêëàäîâèìè ïàëèâíèõ
êîðèñíèõ êîïàëèí. Ùîäî äîâåäåííÿ çàïàñіâ íàôòè ç ãàçîêîíäåíñàòîì Óêðàїíà ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі (áåç Ðîñії), ïîñòóïàþ÷èñü
òіëüêè Âåëèêîáðèòàíії òà Íîðâåãії. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ðîçðîáëÿєòüñÿ 145 ðîäîâèù íàôòè (âіäîìî 212 ðîäîâèù), 285 ðîäîâèù ïðèðîäíîãî ãàçó (âіäîìî 458), 191 ðîäîâèùå ãàçîâîãî êîíäåíñàòó (âіäîìî
258). Âîíè çîñåðåäæåíі â òðüîõ íàôòîãàçîíîñíèõ ðàéîíàõ (ðåãіîíàõ):
Ñõіäíîìó, Çàõіäíîìó òà Ïіâäåííîìó.
Îñíîâíі ïîêëàäè é âèäîáóòîê öèõ ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí çîñåðåäæåíі â Ñõіäíîìó (Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîìó) íàôòîãàçîíîñíîìó
ðàéîíі, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè.
Âіí є íàéìîëîäøèì çà ÷àñîì âіäêðèòòÿ ïðîìèñëîâèõ ðîäîâèù âóãëåâîäíіâ і íàéáіëüøèì çà îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ òà âèäîáóòêîì íàôòè
òà ãàçó. Ñõіäíèé ðàéîí ìіñòèòü áëèçüêî 85 % çàïàñіâ ïðèðîäíîãî ãàçó
é áëèçüêî 61 % âèäîáóâíèõ çàïàñіâ íàôòè Óêðàїíè. Äàíèé ðàéîí ïðîñòÿãàєòüñÿ íà 650–700 êì ïîðіâíÿíî âóçüêîþ (80–150 êì) ñìóãîþ íà
Ëіâîáåðåææі Óêðàїíè. Ó ïіâäåííî-çàõіäíіé ÷àñòèíі ðàéîíó çíàõîäÿòüñÿ
ÿê íàôòîâі, òàê і ãàçîâі ïîêëàäè, ó ïіâäåííî-ñõіäíіé – ãàçîâі.
Çàõіäíèé (Êàðïàòñüêèé) íàôòîãàçîíîñíèé ðàéîí ïðîñòÿãàєòüñÿ
ñìóãîþ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä íà âіäñòàíü áëèçüêî
300 êì (çàâøèðøêè ìàéæå 200 êì), îõîïëþþ÷è Çàêàðïàòòÿ, Óêðàїíñüêі Êàðïàòè òà Ïåðåäêàðïàòòÿ. Ó òåêòîíі÷íîìó ïëàíі ïîêëàäè âóãëåâîäíіâ ïðèóðî÷åíі äî Ïåðåäêàðïàòñüêîãî é Çàêàðïàòñüêîãî ïðîãèíіâ
òà ñêëàä÷àñòîї îáëàñòі Êàðïàò. Áіëüøіñòü íàôòîâèõ і ãàçîâèõ ðîäîâèù
çíàõîäèòüñÿ â Ïåðåäêàðïàòñüêîìó ïðîãèíі. Çà õàðàêòåðîì òåêòîíіêè
òà ãåîëîãі÷íîãî ðîçâèòêó â éîãî ìåæàõ ÷іòêî âèäіëÿþòüñÿ äâі çîíè:
Âíóòðіøíÿ òà Çîâíіøíÿ. Äî Âíóòðіøíüîї çîíè ïðèóðî÷åíі íàôòîâі é
ãàçîêîíäåíñàòíі ïîêëàäè, äî Çîâíіøíüîї – ãàçîâі.
Íà ïіâäíі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї і çàõîäі Ñêіôñüêîї ïëàòôîðì ðîçòàøîâàíèé Ïіâäåííèé (Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Êðèìñüêèé) íàôòîãàçîíîñíèé ðàéîí. Âіí îõîïëþє íå ëèøå ìàòåðèêîâó ÷àñòèíó, àëå é øåëüô
Àçîâñüêîãî é ×îðíîãî ìîðіâ, äå çîêðåìà é ñêîíöåíòðîâàíі îñíîâíі
ðîäîâèùà íàôòè òà ïðèðîäíîãî ãàçó. Ðîäîâèùà öüîãî ðàéîíó óòâîðèëèñü ó ðіçíîâіêîâèõ âіäêëàäàõ – âіä ïàëåîçîéñüêèõ äî ÷åòâåðòèííèõ.
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Ñëàíöåâèé ãàç. Äîíåäàâíà â Óêðàїíі àêòóàëüíèì áóëî ïèòàííÿ
âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó. Óðÿä íàâіòü ïіäïèñàâ óãîäó ç êîìïàíієþ
Shell, ÿêà ïî÷àëà ðîçâіäóâàëüíå áóðіííÿ íà Þçіâñüêîìó ðîäîâèùі. Àëå
åêîíîìі÷íà íåäîöіëüíіñòü òà âîєííі äії íà Äîíáàñі çìóñèëè ïðèçóïèíèòè ïðîєêòè ç âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðàїíі. Äî òîãî æ, íà
äóìêó äåÿêèõ ó÷åíèõ, ç éîãî âèäîáóâàííÿì ïîâ’ÿçàíі ìîæëèâі íåãàòèâíі åêîëîãі÷íі íàñëіäêè. Íàáàãàòî ïðèâàáëèâіøèìè äëÿ іíîçåìíèõ
іíâåñòîðіâ âèÿâèëèñÿ ïðîєêòè âіäíîâëåííÿ âèñíàæåíèõ ðîäîâèù òðàäèöіéíîãî ãàçó â Óêðàїíі. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ïðîєêòè ñâåðäëîâèí
ãëèáîêîãî áóðіííÿ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ðîçðîáêà òàêèõ ñâåðäëîâèí є åêîíîìі÷íî âèãіäíіøîþ, íіæ ðîçâіäóâàííÿ òà ïîäàëüøà ðîçðîáêà ðîäîâèù
ñëàíöåâîãî ãàçó.
Ïіäâèùåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíöіàëó Óêðàїíè ïîâ’ÿçóєòüñÿ é
ç ìîæëèâіñòþ âèêîðèñòàííÿ ãàçó âóãіëüíèõ ðîäîâèù ÿê ïàëèâíîї
ñèðîâèíè. Îñíîâíèì êîìïîíåíòîì ãàçіâ êàì’ÿíîâóãіëüíèõ ðîäîâèù
є ìåòàí, âìіñò ÿêîãî ñêëàäàє 80–90 % і áіëüøå. Ìåòàí, ÿê ñóïóòíÿ
êîðèñíà êîïàëèíà, çíàõîäèòüñÿ ó âóãіëüíèõ ïëàñòàõ êàðáîíîâîãî
ïåðіîäó â Äîíåöüêîìó òà Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîìó áàñåéíàõ. Çàãàëîì ó êðàїíі ðîçðîáëÿєòüñÿ 101 ðîäîâèùå ïðèðîäíîãî ãàçó (ìåòàíó)
êàì’ÿíîâóãіëüíèõ ðîäîâèù.
ГОЛОВНЕ
 Корисні копалини – це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні
властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини.
 Тривала історія геологічного розвитку території України 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.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Назвіть чинники, що зумовили утворення різноманітних корисних копалин в Україні.
2. Укажіть на карті основні басейни і райони видобування паливних корисних копалин
в Україні. Поясніть, чому вони утворилися саме тут.
3. Зважаючи на закономірності поширення корисних копалин, поясніть, де насамперед
р варто
р шукати паливні копалини, яких не вистачає в Україні.

§ 21.

ÐÓÄÍІ É ÍÅÐÓÄÍІ ÊÎÐÈÑÍІ ÊÎÏÀËÈÍÈ:
ÁÀÑÅÉÍÈ, ÐÀÉÎÍÈ ÇÀËßÃÀÍÍß І ÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß

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

 Родовища руд чорних металів. Äî íèõ íàëåæàòü çàëіçíі, ìàðãàíöåâі òà õðîìîâі ðóäè, ç ÿêèõ âèðîáëÿþòü ÷îðíі ìåòàëè.
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За інтерактивною картою металічних корисних копалин
http://minerals-ua.info/mapviewer/metali.php визначте, у яких
адміністративних областях розташовані залізорудні басейни й залізорудні райони України.
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Çàëіçíі ðóäè. Â Óêðàїíі âèÿâëåíî 60 ðîäîâèù
çàëіçíîї ðóäè, 5 ðîäîâèù ìàðãàíöþ òà 2 ðîäîâèùà õðîìó. Íàéáіëüøå çîñåðåäæåííÿ çàëіçíèõ
ðóä (ìàë. 42) – öå âіäîìèé â óñüîìó ñâіòі Êðèâîðіçüêèé çàëіçîðóäíèé áàñåéí. Öåé áàñåéí
ðîçòàøîâàíèé ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Âіí îõîïëþє ïëîùó áëèçüêî 300
êì2 і ïðîñòÿãàєòüñÿ ñìóãîþ çàâäîâæêè áëèçüêî
100 êì і çàâøèðøêè 2–7 êì óçäîâæ ðі÷îê Іíãóëåöü, Ñàêñàãàíü і Æîâòà.
Мал. 42. Залізна руда
Ïðîäîâæåííÿì Êðèâîðіçüêîãî áàñåéíó íà
ïіâíі÷ є Êðåìåí÷óöüêå ðîäîâèùå, ùî òàê ñàìî
ïîâ’ÿçàíå ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì (éîãî ïіâíі÷íî-ñõіäíèì ñõèëîì). Ó öüîìó ðàéîíі çíàõîäèòüñÿ ï’ÿòü ðîäîâèù. Âіí ìàє çàãàëüíó ïëîùó
150 êì і ïðîñòÿãàєòüñÿ íà ëіâîìó áåðåçі Äíіïðà
ìàéæå â ìåðèäіîíàëüíîìó íàïðÿìêó ñìóãîþ
çàâøèðøêè äî 3,5 êì і çàâäîâæêè 45 êì.
Íà ïіâäíі Óêðàїíñüêîãî ùèòà ðîçòàøîâàíèé òðåòіé çà çíà÷åííÿì â Óêðàїíі çàëіçîðóäíèé ðàéîí – Áіëîçåðñüêèé. Âіí ìàє ïëîùó
ìàéæå 1300 êì2 і ïðîñòÿãàєòüñÿ â Çàïîðіçüêіé
Мал. 43. Марганцева
îáëàñòі íà ïіâäåíü âіä ñ. Ìàëîї Áіëîçåðêè ñìóруда
ãîþ äî 20 êì çàâøèðøêè і 65 êì äîâæèíîþ.
Êåð÷åíñüêèé çàëіçîðóäíèé áàñåéí, ùî ðîçòàøîâàíèé íà îäíîéìåííîìó ïіâîñòðîâі, ÿâëÿє ñîáîþ ãðóïó ðîäîâèù ïëîùåþ 10–70 êì2. Âіí
ðîçìіùåíèé çäåáіëüøîãî â Àçîâî-Êóáàíñüêіé çàïàäèíі, äå â ìèíóëîìó
òàêîæ áóëè ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ îñàäîâîãî íàãðîìàäæåííÿ çàëіçà.
Çâіäñè ïëîùі, äå âèÿâëåíî ïîêëàäè çàëіçíîї ðóäè, ïðîäîâæóþòüñÿ é íà
äíі Àçîâñüêîãî ìîðÿ.
Ìàðãàíöåâі ðóäè. Ïðîìèñëîâі çàïàñè ìàðãàíöåâèõ ðóä çîñåðåäæåíі â
íàéáіëüøîìó ó ñâіòі Ïðèäíіïðîâñüêîìó ìàðãàíöåâîðóäíîìó áàñåéíі.
Ìàéæå âñі âіäîìі òóò ðîäîâèùà (÷îòèðè ç ï’ÿòè) íèíі ðîçðîáëÿþòüñÿ.
Ìàðãàíöåâі ðóäè óòâîðèëèñÿ â òîâùàõ îñàäîâîãî ÷îõëà é ïіâäåííîãî
ñõèëó Óêðàїíñüêîãî êðèñòàëі÷íîãî ùèòà (ìàë. 43). Îñàäîâі ìàðãàíöåâі
ðóäè óòâîðþþòü ñìóãó øèðèíîþ 25–50 êì, ùî ïðîñòÿãàєòüñÿ іç çàõîäó
íà ñõіä íà 250 êì âіä äîëèíè ð. Іíãóëåöü óçäîâæ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà òà íà ïіâäåííèé ñõіä âіä íüîãî. Ðіêà Äíіïðî ïîäіëÿє áàñåéí íà
ïðàâîáåðåæíó (çàõіäíó) і ëіâîáåðåæíó (ñõіäíó) ÷àñòèíè.
Õðîìîâі ðóäè. Îñíîâíі çàïàñè õðîìîâèõ ðóä çîñåðåäæåíі â ìàãìàòè÷íèõ ðîäîâèùàõ. Íàéáіëüø ïåðñïåêòèâíèì є ðàéîí Ñåðåäíüîãî Ïîáóææÿ
(ïіâäåííî-çàõіäíà ÷àñòèíà Óêðàїíñüêîãî ùèòà). Â Óêðàїíі âіäîìî äâà
ðîäîâèùà ðóäè õðîìó, ïðîòå æîäíå ç íèõ íèíі íå ðîçðîáëÿєòüñÿ.
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 Родовища руд кольорових металів.
Ñåðåä ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ â Óêðàїíі âèäіëÿþòüñÿ ïîêëàäè ðòóòíèõ (ìàë. 44), òèòàíîâèõ,
íіêåëåâèõ é àëþìіíієâèõ ðóä.
Çà çàïàñàìè ðòóòíèõ ðóä íàøà êðàїíà ïîñіäàє ìіñöå â ïðîâіäíіé äåñÿòöі êðàїí ñâіòó. Îñíîâíі çàïàñè ðòóòі Óêðàїíè ñêîíöåíòðîâàíі ó äâîõ
ðåãіîíàõ – Äîíáàñ і Çàêàðïàòòÿ. Íà Äîíáàñі
їõíє óòâîðåííÿ ïîâ’ÿçàíî ç ãіäðîòåðìàëüíèìè
ðîäîâèùàìè, òîáòî ç âіäêëàäåííÿì ìіíåðàëüíîї
ìàñè ç ãàðÿ÷èõ ìіíåðàëіçîâàíèõ âîäíèõ ðîçМал.44. Кіновар –
÷èíіâ, ùî öèðêóëþþòü íåãëèáîêî âіä ïîâåðõíі
руда ртуті
çåìëі. Ó Çàêàðïàòòі ðîäîâèùà ðòóòі ìàþòü âóëêàíîãåííå ïîõîäæåííÿ. Çàãàëîì â Óêðàїíі âіäîìî 11 ðîäîâèù ðòóòі,
àëå íà ñüîãîäíі æîäíå ç íèõ íå ðîçðîáëÿòüñÿ.
Îñíîâíі ðîäîâèùà òèòàíîâèõ ðóä ïîâ’ÿçàíі ç Óêðàїíñüêèì ùèòîì.
Òèòàí çàâäÿêè ïîєäíàííþ ìåõàíі÷íèõ і ôіçèêî-õіìі÷íèõ âëàñòèâîñòåé
òà âèñîêіé êîðîçіéíіé ñòіéêîñòі âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ðіçíèõ ãàëóçÿõ
ïðîìèñëîâîñòі: àâіàêîñìі÷íіé, õіìі÷íіé, õàð÷îâіé, ó íàôòîâîìó ìàøèíîáóäóâàííі, ÷îðíіé і êîëüîðîâіé ìåòàëóðãії, ó âèðîáíèöòâі ïіãìåíòіâ
äëÿ ôàðá, ïàïåðó òîùî. Çàãàëîì ðîçðîáëÿєòüñÿ öіëà ãðóïà ðîäîâèù,
ÿêі âіäîìі ïіä íàçâîþ Іðøàíñüêå ðîäîâèùå. Öå íàéáіëüøå â Єâðîïі
äæåðåëî òèòàíîâèõ ðóä. Öі ðîäîâèùà, äå òèòàíîâі ðóäè âèäîáóâàþòüñÿ
âіäêðèòèì ñïîñîáîì (ó êàð’єðàõ), ÿâëÿþòü ñîáîþ äàâíі ðîçñèïè òèòàíîâèõ ìіíåðàëіâ – іëüìåíіòó é ðóòèëó, à òàêîæ іíøèõ öіííèõ ìіíåðàëіâ, îñîáëèâî öèðêîíó.
Ïîêëàäè íіêåëåâèõ ðóä ïðèóðî÷åíі äî Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Ãîëîâíèìè
ñôåðàìè âèêîðèñòàííÿ íіêåëþ є ìåòàëóðãіÿ (âèðîáíèöòâî íåðæàâіþ÷îї і
ëåãîâàíîї ñòàëі), õіìі÷íà é àåðîêîñìі÷íà ãàëóçі, ïðèëàäîáóäóâàííÿ, ñóäíîáóäóâàííÿ, àâòî- òà àâіàáóäóâàííÿ òà іíøі ãàëóçі åêîíîìіêè.
Â Óêðàїíі âіäêðèòî é ðîçâіäàíî 11 íіêåëåâèõ ðîäîâèù, ç ÿêèõ
ðîçðîáëÿєòüñÿ ëèøå îäíå. Íàéáіëüøèìè є Ïîáóçüêà ãðóïà ðîäîâèù.
Ïîєäíàííÿ їõ ç âèÿâëåíèìè òóò ùå é ðîäîâèùàìè ðóäè õðîìó ñïðè÷èíèëî ôîðìóâàííÿ òàê çâàíîãî Ïîáóçüêîãî õðîìіòîâî-íіêåëåâîðóäíîãî
ðàéîíó. Êðіì Ïîáóçüêîї, â Óêðàїíі âіäîìà òàêîæ Äíіïðîâñüêà ãðóïà
ðîäîâèù íіêåëåâèõ ðóä. Ïðîòå íà ñüîãîäíі â Óêðàїíі ïîòðåáè â íіêåëі
çàäîâîëüíÿþòüñÿ çà ðàõóíîê іìïîðòó.
Óêðàїíà ìàє çíà÷íі ðåñóðñè àëþìіíієâèõ ðóä, àëå íå ìàє âëàñíîї
âèñîêîÿêіñíîї ñèðîâèíè é òîìó çìóøåíà çàâîçèòè âèñîêîÿêіñíі áîêñèòè ç іíøèõ êðàїí. Çà îáñÿãàìè âèðîáíèöòâà òà âèêîðèñòàííÿ àëþìіíіé ñòàáіëüíî çàéìàє äðóãå ìіñöå ïіñëÿ çàëіçà. Ãîëîâíі ñôåðè éîãî
çàñòîñóâàííÿ є àâòîáóäóâàííÿ, êîñìі÷íà òåõíіêà, âèðîáíèöòâî ñïëàâіâ, öèâіëüíå òà іíäóñòðіàëüíå áóäіâíèöòâî, åëåêòðîïðîìèñëîâіñòü.
Îñíîâíîþ ñèðîâèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà àëþìіíіþ є áîêñèòè. Íà ñüîãîäíі â Óêðàїíі âіäîìî ëèøå îäíå ðîäîâèùå ðóäè àëþìіíіþ, àëå âîíî
íå ðîçðîáëÿєòüñÿ.
Ïîëіìåòàëåâі ðóäè. Òàê íàçèâàþòü ïðèðîäíі êîìïëåêñíі ìіíåðàëüíі
óòâîðåííÿ, ÿêі ìіñòÿòü íèçêó õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, ñåðåä ÿêèõ íàéöіííіøèìè êîìïîíåíòàìè є ñâèíåöü і öèíê. Êðіì òîãî, ó òàêèõ ðóäàõ
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Мал. 45. Мідний (1) і золотий (2) самородки, поліметалева руда (3)
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ìіñòÿòüñÿ ìіäü, ñðіáëî, çîëîòî îëîâî òîùî. Îñíîâíі ðîäîâèùà ïîëіìåòàëåâèõ ðóä ìàþòü ãіäðîòåðìàëüíå ïîõîäæåííÿ. Â Óêðàїíі ðîäîâèùà
ïîëіìåòàëåâèõ ðóä âіäîìі â Çàêàðïàòòі, ó Ïåðåäêàðïàòòі òà íà Äîíáàñі.
Ðóäè ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ. Îñîáëèâîñòі ãåîëîãі÷íîї áóäîâè Óêðàїíè
çóìîâèëè øèðîêèé ðîçâèòîê ïðèðîäíèõ êîíöåíòðàöіé ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ íà її òåðèòîðії. Äî òàêèõ íàëåæàòü ðóäè öèðêîíіþ, ãàôíіþ, ëіòіþ,
áåðèëіþ, òàíòàëó òà íіîáіþ, ðóäè êàäìіþ і âàíàäіþ, ìîëіáäåíó òà âîëüôðàìó, êîáàëüòó òà ñòðîíöіþ òîùî.
Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ðîäîâèùà ðіäêіñíèõ ìåòàëіâ ðîçâіäàíі ç ðіçíèì
ñòóïåíåì äåòàëüíîñòі. Çàãàëîì âîíè ïðèóðî÷åíі äî Óêðàїíñüêîãî ùèòà é
Äîíáàñó. Áіëüøіñòü ç âèÿâëåíèõ ðîäîâèù є êîìïëåêñíèìè, äåÿêі íàëåæàòü äî êàòåãîðії âåëèêèõ òà óíіêàëüíèõ, ùî ìîæóòü çàäîâîëüíèòè íå
òіëüêè ïîòðåáè ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè, à é ïîñòà÷àòèñÿ çà êîðäîí.
Ðîäîâèùà äîðîãîöіííèõ ìåòàëіâ. Äî òàêèõ, çîêðåìà, íàëåæàòü
ðîäîâèùà çîëîòà òà ñðіáëà (ìàë. 45). Öіëåñïðÿìîâàíå âèÿâëåííÿ ãåîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ çîëîòà â êðàїíі ïî÷àëîñÿ ùå íà ïî÷àòêó 1960-õ ðîêіâ.
Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ðîäîâèùà çîëîòà ïðèóðî÷åíі äî òðüîõ ñòðóêòóð:
Çàêàðïàòñüêîãî ïðîãèíó, Óêðàїíñüêîãî ùèòà òà Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї
ñïîðóäè. Îñíîâíîþ ãàëóççþ ñïîæèâàííÿ çîëîòà є þâåëіðíà ïðîìèñëîâіñòü (85–87 %), ìåíøîþ ìіðîþ – öå åëåêòðîíіêà, êàðáóâàííÿ ìîíåò,
âèãîòîâëåííÿ ìåäàëåé і ìåäàëüéîíіâ, ÿê ïëàòіæíèé çàñіá òà іí.
Ðîäîâèùà ñðіáëà íà òåðèòîðії Óêðàїíè, ùî ìàþòü ïðîìèñëîâó öіííіñòü, âèÿâëåíі â Çàêàðïàòòі é íà Äîíáàñі. Ñðіáëî âèêîðèñòîâóєòüñÿ
â þâåëіðíіé ïðîìèñëîâîñòі, êàðáóâàííі ìîíåò, ó âèãîòîâëåííі êіíîôîòîìàòåðіàëіâ, â åëåêòðîííіé і åëåêòðîòåõíі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі.
 Родовища нерудної сировини. Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè ïîøèðåíі ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè і є íàéðіçíîìàíіòíіøîþ òà íàéïîøèðåíіøîþ ãðóïîþ êîðèñíèõ êîïàëèí. Îñîáëèâî öіííі ç íèõ óòâîðèëèñÿ â
îñàäîâèõ âіäêëàäàõ.
Â Óêðàїíі ðîçâіäàíî ïîíàä 4,5 òèñÿ÷і ðîäîâèù íåìåòàëі÷íèõ
êîðèñíèõ êîïàëèí, ùå íà 360 ðóäíèõ ðîäîâèùàõ íåìåòàëі÷íà ñèðîâèíà îöіíåíà ÿê ñóïóòíÿ êîðèñíà êîïàëèíà. Áіëüø íіæ íà 1300
ðîäîâèùàõ çäіéñíþєòüñÿ ïðîìèñëîâà ðîçðîáêà. Çà çàïàñàìè îêðåìèõ
íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí Óêðàїíà ïîñіäàє îäíå ç ïðîâіäíèõ ìіñöü
ó ñâіòі. Ïîêëàäè äåÿêèõ ç íèõ, ÿê-îò ïіñêіâ àáî ãëèí, ïðàêòè÷íî
íåîáìåæåíі.
Ñåðåä ðîäîâèù íåðóäíîї ñèðîâèíè ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ ìàþòü
ïîêëàäè êàëіéíèõ ñîëåé (ìàë. 46), ÿêі є ñèðîâèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà

РОЗДІЛ 3

êàëіéíèõ äîáðèâ. Ðîäîâèùà êàëіéíèõ ñîëåé çîñåðåäæåíі â Ïåðåäêàðïàòñüêîìó ñîëåíîñíîìó
áàñåéíі íà ïëîùі áëèçüêî 5 òèñ. êì2 і íàëåæàòü äî
Ïåðåäêàðïàòñüêîãî ïðîãèíó. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè
âіäîìî 13 ðîäîâèù êàëіéíîї ñîëі, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíі Êàëóñüêå òà Ñòåáíèöüêå ðîäîâèùà. Íà ñüîãîäíі
ðîçðîáëÿєòüñÿ ëèøå îäíå – Êàëóñüêå ðîäîâèùå
êàëіéíîї ñîëі.
Мал. 46. Калійна сіль
Óêðàїíà âîëîäіє âåëè÷åçíèìè çàïàñàìè êóõîííîї (êàì’ÿíîї) ñîëі, îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè
ÿêîї є õàð÷îâà òà õіìі÷íà ïðîìèñëîâîñòі. Çíà÷íі çàïàñè êóõîííîї
ñîëі â ìåæàõ Óêðàїíè çîñåðåäæåíі â Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêіé çàïàäèíі, Êàðïàòñüêіé ñêëàä÷àñòіé îáëàñòі, Äîíåöüêіé ñêëàä÷àñòіé ñïîðóäі òà â Êðèìñüêіé ñêëàä÷àñòіé îáëàñòі. Ðåàëüíèìè äæåðåëàìè
îäåðæàííÿ êóõîííîї ñîëі є òðè òèïè ðîäîâèù: êàì’ÿíîї, ïðèðîäíèõ
ðîçñîëіâ і ðîïè ñîëÿíèõ îçåð. Çàãàëîì âіäîìî 15 ðîäîâèù, ç ÿêèõ
ðîçðîáëÿєòüñÿ 8.
Ó ìåæàõ Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè ðîçòàøîâàíі òàêі ïîòóæíі
ðîäîâèùà êóõîííîї êàì’ÿíîї ñîëі ÿê Àðòåìіâñüêå òà Ñëîâ’ÿíñüêå, ó
ÿêèõ çîñåðåäæåíà áіëüøіñòü óñіõ ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ Óêðàїíè. Çà êіëüêіñòþ ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ êóõîííîї êàì’ÿíîї ñîëі â Êàðïàòñüêîìó ðåãіîíі íàéáіëüø ïîòóæíèì є Ñîëîòâèíñüêå ðîäîâèùå. Òàê ñàìî ç äàâíіõ
÷àñіâ äîáóâàþòü êàì’ÿíó ñіëü â Óêðàїíі ç ïðèðîäíîї ðîïè ñîëÿíèõ îçåð
ïîáëèçó Àçîâñüêîãî òà ×îðíîãî ìîðіâ, ó òîìó ÷èñëі ç âіäîìîãî îçåðà
Ñèâàø, äå ðîçòàøîâàíî Ñèâàñüêå ðîäîâèùå êàì’ÿíîї ñîëі.

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

Ïðîìèñëîâі ïîêëàäè ñàìîðîäíîї ñіðêè âèÿâëåíі â Ïåðåäêàðïàòñüêîìó ïðîãèíі, äå óòâîðèâñÿ Ïðèêàðïàòñüêèé ñіð÷àíèé áàñåéí.
Ó ìåæàõ Óêðàїíè (âіí çàëÿãàє òàêîæ íà òåðèòîðії Ïîëüùі é Ðóìóíії)
áàñåéí ïðîñòÿãàєòüñÿ äî 300 êì çàâäîâæêè òà 40–50 êì çàâøèðøêè.
Çà îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ öåé áàñåéí ñâîãî ÷àñó ïîñіäàâ îäíå
ç ïðîâіäíèõ ìіñöü ó ñâіòі çà âèäîáóòêîì ñіðêè. Íàéâіäîìіøèì òóò
áóëî ßâîðіâñüêå ðîäîâèùå ñіðêè. Îäíàê íàðàçі ÷åðåç ñêëàäíі åêîíîìі÷íі óìîâè é åêîëîãі÷íі îáñòàâèíè, ùî ñêëàëèñÿ, âèäîáóâàííÿ ñіðêè
â áàñåéíі ïðèïèíåíî.
Â Óêðàїíі âіäîìî 6 ðîäîâèù ãðàôіòó, 2 ç ÿêèõ ðîçðîáëÿєòüñÿ.
Ñåðåä íèõ é îäíå ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ðîäîâèù ãðàôіòó – Çàâàëëіâñüêå ðîäîâèùå. Âîíî ðîçòàøîâàíå ïîáëèçó ñìò Çàâàëëÿ Êіðîâîãðàä82
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ñüêîї îáëàñòі é ïðèóðî÷åíå äî ïіâäåííî-çàõіäíîї ÷àñòèíè Óêðàїíñüêîãî
êðèñòàëі÷íîãî ùèòà.
Øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ìàþòü òàêîæ âîãíåòðèâêі ãëèíè, ç ÿêèõ,
çîêðåìà, âèðîáëÿþòü áóäіâåëüíó êåðàìіêó – êåðàìі÷íó ïëèòêó, ïëèòêó
äëÿ ïіäëîãè, îáëèöþâàëüíó ãëàçóðîâàíó ïëèòêó, êàíàëіçàöіéíі òðóáè
òîùî. Âîãíåòðèâêі ãëèíè – öå òàêîæ ñèðîâèíà é äëÿ ÷îðíîї ìåòàëóðãії,
õіìі÷íîї, íàôòîïåðåðîáíîї òà іíøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñòі. Óêðàїíà
âîëîäіє âåëè÷åçíèìè çàïàñàìè âîãíåòðèâêèõ ãëèí, ðîäîâèùà ÿêèõ ðîçâіäàíі â ìåæàõ Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї ñïîðóäè, Óêðàїíñüêîãî ùèòà òà
Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè. Îñíîâíèé ðàéîí ïîøèðåííÿ âîãíåòðèâêèõ ãëèí – Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà ñïîðóäà, äå çîñåðåäæåíî áіëüøå
ïîëîâèíè çàïàñіâ Óêðàїíè. Çàãàëîì âіäîìі 30 ðîäîâèù, ç ÿêèõ 18 ðîçðîáëÿєòüñÿ.
Êîðèñíі êîïàëèíè äëÿ ìåòàëóðãії, çîêðåìà, ôëþñîâà ñèðîâèíà é
äîëîìіòè, ïðåäñòàâëåíі â Óêðàїíі â ìåæàõ Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї
ñïîðóäè, Óêðàїíñüêîãî ùèòà òà Êðèìñüêîї ñêëàä÷àñòîї îáëàñòі. Çàãàëîì ó êðàїíі âіäîìî 23 ðîäîâèùà ôëþñîâîãî âàïíÿêó, ç ÿêèõ 15 ðîçðîáëÿþòüñÿ, і 7 ðîäîâèù äîëîìіòó äëÿ ìåòàëóðãії (ðîçðîáëÿєòüñÿ 4).
Â Óêðàїíі є â äîñòàòíіé êіëüêîñòі é òàêі öіííі êîðèñíі êîïàëèíè,
ÿê êðåéäà (Äîíåöüêà, Õàðêіâñüêà, Ëóãàíñüêà, Ðіâíåíñüêà, Ëüâіâñüêà
îáëàñòі) і ìåðãåëü (Äîíåöüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòі, ÀÐ Êðèì).
Â Óêðàїíі ðîçòàøîâàíå îäíå ç íàéáіëüøèõ çà çàïàñàìè ó ñâіòі ðîäîâèù îçîêåðèòó – Áîðèñëàâñüêå ðîäîâèùå (Ëüâіâñüêà îáëàñòü). Îçîêåðèò
ÿâëÿє ñîáîþ òâåðäó êîðèñíó êîïàëèíó, ùî óòâîðþєòüñÿ ç íàôòè. Îçîêåðèò âèêîðèñòîâóþòü ó ìåäèöèíі, åëåêòðîòåõíі÷íіé, òåêñòèëüíіé, äåðåâîîáðîáíіé, ëàêîôàðáîâіé òà іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòі. Çàãàëîì ó
Ïåðåäêàðïàòñüêîìó êðàéîâîìó ïðîãèíі є ùå äâà ðîäîâèùà öієї ñèðîâèíè.
Îäíàê âèäîáóòîê îçîêåðèòó íà íèõ îñòàííіìè ðîêàìè íå çäіéñíþєòüñÿ.
Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà ïîøèðåíі ÷èñëåííі ðîäîâèùà êàì’ÿíèõ
áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ. Òàê, êіëüêіñòü ðîçâіäàíèõ і âçÿòèõ íà îáëіê
ðîäîâèù áóäіâåëüíîãî êàìåíþ â êðàїíі ñêëàäàє 944 (464 ðîçðîáëÿþòüñÿ).
Êðіì òîãî, ó êðàїíі âіäîìî 254 ðîäîâèùà îáëèöþâàëüíîãî êàìåíþ, ç
ÿêèõ 136 ðîçðîáëÿþòüñÿ. Çà îáñÿãîì ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ îáëèöþâàëüíîãî êàìåíþ Óêðàїíà íàëåæèòü äî îäíієї ç ïðîâіäíèõ êðàїí ñâіòó.
Ðîäîâèùà êàìåíþ áóäіâåëüíîãî âèÿâëåíі â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî
ùèòà, Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї ñïîðóäè, ïіâäåííî-çàõіäíîї ÷àñòèíè Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîї ïëèòè, Êàðïàò òà
Çàêàðïàòñüêîãî ïðîãèíó, Ïðè÷îðíîìîðñüêîї çàïàäèíè òà â ãіðñüêèõ
ñïîðóäàõ Êðèìó.
Øèðîêî âіäîìі â Óêðàїíі òà çà її ìåæàìè ÷èñëåííі ðîäîâèùà áóäіâåëüíîãî êàìåíþ, ùî òâîðèëèñÿ â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà. Òàê,
ðîæåâі ãðàíіòè âèäîáóâàþòü ó Æèòîìèðñüêіé îáëàñòі, ÷åðâîíі ãðàíіòè – ó Êіðîâîãðàäñüêіé îáëàñòі, ñіðі òà ñâіòëî-ñіðі ãðàíіòè – ó
Çàïîðіçüêіé îáëàñòі, òåìíî-ñіðі ãðàíіòè – ó Âіííèöüêіé.
Âåëèêîї ñëàâè ÿê ÷óäîâèé îáëèöþâàëüíèé і áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë
íàáóâ ñіðèé êîðîñòèøіâñüêèé òà ÷åðâîíèé êîðîñòåíñüêèé ãðàíіòè.
Íàçâè öèõ ïîðіä íåðîçðèâíі ç ìіñòàìè, áіëÿ ÿêèõ âîíè âèäîáóâàþòüñÿ, – Êîðîñòåíü, Êîðîñòèøіâ. Îäíàê íàâіòü òîé, õòî íіêîëè òóò
íå áóâàâ, ìіã ïîáà÷èòè öþ êàì’ÿíó êðàñó Æèòîìèðùèíè â ÷óäîâèõ

ïіäçåìíèõ ïàëàöàõ êèїâñüêîãî, õàðêіâñüêîãî àáî
íàâіòü ìîñêîâñüêîãî ìåòðîïîëіòåíіâ.
Íå ìåíøó ñëàâó çäîáóëè ñîáі ôіîëåòîâî- é
ñèíüîîêèé ëàáðàäîðèò, íàéáіëüøі ðîäîâèùà
ÿêîãî – íà Æèòîìèðùèíі. Òàê ñàìî øèðîêî âіäîìèé і ñìóãàñòèé áіëèé, ñіðèé ÷è ðîæåâèé ìàðìóð.
Алмаз
 Коштовне та виробне каміння. Íà òåðèòîðії
Сапфір
Óêðàїíè âіäîìî áіëüøå íіæ 300 ïðîÿâіâ êîøòîâíîãî òà âèðîáíîãî êàìіííÿ (ìàë. 47). Ñåðåä òàêèõ
çîêðåìà áóðøòèí (ÿíòàð) – êîøòîâíå êàìіííÿ
Смарагд
îðãàíîãåííîãî óòâîðåííÿ. Âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ
âèãîòîâëåííÿ ðіçíèõ þâåëіðíèõ, õóäîæíіõ âèðîáіâ, à òàêîæ çàñòîñîâóєòüñÿ â іíøèõ ãàëóçÿõ ïðîБерил
ìèñëîâîñòі. Ãîëîâíі çàïàñè áóðøòèíó âèÿâëåíî â
îñàäîâèõ âіäêëàäàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà, íà Ïîëіññі
(ïіâíі÷íà ÷àñòèíà Âîëèíñüêîї, Ðіâíåíñüêîї, Æèòîìèðñüêîї і Êèїâñüêîї îáëàñòåé). Çàãàëîì â ÓêðàТопаз
їíі âіäîìî 16 ðîäîâèù áóðøòèíó, 9 ç ÿêèõ íèíі
ðîçðîáëÿєòüñÿ. Ùîðі÷íî ç öèõ ðîäîâèù âèäîáóâàєòüñÿ ïîíàä 2 òèñ. êã áóðøòèíó.
Рубін
Çà âèäîáóòêîì äîðîãîöіííîãî êàìåíþ òîïàçó
Óêðàїíі íàëåæèòü îäíå ç ïåðøèõ ìіñöü ó ñâіòі.
Аметист
Òîïàçè çíàõîäÿòüñÿ â ðіçíèõ ìіñöÿõ âèõîäó íà
ïîâåðõíþ ãіðñüêèõ ïîðіä Óêðàїíñüêîãî ùèòà.
Îäíàê íàéêðàùèìè ó ñâіòі ââàæàþòüñÿ âîëèíñüêі òîïàçè. Óíіêàëüíі çà ÷èñòîòîþ і ïðîçîðіñòþ
êðèñòàëè-ãіãàíòè ìàñîþ 68 êã і 117 êã çíàéäåíî
íà Æèòîìèðùèíі.
Яшма
Агат
Â Óêðàїíі є ðîäîâèùà é òàêèõ äîðîãîöіííèõ
êàìåíіâ, ÿê îïàë, áåðèë ç óñіìà ðіçíîâèäàìè. Íàäçâè÷àéíî ðіäêіñíèì і íàéäîðîæ÷èì ðіçíîâèäîì áåðèëó
є çåëåíèé ñìàðàãä, à òàêîæ ïðîçîðèé áëàêèòíî-çåëåТурмалін
íèé àêâàìàðèí, ùî êîëüîðàìè é ñïðàâäі íàãàäóє
ìîðñüêó âîäó. Äî ãðóïè äîðîãîöіííèõ êàìåíіâ íàëåМал. 47. Коштовне
æàòü і ðіçíîâèäè êâàðöó: ôіîëåòîâèé àìåòèñò, áåçта виробне каміння
áàðâíèé ãіðñüêèé êðèøòàëü, ÷îðíèé ìîðіîí.
Ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî ùèòà, à òàêîæ â îêðåìèõ ðàéîíàõ ñêëàä÷àñòîї ñèñòåìè Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìñüêèõ ãіð, Äîíåöüêîї ñêëàä÷àñòîї îáëàñòі çàëÿãàþòü і ðіçíîìàíіòíі íàïіâäîðîãîöіííі êàìåíі. Ñåðåä
íèõ, íàïðèêëàä, ñõîæèé íà øàðóâàòèé ïèðіã àãàò, çåëåíèé àáî ãîëóáîâàòî-çåëåíèé àìàçîíіò, ñòðîêàòà ÿøìà, â’ÿçêèé ðіçíîâèä êàì’ÿíîãî
âóãіëëÿ – ãàãàò, ðîæåâèé àáî ÷åðâîíèé ñåðäîëіê, íàïіâïðîçîðèé õàëöåäîí, à òàêîæ ñêàì’ÿíіëå äåðåâî òà іí.
Íà òåðèòîðії Óêðàїíè çóñòðі÷àþòüñÿ òàêîæ ïðîÿâè òà ðîäîâèùà
ìàðìóðîâîãî îíіêñó (Ñåðåäíє Ïðèäíіñòðîâ’ÿ òà Ãіðñüêèé Êðèì).
Âіäîìі òàêîæ ðîäîâèùà é ïðîÿâè ðîäîíіòó (Êàðïàòñüêà ñêëàä÷àñòà
îáëàñòü).
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Аквамарин
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Поясніть, де й чому на території України утворилися найбільші рудні басейни.
2. За картою з’ясуйте, які з адміністративних областей України відносно багаті на руди
кольорових металів.
3. Назвіть найбільші родовища нерудних корисних копалин України.
4. Знайдіть на карті України та поясніть географічні передумови виникнення назви
міст Марганець і Дніпрорудне.
5. Визначте, які нерудні корисні копалини поширені у вашій області. З якими тектонічними структурами пов’язане їхнє утворення?

§ 22.

ÌІÍÅÐÀËÜÍІ ÂÎÄÈ ÒÀ ËІÊÓÂÀËÜÍІ ÃÐßÇІ.
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÀÖІÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÌІÍÅÐÀËÜÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑІÂ

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

 Мінеральні води та грязі. Ìіíåðàëüíі âîäè – öå ïіäçåìíі âîäè
ç ïіäâèùåíèì óìіñòîì ðіçíîìàíіòíèõ ìіíåðàëіâ і ãàçіâ, çàâäÿêè ÿêèì
âîäè íàáóâàþòü îñîáëèâèõ âëàñòèâîñòåé, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ç ëіêóâàëüíîþ ìåòîþ äëÿ ïèòòÿ é âàíí. Çà öіëþùèé âïëèâ íà ëþäñüêèé
îðãàíіçì ìіíåðàëüíі âîäè íàçèâàþòü ùå «ðіäêèìè ëіêàìè».
Â Óêðàїíі ðîçâіäàíî 329 äіëÿíîê ðîäîâèù ïіäçåìíèõ âîä. Ó їõíіõ
ìåæàõ íàëі÷óþòü 340 ðîäîâèù ìіíåðàëüíèõ âîä (169 – ðîçðîáëÿєòüñÿ).
Äâàíàäöÿòü ç íèõ âіäíåñåíî äî óíіêàëüíèõ. Âåëèêîþ êіëüêіñòþ äæåðåë
ìіíåðàëüíèõ âîä ç äàâíіõ-äàâåí ñëàâèòüñÿ Êàðïàòñüêèé ðåãіîí. Íèíі
òóò íàëі÷óþòü áëèçüêî 800 ìіíåðàëüíèõ äæåðåë. À çà çàïàñàìè ëіêóâàëüíèõ ìіíåðàëüíèõ âîä òà ðіçíîìàíіòíіñòþ öåé ðåãіîí íå ïîñòóïàєòüñÿ
âñåñâіòíüî âіäîìèì êóðîðòàì. Äîáðå íèíі âіäîìі «Ïîëÿíà Êâàñîâà»,
«Ñâàëÿâà», «Ëóæàíñüêà», «Øàÿíñüêà» òîùî. Їõíі íàçâè ïîâ’ÿçàíі ç
íàñåëåíèìè ïóíêòàìè, áіëÿ ÿêèõ áóëî âèÿâëåíî ìіíåðàëüíі äæåðåëà, –
Ñâàëÿâà, Êâàñè, Ïîëÿíà, Øàÿí. Ñâіòîâó ñëàâó çäîáóëè «Ëóæàíñüêà-7»,
à òàêîæ óíіêàëüíà «Íàôòóñÿ», ùî ìіñòèòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè.
×èìàëî äæåðåë ìіíåðàëüíèõ âîä âèÿâëåíî é ó Ïîäíіïðîâ’ї, ó
ðàéîíі Äîíåöüêîãî êðÿæó, ó Êðèìó. Äîáðå âіäîìà â íàøіé êðàїíі âîäà
«Ìèðãîðîäñüêà» ç äæåðåë áіëÿ îäíîéìåííîãî ìіñòà â Ïîëòàâñüêіé
85
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ГОЛОВНЕ
 До основних руд чорних металів належать залізні й марганцеві руди, з яких виробляють чорні метали.
 Нерудні корисні копалини поширені по всій території України, але переважно в осадових відкладах.
 Основними районами зосередження рудних корисних копалин є Український щит,
Закарпатський прогин, Донецька складчаста споруда.
 Наша країна недостатньо забезпечена рудами кольорових металів.
 Нерудні корисні копалини поширені по всій території України і є найрізноманітнішою та найпоширенішою групою корисних копалин.

РОЗДІЛ 3

îáëàñòі, «Áåðåçîâñüêà» ç äæåðåë Õàðêіâùèíè òà іíøі. Ñàìå çàâäÿêè
öіëþùèì ìіíåðàëüíèì äæåðåëàì ñëàâó öіëþùèõ íàáóëà é öіëà íèçêà
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè – Ìèðãîðîä і Òðóñêàâåöü, Ñëîâ’ÿíñüê і
Ìîðøèí, Ñõіäíèöÿ é Íåìèðіâ, Øêëî é Ñèíÿê òà áàãàòî іíøèõ.

Iсторiя географiï

Перші писемні відомості про «Лужанську-7» (історична назва «Маргіт»)
датовані 1463 р. А використовувати вперше мінеральні води в Закарпатській області почали ще в 1600 р. З 1631 р. в м. Ужгороді почала діяти
водолікарня «Купальний дім». Уперше розлив мінеральної води відбувся
на Свалявському родовищі в 1755 р.

Ëіêóâàëüíі ãðÿçі – öå ðіçíі çà ïîõîäæåííÿì âіäêëàäåííÿ áîëіò,
îçåð, ëèìàíіâ, ìîðñüêèõ çàòîê, ùî ìàþòü ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі. Òàêі
ãðÿçі ñêëàäåíі ç ìіíåðàëüíèõ é îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí òà âîäè é ïðîòÿãîì
òðèâàëîãî ïåðіîäó çàçíàëè ñêëàäíèõ ïåðåòâîðåíü óíàñëіäîê ôіçè÷íèõ,
õіìі÷íèõ, áіîëîãі÷íèõ ïðîöåñіâ. Çàçâè÷àé âîíè ÿâëÿþòü ñîáîþ îäíîðіäíó ïëàñòè÷íó ìàñó, ùî ïîøèðåíà íà óçáåðåææÿõ âîäîéì. Â Óêðàїíі
íàëі÷óþòü 16 ðîäîâèù ëіêóâàëüíèõ ãðÿçåé (7 ðîçðîáëÿєòüñÿ).
Ñåðåä ìóëîâèõ ãðÿçåé, ÿêі ïðèóðî÷åíі äî ïîâåðõíåâèõ âîäîéìèù
íàéâіäîìіøі – Ñàêñüêå ðîäîâèùå â ÀÐ Êðèì, à òàêîæ ðîäîâèùà â Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Äîíåöüêіé, Çàïîðіçüêіé, Îäåñüêіé òà Õåðñîíñüêіé
îáëàñòÿõ. Òîðô’ÿíі ëіêóâàëüíі ãðÿçі ðîçâіäàíі ó Ëüâіâñüêіé, Ïîëòàâñüêіé òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòÿõ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За інтерактивною картою «Родовища вод підземних, лікувальної грязі та ропи» http://minerals-ua.info/mapviewer/
voda-specd.php?pr=0 визначте родовища мінеральних вод,
що розташовані найближче до місця вашого постійного
проживання.

 Проблеми раціонального використання мінеральних
ресурсів. Öіííіñòü і íåâіäíîâëþâàíіñòü ïðèðîäíèõ ìіíåðàëüíèõ
ðåñóðñіâ çóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü їõíüîãî ðàöіîíàëüíîãî òà îùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ. Íàñàìïåðåä â Óêðàїíі íåîáõіäíå ïîâíå é êîìïëåêñíå ãåîëîãі÷íå âèâ÷åííÿ íàäð. 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-çéîìî÷íèõ, 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.
Íàëåæíå ãåîëîãі÷íå âèâ÷åííÿ íàäð Óêðàїíè äàñòü çìîãó íàéïîâíіøîãî âèäîáóâàííÿ é 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. Äëÿ ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ìîæóòü áóòè ïðèäàòíі âñі ñêëàäîâі ðå÷î86
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âèíè ãіðñüêîї ïîðîäè, à íå ëèøå îñíîâíà ñèðîâèíà (âóãіëëÿ, çàëіçíі
÷è ìàðãàíöåâі ðóäè). Ñóïóòíі êîìïîíåíòè (áóäіâåëüíі àáî õіìі÷íі) çà
âàðòіñòþ ÷àñòî ðіâíîöіííі îñíîâíіé êîðèñíіé êîïàëèíі. Ïðîòå ñóïóòíі
ðå÷îâèíè ÷àñòî ââàæàþòü âіäõîäàìè ãіðíè÷îäîáóâíèõ ïіäïðèєìñòâ
і çàçâè÷àé ñêëàäàþòü ó âіäâàëè, ïëîùі ïіä ÿêèìè áóâàþòü çíà÷íî
áіëüøèìè, íіæ ïëîùі âëàñíå êàð’єðíèõ ðîçðîáîê.
Ùîðі÷íî â Óêðàїíі â ñåðåäíüîìó óòâîðþєòüñÿ 10 ò âіäõîäіâ ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ, ùî ó äâà ðàçè áіëüøå âіä ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà â êðàїíàõ Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Çàãàëîì â Óêðàїíі íàêîïè÷åíî
áëèçüêî 36 ìëðä ò âіäõîäіâ, ùî ñòàíîâèòü ïîíàä 50 òèñ ò íà 1 êâàäðàòíèé êіëîìåòð òåðèòîðії äåðæàâè. Ó òàêèõ âіäõîäàõ 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÷îãî» òàêі âêðàé
íåîáõіäíі éîìó ìіäü, çîëîòî, ðòóòü, ñêàíäіé, ãàëіé, òàíòàë, íіîáіé, âàíàäіé, öèðêîíіé òîùî, à òàêîæ äåôіöèòíі êîðèñíі êîïàëèíè, ùî íå âèäîáóâàþòüñÿ â Óêðàїíі – ìîëіáäåí, âîëüôðàì, îëîâî, âіñìóò, öèíê, ñâèíåöü,
ïëàòèíà, ñðіáëî òà áàãàòî іíøèõ ìåòàëіâ і íåìåòàëі÷íîї ñèðîâèíè.
Çîêðåìà є ìîæëèâîñòі êîìïëåêñíîãî âèêîðèñòàííÿ ãîðþ÷èõ ñëàíöіâ Êàðïàò, çàïàñè ÿêèõ â Óêðàїíі âåëèêі. Îêðіì áåçïîñåðåäíüîãî
âèêîðèñòàííÿ ÿê åíåðãåòè÷íîї ñèðîâèíè, ìîæëèâà òàêîæ їõíÿ ïåðåðîáêà íà ðіçíîìàíіòíі áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè ÿê îò êåðàìçèò, ùåáåíü,
àñôàëüòîáåòîí, ñëàíöåâà ñìîëà. Іç ñіð÷àíèõ ðóä Ïðèêàðïàòòÿ ìîæíà
âèëó÷àòè ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ñòðîíöіþ. À âіäõîäè âèäîáóâàííÿ
äîíåöüêîãî âóãіëëÿ ìîæóòü ñòàòè äæåðåëîì ãåðìàíіþ. Öþ ðå÷îâèíó
ìіñòÿòü òàêîæ îêðåìі âóãіëüíі ïëàñòè Ëüâіâñüêî-Âîëèíñüêîãî áàñåéíó.
Äî òîãî æ öåé áàñåéí ìіñòèòü é іíøі öіííі õіìі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі ïіä
÷àñ âèäîáóòêó âóãіëëÿ çàëèøàþòüñÿ â íàäðàõ.
Åôåêòèâíіñòü îäåðæàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí ç âіäõîäіâ ó 3–15 ðàçіâ
âèùà, íіæ ïðè âèäîáóòêó òèõ ñàìèõ ïðîäóêòіâ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè
ç ïðèðîäíèõ ðîäîâèù. Òàê, çàâäÿêè êîìïëåêñíіé ïåðåðîáöі ïîêëàäіâ
â Óêðàїíі âèãîòîâëÿþòü âàïíÿêîâі äîáðèâà, øëÿõîâèé і áóäіâåëüíèé
ùåáіíü, öåãëó. Ðîäîâèùà êîðèñíèõ êîïàëèí, ùî ðàíіøå ââàæàëèñÿ
íåïðîìèñëîâèìè, ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè ó âèäîáóòêó äåôіöèòíèõ äëÿ Óêðàїíè ðåñóðñіâ – àïàòèòіâ, ôîñôîðèòіâ, áîêñèòіâ. Îäíàê
ïîêè ùî ïðîìèñëîâі âіäõîäè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàñ ùå äóæå ìëÿâî,
íå áіëüø ÿê íà 20 %.
Âàæëèâèì є ìàêñèìàëüíå çìåíøåííÿ øêіäëèâîãî âïëèâó íà
äîâêіëëÿ
ÿ òèõ ðîáіò, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí. Òàê, âóãіëüíі øàõòè Äîíáàñó ùîðі÷íî âèêèäàþòü â àòìîñôåðó
âåëèêèé îáñÿã ìåòàíó, ùî ïðèçâîäèòü íå ëèøå äî âòðàòè öіííîї êîðèñíîї êîïàëèíè, à é äî ïîãіðøåííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè ñòâîðþþòü çàëèøêè ïðîäóêòіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè – âåëåòåíñüêі çâàëèùà âіäõîäіâ, âіäâàëè. Óïðîäîâæ
îñòàííіõ äåñÿòèðі÷ îäíі ëèøå ãàëóçі ïðîìèñëîâîñòі Óêðàїíè ùîðі÷íî
«âèðîáëÿëè» áëèçüêî 1 ìëðä òîíí òàêèõ âіäõîäіâ. Òàêі çâàëèùà
çàéìàþòü ïëîùó â áàãàòî äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ãà і íåðіäêî âêðèâàþòü
äіëÿíêè ðîäþ÷èõ çåìåëü, çàáðóäíþþ÷è ґðóíòè, ïîâåðõíåâі é ïіäçåìíі
âîäè òîùî. Îêðіì òîãî, âîíè âèäіëÿþòü ãàç і ïèë ùî íàäõîäèòü ó ïîâі-
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òðÿ. Îòæå, äëÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, à âіäòàê, – äëÿ ëþäåé, ÿêі
ìåøêàþòü ó öüîìó ñåðåäîâèùі, òàêі ðóêîòâîðíі ïîêëàäè íåáåçïå÷íі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За інтерактивною картою техногенних об’єктів України
http://minerals-ua.info/mapviewer/urp.php визначте, чи є
відвали та звалища відходів у вашій місцевості або неподалік від місця вашого постійного проживання.

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 іç ñó÷àñíèìè òåõíîëîãіÿìè êðàїí Єâðîïè, Àìåðèêè é Àçії, 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 é ñòàþòü
ìіñöåì âіäïî÷èíêó.
ГОЛОВНЕ
 Мінеральні води – це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів
і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей і впливають на людський організм цілюще.
 Великою кількістю джерел мінеральних вод славиться Карпатський регіон.
 Надра України багаті на поклади лікувальних грязей, основні родовища яких приурочені до узбереж морів.
 Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є повне
вивчення надр на території держави, раціональне використання корисних копалин
і негативний вплив їхнього видобутку на навколишнє природне середовище.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Чим мінеральні води відрізняються від інших вод?
2. Які ви вживаєте мінеральні води?
3. Поясніть на прикладах, як може впливати на навколишнє середовище видобування корисних копалин.
4. Складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовують різноманітні
корисні копалини.
5. Визначте проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів у вашій місцевості.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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зрозуміти, як формується клімат України та які його риси;
розрізняти дію різних атмосферних явищ та їхні наслідки;
знати про типи клімату в різних регіонах країни;
уміти оцінювати роль кліматичних ресурсів для різних видів діяльності;
застосовувати знання про клімат у своєму повсякденному житті.

§ 23.

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

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

 Сонячне випромінювання й клімат. Âіäìіííîñòі â íàäõîäæåííі
ïðîìåíåâîї åíåðãії Ñîíöÿ (ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії) – îñíîâíèé ÷èííèê êëіìàòè÷íèõ âіäìіííîñòåé íà Çåìëі çàãàëîì і íà òåðèòîðії Óêðàїíè çîêðåìà.
Ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ íàäõîäèòü äî çåìíîї ïîâåðõíі äâîìà ïîòîêàìè – ó
âèãëÿäі ïðÿìîїї і ðîçñіÿíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії, ÿêі ðàçîì ñêëàäàþòü
ñóìàðíó ñîíÿ÷íó ðàäіàöіþ (ìàë. 48). Ñóìàðíà ðàäіàöіÿ âèìіðþєòüñÿ

Мал. 48. Види сонячної радіації
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â ìåãàäæîóëÿõ (ÌÄæ) íà îäèíèöþ ïëîùі (1 ì2). Ïðÿìà ðàäіàöіÿ
íàäõîäèòü áåçïîñåðåäíüî âіä äèñêà Ñîíöÿ. Ðîçñіÿíà åíåðãіÿ Ñîíöÿ
ïîòðàïëÿє äî çåìíîї ïîâåðõíі øëÿõîì âіäõèëåííÿ ïðîìåíіâ ñâіòèëà
âіä ïðÿìîëіíіéíîãî íàïðÿìêó õìàðàìè, âîäÿíîþ ïàðîþ òà іíøèìè
äîìіøêàìè, ùî ìіñòÿòüñÿ â ïîâіòðі.
Ñóìàðíà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ çàëåæèòü âіä êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ і òðèâàëîñòі ñîíÿ÷íîãî ñÿéâà, ïîêàçíèêè ÿêèõ çáіëüøóþòüñÿ
â íàïðÿìêó ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Òàê, óçèìêó êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ çìіíþєòüñÿ ïðèáëèçíî âіä 23° íà ïіâäíі äî 15° íà ïіâíî÷і, à
âëіòêó – âіä 69° íà ïіâäíі äî 61° íà ïіâíî÷і. Òàêі çìіíè êóòà ïàäіííÿ
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ ïîâ’ÿçàíі ç îðáіòàëüíèì ðóõîì Çåìëі òà íàõèëîì
çåìíîї îñі äî ïëîùèíè îðáіòè. Ùîá ðîçðàõóâàòè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ äëÿ êîíêðåòíîї òåðèòîðії â äíі ðіâíîäåííÿ, íåîáõіäíî âіä 90°
âіäíÿòè âåëè÷èíó її ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè â ãðàäóñàõ. Ó äåíü ëіòíüîãî
ñîíöåñòîÿííÿ êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ áóäå äîðіâíþâàòè ñóìі
çíà÷åííÿ êóòà ïàäіííÿ â äåíü ðіâíîäåííÿ òà 23°27', à â äåíü çèìîâîãî
ñîíöåñòîÿííÿ – їõíіé ðіçíèöі.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Як відомо, тривалість сонячного сяйва залежить від світлої частини
доби і хмарності. Разом із тим, у наукових колах обговорюється проблема зниження тривалості сонячного сяяння внаслідок забруднення
повітря різноманітними відходами від промисловості та транспорту.
Яка ваша думка з цього питання? Чи можуть забруднювальні речовини суттєво знижувати надходження сонячної енергії в окремих регіонах України?

Ðîçòàøóâàííÿ Óêðàїíè â ñåðåäíіõ øèðîòàõ ìіæ 52°20'04" і
44°23'11" ïí. ø. çóìîâëþє êîëèâàííÿ â íàäõîäæåííі ñóìàðíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії âïðîäîâæ ðîêó. Ñóìàðíà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ çìіíþєòüñÿ ïî
òåðèòîðії Óêðàїíè íå àáñîëþòíî çîíàëüíî, òîáòî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü,
à çðîñòàє â íàïðÿìêó ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä (ìàë. 49).

5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400

Мал. 49. Сумарна сонячна радіація (МДж/м2)
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Проаналізуйте картосхему (мал. 49) і з’ясуйте: а) які райони отримують
найбільшу та найменшу кількість сумарної сонячної радіації; б) як розподіл сумарної сонячної радіації пов’язаний з кількістю годин сонячного сяйва; в) яка величина сумарної сонячної радіації в центральних
районах України та у вашій місцевості.

×àñòèíà ñóìàðíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії âіäáèâàєòüñÿ âіä ïîâåðõíі
Çåìëі, à ÷àñòèíà – ïîãëèíàєòüñÿ íåþ. Ïîãëèíóòà ðàäіàöіÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà òåïëîâó åíåðãіþ, íàãðіâàє ïðèçåìíі øàðè ïîâіòðÿ. Ðіçíèöþ
ìіæ ñóìàðíîþ åíåðãієþ Ñîíöÿ òà її âòðàòàìè íà âіäáèòòÿ é òåïëîâå
âèïðîìіíþâàííÿ çåìíîþ ïîâåðõíåþ íàçèâàþòü ðàäіàöіéíèì áàëàíñîì. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ñåðåäíüîðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ äîäàòíèé, òîáòî çàãàëîì çà ðіê íàäõîäèòü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії áіëüøå, íіæ
âèòðà÷àєòüñÿ. Ïðîòå â õîëîäíèé ïåðіîä ðîêó ñïîñòåðіãàþòüñÿ âіä’єìíі
çíà÷åííÿ ðàäіàöіéíîãî áàëàíñó ìàéæå íà âñіé òåðèòîðії.
Ðàäіàöіéíèé áàëàíñ òåðèòîðії âèçíà÷àє її òåìïåðàòóðíі óìîâè. Òàê,
âіäïîâіäíî äî çìіíè ðі÷íîãî ðàäіàöіéíîãî áàëàíñó â ìåæàõ Óêðàїíè
ñïîñòåðіãàєòüñÿ çàãàëüíå ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ â íàïðÿìêó
ïіâíі÷ – ïіâäåíü. Ïðîòå âïëèâ ðàäіàöіéíîãî ÷èííèêà âñå æ âіä÷óòíіøèé óëіòêó, ïðî ùî ñâіä÷èòü ìàéæå çîíàëüíà (øèðîòíà) çìіíà òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ âëіòêó.
 Підстильна поверхня та клімат. Çíà÷íèé âïëèâ íà êëіìàò çäіéñíþє ïіäñòèëüíà çåìíà ïîâåðõíÿ, ÿêà, âçàєìîäіþ÷è ç àòìîñôåðîþ,
âïëèâàє íà її ñòàí. Âîäíà ïîâåðõíÿ é ñóõîäіë, óêðèòà ñíіãîì, ðîñëèííіñòþ òà ðîçîðàíà ïîâåðõíÿ ïî-ðіçíîìó ïîãëèíàє, âіäáèâàє åíåðãіþ
Ñîíöÿ òà âіääàє òåïëî. Öå çðåøòîþ âïëèâàє íà òåìïåðàòóðó ïîâåðõíі
é ïðèçåìíîãî øàðó ïîâіòðÿ.
Áіëüøå ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії ïîãëèíàþòü і òîìó êðàùå íàãðіâàþòüñÿ
òåìíі ïîâåðõíі, íàïðèêëàä ùîéíî ðîçîðàíі ґðóíòè. Çàáîëî÷åíі àáî
ïåðåçâîëîæåíі äіëÿíêè ìіñöåâîñòі íàãðіâàþòüñÿ ñëàáøå, òîìó ùî
áàãàòî òåïëà âèòðà÷àєòüñÿ íà âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè. Íàâïàêè, ñâіæèé ñíіã âіäáèâàє äî 90 % ñîíÿ÷íîãî âèïðîìіíþâàííÿ, ñóõèé ñâіòëèé
ïіñîê – äî 40 %, ðîñëèííіñòü – 10–25 % (ìàë. 50).
Íàéâèùі ïîêàçíèêè âіäáèòîї ðàäіàöії âçèìêó çàôіêñîâàíі íà
ïіâíі÷íîìó ñõîäі Óêðàїíè òà â Êàðïàòàõ – äî 65 %. Òóò ñïîñòåðіãàєòüñÿ íàéñòіéêіøèé ñíіãîâèé ïîêðèâ, ÿêèé ìàє âèñîêó âіäáèâàëüíó
çäàòíіñòü ïîâåðõíі – àëüáåäî (ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї – áіëіñòü).
Çàãàëîì, ùî ñâіòëіøà ïîâåðõíÿ, òî áіëüøå âîíà âіäáèâàє ïðîìåíåâîї
ñîíÿ÷íîї åíåðãії. Óëіòêó íàéìåíøå ðàäіàöії âіäáèâàþòü ëіñîâі ìàñèâè
íà Ïîëіññі òà â ãîðàõ – äî 16 %.
Íà ôîðìóâàííÿ êëіìàòó çíà÷íî âïëèâàє ðåëüєô òà àáñîëþòíà âèñîòà
ìіñöåâîñòі. Òàê, ó Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ êëіìàòè÷íі óìîâè
äóæå âіäðіçíÿþòüñÿ çàëåæíî âіä âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ, íàïðÿìêó
ïðîñòÿãàííÿ ãіðñüêèõ õðåáòіâ òà îðієíòàöії ñõèëіâ ùîäî ñòîðіí ãîðè91
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кількість сонячної радіації,
що надходить до поверхні;
– поглинається;
– відбивається
Мал. 50. Альбедо різних
ділянок земної поверхні

çîíòó. Çі çáіëüøåííÿì âèñîòè çíèæóєòüñÿ
àòìîñôåðíèé òèñê і òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ,
çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü îïàäіâ і øâèäêіñòü
âіòðó. Ó ãîðàõ âіä îðієíòàöії ñõèëіâ ñóòòєâî
çàëåæèòü êіëüêіñòü îïàäіâ.
Íà êëіìàò Óêðàїíè âïëèâàþòü é іíøі
ôîðìè ðåëüєôó, íàïðèêëàä Ïîäіëüñüêà
âèñî÷èíà é Äîíåöüêèé êðÿæ, äå çàãàëüíèé
õіä êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ ïîðóøóєòüñÿ
çàâäÿêè áіëüøіé âèñîòі ìіñöåâîñòі íà öèõ
äіëÿíêàõ ïîðіâíÿíî іç ñóñіäíіìè.
Êëіìàòè÷íі óìîâè ïðèìîðñüêèõ ðàéîíіâ òàêîæ ñóòòєâî çìіíþþòüñÿ çà ñåçîíàìè.
Óçèìêó ìîðñüêі áàñåéíè ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ ïðèëåãëèõ
ðàéîíіâ ñóõîäîëó. Óëіòêó æ, çàâäÿêè îõîëîäæóâàëüíіé äії ìîðÿ, òåìïåðàòóðà íà
óçáåðåææі äåùî íèæ÷à, íіæ ó ðàéîíàõ,
ðîçòàøîâàíèõ íà òàêіé ñàìіé øèðîòі, àëå
ñõіäíіøå. Çàâäÿêè ìîðÿì çãëàäæóєòüñÿ
êîëèâàííÿ äîáîâîї òåìïåðàòóðè, çáіëüøóєòüñÿ â öіëîìó âîëîãіñòü ïîâіòðÿ.
Õàðàêòåð çåìíîї ïîâåðõíі ðàçîì ç іíøèìè
÷èííèêàìè êëіìàòî óòâîðåííÿ çóìîâëþє
òðàíñôîðìàöіþ (çìіíó) âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿ
íàä ðіâíèííîþ ÷àñòèíîþ òåðèòîðії Óêðàїíè.
Çìіíà âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿ âіä âîëîãîãî äî
ñóõîãî â íàïðÿìêó íà ïіâäåíü і ñõіä êðàїíè є
îñíîâíèì ïðîöåñîì ó òåïëèé ñåçîí ðîêó.

ГОЛОВНЕ
 Сумарна сонячна радіація надходить на територію України у вигляді прямої і розсіяної.
 Сумарна сонячна радіація залежить від кута падіння сонячних променів та тривалості сонячного сяяння.
 Радіаційний баланс – це різниця між сумарною енергією Сонця та її втратами на
відбиття й теплове випромінювання земною поверхнею.
 Радіаційний баланс території визначає її температурні умови.
 На розподіл температури, вологості та атмосферних опадів впливає характер земної поверхні.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Як змінюється кількість сумарної сонячної радіації на території України протягом
року?
2. Що таке радіаційний баланс?
3. У чому полягає вплив підстильної земної поверхні на клімат України?
4. Чим пояснюється формування особливого клімату в приморських районах?
5. Поясніть, чому особливості рельєфу є важливими для формування клімату.
6. Обчисліть висоту Сонця у вашому населеному пункті в дні сонцестояння за формулою: h = 90° – f ± 23°27´, де h – висота Сонця (в градусах), f – географічна широта.
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 Що таке повітряна маса?
 За якими властивостями відрізняються повітряні маси на різних широтах?
 Від чого залежить розподіл атмосферних опадів на Землі?

 Повітряні маси, що впливають на клімат України. Ñîíÿ÷íà
ðàäіàöіÿ, ùî íàäõîäèòü íà òåðèòîðіþ Óêðàїíè, çàáåçïå÷óє íåðіâíîìіðíіñòü íàãðіâàííÿ çåìíîї ïîâåðõíі é ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ, ùî
çóìîâëþє ïåðåìіùåííÿ (öèðêóëÿöіþ) ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ñâîїõ âëàñòèâîñòåé ïîâіòðÿíà ìàñà íàáóâàє âіä çåìíîї ïîâåðõíі, íàä ÿêîþ ïåðåáóâàє òðèâàëèé ÷àñ. Ïîâіòðÿíà ìàñà ìàє çíà÷íі ðîçìіðè. Âåðòèêàëüíî
âîíà ìîæå îõîïëþâàòè âñþ òðîïîñôåðó, à ïî ãîðèçîíòàëі ÷àñòî ïîøèðþєòüñÿ íà ñîòíі é òèñÿ÷і êіëîìåòðіâ. Íåðіäêî âñÿ òåðèòîðіÿ Óêðàїíè
áóâàє çàéíÿòà îäíієþ ïîâіòðÿíîþ ìàñîþ.
ßê âàì óæå âіäîìî іç 7-ãî êëàñó, ïîâіòðÿíі ìàñè ôîðìóþòüñÿ
â ïåâíèõ øèðîòàõ. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü ïîâіòðÿíі ìàñè
ïîìіðíèõ øèðîò. Їõ ïîâòîðþâàíіñòü є çíà÷íîþ íà áіëüøіé ÷àñòèíі
òåðèòîðії êðàїíè. Ìîðñüêі ïîìіðíі ïîâіòðÿíі ìàñè – âîëîãі, áіëüø
ïðîõîëîäíі âëіòêó é áіëüø òåïëі âçèìêó – íàäõîäÿòü ç Àòëàíòè÷íîãî
îêåàíó òà Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ ç ïіâíі÷íî-çàõіäíèìè, çàõіäíèìè òà ïіâäåííî-çàõіäíèìè âіòðàìè (ìàë. 51). Ó ïåðåõіäíі ñåçîíè ðîêó, îñîáëèâî
íàâåñíі, ÷àñ âіä ÷àñó ñïîñòåðіãàþòüñÿ âòîðãíåííÿ ìàéæå íà âñþ òåðèòîðіþ Óêðàїíè àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçóþòü õâèëі
õîëîäó. Íà êëіìàò ïіâäåííèõ ðàéîíіâ Óêðàїíè âïëèâàþòü òàêîæ æàðêі
òà ñóõі òðîïі÷íі ïîâіòðÿíі ìàñè, ÿêі ìîæóòü ïðîíèêàòè é ó áіëüø
ïіâíі÷íі ðàéîíè.

Мал. 51. Циркуляція повітряних мас на території України
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 Атмосферні фронти. Ìіæ ïîâіòðÿíîþ ìàñîþ òà çåìíîþ ïîâåðõíåþ âіäáóâàєòüñÿ ïîñòіéíèé îáìіí òåïëîì і âîëîãîþ: ðóõàþ÷èñü,
âåëèêі ìàñè ïîâіòðÿ âòðà÷àþòü çàïàñè âîëîãè é òåïëà àáî ïîïîâíþþòüñÿ íèìè і, òàêèì ÷èíîì, çìіíþþòü ñâîї âëàñòèâîñòі. Ïðè çіòêíåííі
ìіæ ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè ç ðіçíèìè âëàñòèâîñòÿìè âèíèêàþòü âóçüêі
ïåðåõіäíі çîíè ç íàéáіëüøîþ ðіçíèöåþ òåìïåðàòóðè, òèñêó òà øâèäêîñòåé âіòðó. Öі çîíè «áîðîòüáè» ïîâіòðÿíèõ ìàñ íàçèâàþòü àòìîñôåðíèìè ôðîíòàìè. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ âãîðó â ñåðåäíüîìó íà
10–12 êì, à ïî ãîðèçîíòàëі – íà êіëüêà ñîòåíü êіëîìåòðіâ.
Àòìîñôåðíі ôðîíòè áóâàþòü òåïëі і õîëîäíі. Òåïëèé àòìîñôåðíèé
ôðîíò âèíèêàє òîäі, êîëè òåïëå ïîâіòðÿ íàñòóïàє, à õîëîäíå – âіäñòóïàє ïåðåä íèì. Òåïëå ëåãêå ïîâіòðÿ, ðóõàþ÷èñü øâèäøå âіä õîëîäíîãî,
íàòіêàє íà õîëîäíå, ïîâіëüíî ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó é îõîëîäæóєòüñÿ.
Ïðè öüîìó âіäáóâàєòüñÿ çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè, óòâîðþþòüñÿ õìàðè,
ç ÿêèõ ïîòіì âèïàäàþòü òðèâàëі îïàäè.
Õîëîäíèé àòìîñôåðíèé ôðîíò ôîðìóєòüñÿ òîäі, êîëè õîëîäíå
ïîâіòðÿ àêòèâíî ðóõàєòüñÿ â áіê òåïëîї ïîâіòðÿíîї ìàñè. Ðóõàþ÷èñü
óïåðåä, õîëîäíå òà âàæêå ïîâіòðÿ ïіäòіêàє ïіä òåïëå і âèòіñíÿє éîãî
âãîðó. Іç öèì ôðîíòîì ïîâ’ÿçàíі ïîõîëîäàííÿ, ðîçâèòîê êóï÷àñòîäîùîâèõ õìàð, ãðîçè, çëèâè.
Àòìîñôåðíі ôðîíòè çìіíþþòü ñâîє ïîëîæåííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ó
çâ’ÿçêó ç ðóõîì Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ. Ôðîíò, ùî âèíèêàє íà ñòèêó
ïîìіðíèõ òà àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, óëіòêó îõîïëþє òåðèòîðіþ
ïіâíі÷íèõ ðàéîíіâ Óêðàїíè, à âçèìêó îïóñêàєòüñÿ äî øèðîòè 48–49°.
Ôðîíò, ùî âèíèêàє íà ñòèêó ïîìіðíèõ і òðîïі÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ
ïàíóє â Óêðàїíі ïåðåâàæíî â òåïëèé ñåçîí.
 Атмосферні вихори. Êðіì àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ, íà òåðèòîðії
Óêðàїíè ïîñòіéíî âèíèêàþòü, ðîçâèâàþòüñÿ é ðóéíóþòüñÿ ðіçíі çà
ðîçìіðàìè àòìîñôåðíі âèõîðè. Íàéáіëüøі ç íèõ – öèêëîíè é àíòèöèêëîíè.
Öèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü іç çíèæåíèì òèñêîì ó öåíòðі òà
âіòðàìè, ùî äìóòü âіä îêðàїíè îáëàñòі äî öåíòðà (ìàë. 52). Ó öåíòðі
öèêëîíó ïåðåâàæàþòü âèñõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ, ùî âåäå äî çíèæåííÿ
òèñêó, çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè, óòâîðåííÿ õìàð і îïàäіâ. Ïðè÷èíîþ
âèíèêíåííÿ öèêëîíó є íàÿâíіñòü àòìîñôåðíîãî ôðîíòó.
Àíòèöèêëîí – öå çàìêíóòà îáëàñòü ç âèñîêèì òèñêîì ó öåíòðі é
âіòðàìè, ùî äìóòü âіä öåíòðà äî îêðàїíè çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ
â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, і çîêðåìà íàä óêðàїíñüêîþ òåðèòîðієþ (ìàë. 52).
Ó öåíòðі àíòèöèêëîíó ïåðåâàæàє íèçõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ, ùî çóìîâëþє
çðîñòàííÿ òèñêó òà ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Çàâäÿêè íàãðіâàííþ ïîñòóïîâî ïîâіòðÿ ñòàє ñóõіøèì, ùî íå ñïðèÿє óòâîðåííþ õìàð é îïàäіâ.

Iсторiя географiï

Антициклони – це стійкі атмосферні вихори, які можуть затримуватися на
певній території досить довго. Так, на думку українських учених-кліматологів, у грудні 2019 р. на території нашої країни досить довго панував антициклон, який підтримувався й підживлювався теплим і сухим повітрям з Азії та
Африки. Водночас в європейських країнах один за одним утворювалися
надзвичайно потужні циклони, які навіть досягали сили тропічних ураганів.
94

РОЗДІЛ 3

Ó ðàçі çіòêíåííÿ äіëÿíîê õîëîäíèõ
і òåïëèõ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ óòâîðþþòüñÿ òàê çâàíі ôðîíòè çãàñàííÿ,
ïіñëÿ ÷îãî ôðîíòàëüíà äіÿëüíіñòü ðóéíóєòüñÿ. Ó ñåðåäíüîìó çà ðіê â Óêðàїíі
ïðîõîäèòü ïîíàä 60 õîëîäíèõ і òåïëèõ
ôðîíòіâ òà 70 ôðîíòіâ çãàñàííÿ.
Â Óêðàїíі àòìîñôåðíі ôðîíòè ïåðåìіùóþòüñÿ â íàïðÿìêó çàãàëüíîãî,
õàðàêòåðíîãî äëÿ íàøîї òåðèòîðії
ïåðåíåñåííÿ ïîâіòðÿ – іç çàõîäó íà
ñõіä. Ïðè öüîìó öèêëîíè äåùî âіäõèëÿþòüñÿ íà ïіâíі÷, à àíòèöèêëîíè,
íàâïàêè, íà ïіâäåíü. Òîìó øëÿõè
öèêëîíіâ íàé÷àñòіøå ïðîõîäÿòü ó ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі Óêðàїíè, à àíòèöèêëîíіâ – ó ïіâäåííèõ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись офіційним сайтом
Українського гідрометеорологічного
центру, розділ Супутникова інформація https://meteo.gov.ua/ua/33345/
satellite, з’ясуйте, як переміщуються
повітряні маси над територією України в конкретний момент часу. Які
регіони України охоплюють ці повітряні маси?

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

Мал. 52. Рух повітря в циклоні
та антициклоні в Північній півкулі
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Óçèìêó âçäîâæ ëіíії Ëóãàíñüê – Äíіïðî – Áàëòà ôîðìóєòüñÿ ñìóãà
äåùî ïіäâèùåíîãî òèñêó, òàê çâàíà âіñü Âîєéêîâà, ÿêà ïðîñòÿãàєòüñÿ é
çà ìåæі Óêðàїíè. Çàçâè÷àé ïіâíі÷íіøå âіä öієї ñìóãè ïåðåâàæàє çàõіäíå
ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ, òåïëîãî òà âîëîãîãî, à ïіâäåííіøå – ñõіäíå òà
ïіâäåííî-ñõіäíå ïåðåìіùåííÿ áіëüø õîëîäíèõ і ñóõèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ.
ГОЛОВНЕ
 На території України панують повітряні маси помірних, арктичних і тропічних
широт.
 В Україні діють теплі й холодні атмосферні фронти, циклони й антициклони.
 Переміщення повітряних мас в Україні здійснюється протягом року переважно в
напрямку із заходу на схід у системі атмосферних фронтів, циклонів й антициклонів.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

Які повітряні маси переважають на території України?
Чим відрізняються повітряні маси, які переміщуються в Україні в різні сезони?
Поясніть відмінності між циклонами й антициклонами.
Чому циркуляція повітря на території України здійснюється в напрямку із заходу
на схід?
5. Користуючись кліматичною картою атласу, позначте на контурній карті напрямки
переміщення повітряних мас над територією України взимку та влітку.

§ 25.

ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ: ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ,
ÂÎËÎÃІÑÒÜ ÏÎÂІÒÐß, ÎÏÀÄÈ, ÊÎÅÔІÖІЄÍÒ
ÇÂÎËÎÆÅÍÍß – ÒÀ ЇÕÍІÉ ÐÎÇÏÎÄІË
ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐІЇ ÓÊÐÀЇÍÈ

 За якими показниками характеризують будь-який тип клімату?
 У яких кліматичних показниках проявляється континентальність клімату?

Êëіìàòè÷íà êàðòà – öå ãåîãðàôі÷íà êàðòà, íà ÿêіé çà ðåçóëüòàòàìè áàãàòîðі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ïîêàçàíèé òåðèòîðіàëüíèé ðîçïîäіë
êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ: óìîâ ðàäіàöії, îñîáëèâîñòåé ïåðåìіùåííÿ
ïîâіòðÿíèõ ìàñ, òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, êіëüêîñòі àòìîñôåðíèõ îïàäіâ
òà іí. Îñîáëèâîþ êëіìàòè÷íîþ êàðòîþ є êàðòà êëіìàòè÷íîãî ðàéîíóâàííÿ, íà ÿêіé çîáðàæåíî êëіìàòè÷íі ïîÿñè é îáëàñòі êëіìàòó âіäïîâіäíî äî ïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії.
 Розподіл температури повітря по території України. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ – îäèí ç îñíîâíèõ êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ, âіä ÿêîãî
çàëåæàòü îñîáëèâîñòі іíøèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè òà ãîñïîäàðñüêà
äіÿëüíіñòü ëþäåé. Òåìïåðàòóðíі óìîâè íà òåðèòîðії Óêðàїíè âіäðіçíÿþòüñÿ çàëåæíî âіä ðàäіàöіéíîãî áàëàíñó òà îñîáëèâîñòåé öèðêóëÿöії
àòìîñôåðè.
Óëіòêó çàâäÿêè äîäàòíîìó ðàäіàöіéíîìó áàëàíñó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè âèùå 0°. Ëèïíåâі іçîòåðìè íà ðіâíèííіé
÷àñòèíі òåðèòîðії êðàїíè ïðîñòÿãàþòüñÿ çäåáіëüøîãî ìàéæå âçäîâæ
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Мал. 53. Липневі ізотерми на території України

ïàðàëåëåé (ìàë. 53). Òàêèì ÷èíîì, ó òåïëèé ñåçîí ïіäòâåðäæóєòüñÿ
ãîëîâíà êëіìàòè÷íà çàêîíîìіðíіñòü: çі çìåíøåííÿì ãåîãðàôі÷íîї
øèðîòè ïіäâèùóєòüñÿ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Öå âêàçóє íà ïðîâіäíó
ðîëü ó òåìïåðàòóðíîìó ðåæèìі ðàäіàöіéíèõ óìîâ òåðèòîðії. Ëèøå
â ïðèìîðñüêèõ ðàéîíàõ ëèïíåâі іçîòåðìè âèãèíàþòüñÿ äåùî íà ïіâíі÷
÷åðåç îõîëîäæóâàëüíó äіþ âîäíèõ ìàñ.
Ó ãîðàõ òåìïåðàòóðà çìåíøóєòüñÿ ç âèñîòîþ, òîìó çàãàëîì âîíà
äåùî íèæ÷à, íіæ íà ñóñіäíіõ ðіâíèíàõ.
Óçèìêó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà âñіé òåðèòîðії êðàїíè âіä’єìíà, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç âіä’єìíèì ðàäіàöіéíèì áàëàíñîì ó öåé ïåðіîä ðîêó. Ïðîòå
ñі÷íåâі іçîòåðìè, íà âіäìіíó âіä ëèïíåâèõ, ïðîñòÿãàþòüñÿ çäåáіëüøîãî
ìàéæå âçäîâæ ìåðèäіàíіâ (ìàë. 54). Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âçèìêó

Мал. 54. Січневі ізотерми на території України
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òåïëî íàäõîäèòü äî íàñ íå ñòіëüêè іç ñîíÿ÷íîþ åíåðãієþ, ñêіëüêè ç
ìîðñüêèìè ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè ç áîêó áіëüø òåïëîãî Àòëàíòè÷íîãî
îêåàíó. Іç öієї æ ïðè÷èíè é àìïëіòóäà ðі÷íîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ
çáіëüøóєòüñÿ â ñõіäíîìó íàïðÿìêó. Íà çàõîäі àìïëіòóäà òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü 22 °Ñ, íà ñõіä âîíà çáіëüøóєòüñÿ äî 29 °Ñ. Öå є ñâіä÷åííÿì ïîñèëåííÿ êîíòèíåíòàëüíîñòі êëіìàòó â öüîìó æ íàïðÿìêó.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Проаналізуйте карти ізотерм (мал. 57, 58) і виявіть, у яких межах змінюється на території України температура повітря: а) улітку; б) узимку;
в) як змінюється амплітуда коливання температури повітря впродовж
року.

Ãîëîâíîþ ðèñîþ ðі÷íîãî ðîçïîäіëó ñåðåäíüîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ
є âіäíîñíî íåâåëèêі її çìіíè âіä ìіñÿöÿ äî ìіñÿöÿ âëіòêó òà âçèìêó
é ðіçêі êîëèâàííÿ íàâåñíі òà âîñåíè.
Ìàêñèìàëüíà é ìіíіìàëüíà òåìïåðàòóðè є åêñòðåìàëüíèìè ïîêàçíèêàìè òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ áіëüøîþ ìіíëèâіñòþ â ÷àñі é ïðîñòîðі, íіæ ñåðåäíі ìіñÿ÷íі òåìïåðàòóðè. Ðîçïîäіë
åêñòðåìàëüíèõ òåìïåðàòóð çàëåæèòü âіä öèðêóëÿöіéíèõ ïðîöåñіâ,
à òàêîæ âіä ðіçíîìàíіòíèõ ìіñöåâèõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ÷èííèêіâ,
çîêðåìà âіä ðåëüєôó òà âëàñòèâîñòåé ïіäñòèëàþ÷îї ïîâåðõíі.
Ó ìåæàõ Óêðàїíè àáñîëþòíèé ìàêñèìóì çàðåєñòðîâàíèé íà ïіâäåííîìó ñõîäі é ïіâäíі, âіí ñÿãàє +40…41 °Ñ. Àáñîëþòíèé ìіíіìóì òåìïåðàòóðè –42 °Ñ çàôіêñîâàíî íà ñõîäі Óêðàїíè.

Iсторiя географiï

За даними кліматичних спостережень 2019 р. характеризувався аномальними відхиленнями температурного режиму. Це був найтепліший рік за
весь період метеорологічних спостережень в Україні. Середньорічна температура була на 2,7 ˚С вищою за норму (1961–1990 рр.). В абсолютному
значенні середня річна температура в Україні склала +10,4 ˚С – від
+8,4 ˚С (Дружба Сумської обл.) до +13,2 ˚С (Ізмаїл Одеської обл.). У Києві
середня річна температура становила +10,6 ˚С, норма (1961–1990 рр.) –
+ 7,7˚С.

 Розподіл опадів по території України. Îïàäè â ìåæàõ Óêðàїíè
âèïàäàþòü ïåðåâàæíî ç ôðîíòàëüíèõ õìàð. Òàêі õìàðè óòâîðþþòüñÿ
â ðåçóëüòàòі çіòêíåííÿ äâîõ ðіçíèõ çà âëàñòèâîñòÿìè ïîâіòðÿíèõ ìàñ.
Îñíîâíîþ çàêîíîìіðíіñòþ ðîçïîäіëó îïàäіâ íà òåðèòîðії Óêðàїíè є
çìåíøåííÿ їõíüîї êіëüêîñòі ç ïіâíî÷і òà ïіâíі÷íîãî çàõîäó â íàïðÿìêó
íà ïіâäåíü і ïіâäåííèé ñõіä (ìàë. 55). Òàêèé ðîçïîäіë ñïîñòåðіãàєòüñÿ
íà ðіâíèííіé òåðèòîðії êðàїíè. Ó ãîðàõ ïîâіòðÿ ïіäíіìàєòüñÿ ñõèëàìè,
ó ðåçóëüòàòі ÷îãî êîíäåíñóєòüñÿ âîäÿíà ïàðà, ôîðìóþòüñÿ õìàðè òà
îïàäè. Òîìó íàéáіëüøà êіëüêіñòü îïàäіâ âèïàäàє â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ (700–1200 ìì) і â Êðèìñüêèõ ãîðàõ (500–1000 ìì). Íàäìіðíó
êіëüêіñòü îïàäіâ (600–650 ìì) îòðèìóє ïіâíі÷íî-çàõіäíà ðіâíèííà
÷àñòèíà Óêðàїíè é Ïåðåäêàðïàòòÿ. Ç ïðîñóâàííÿì íà ïіâäåíü і ñõіä
êіëüêіñòü îïàäіâ ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ, ùî çóìîâëåíî ïîñëàáëåííÿì
öèêëîíàëüíîї äіÿëüíîñòі.
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Мал. 55. Річна кількість опадів (мм) на території України

Çà ðåæèìîì âèïàäàííÿ îïàäіâ ïðîòÿãîì ðîêó â Óêðàїíі ñïîñòåðіãàєòüñÿ êîíòèíåíòàëüíèé òèï ðі÷íîãî ðîçïîäіëó îïàäіâ, êîëè êіëüêіñòü îïàäіâ òåïëîãî ïåðіîäó ïåðåâèùóє êіëüêіñòü îïàäіâ õîëîäíîãî
ïåðіîäó. Ïðè öüîìó ðіçíèöÿ ñòàíîâèòü 50 ìì. Òàêèé ðі÷íèé õіä îïàäіâ íàéáіëüø õàðàêòåðíèé äëÿ âèñî÷èí òà ïіâíі÷íèõ і ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ ðàéîíіâ. Ó ïіâäåííèõ ðàéîíàõ îïàäè ðîçïîäіëÿþòüñÿ áіëüø-ìåíø
ðіâíîìіðíî, îñîáëèâî íà óçáåðåææÿõ ìîðіâ, äå ðіçíèöÿ â êіëüêîñòі
îïàäіâ òåïëîãî é õîëîäíîãî ñåçîíіâ ñòàíîâèòü óñüîãî 25 ìì.
Âèïàäàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ â Óêðàїíі òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç âîëîãіñòþ ïîâіòðÿ òà çâîëîæåííÿì. Îñòàííє çàçâè÷àé õàðàêòåðèçóєòüñÿ
êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ, ÿêèé ÿâëÿє ñîáîþ âіäíîøåííÿ çàãàëüíîї
êіëüêîñòі îïàäіâ, ùî âèïàäàþòü íà äàíіé òåðèòîðії çà ïåâíèé ïåðіîä,
äî âåëè÷èíè âèïàðîâóâàíîñòі çà òîé ñàìèé ïåðіîä. Äëÿ Óêðàїíè ñåðåäíіé êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ ñòàíîâèòü 1,0–1,1, òîáòî öå îçíà÷àє, ùî
íà òåðèòîðії Óêðàїíè îïàäіâ çà ðіê âèïàäàє ñòіëüêè, ñêіëüêè ìîæå
âèïàðóâàòèñÿ çà öåé æå ïåðіîä. Ïðîòå íà ïіâíî÷і, ó ëіñîâіé çîíі, öåé
ïîêàçíèê áіëüøå çà 1, à íà ïіâäíі, ó ñòåïó – ìåíøå âіä 1 і êîëèâàєòüñÿ âіä 0,3 äî 0,6.
 Як розв’язувати задачі на визначення вологості повітря
(ãîòóєìîñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè № 5). Âîëîãіñòü áóâàє àáñîëþòíîþ
і âіäíîñíîþ. Àáñîëþòíà âîëîãіñòü – öå ìàñà âîäÿíîї ïàðè, ùî óòðèìóєòüñÿ â îäèíèöÿõ îá’єìó ïîâіòðÿ â äàíèé ìîìåíò ÷àñó. Âіäíîñíà
âîëîãіñòü – öå âіäíîøåííÿ àáñîëþòíîї âîëîãîñòі äî її ìàêñèìàëüíîãî
(âîëîãîñòі íàñè÷åííÿ) çíà÷åííÿ çà äàíîї òåìïåðàòóðè. Çà 100 % âіäíîñíîї âîëîãîñòі â ïîâіòðі ìîæå âіäáóòèñÿ êîíäåíñàöіÿ âîäÿíîї ïàðè
é óòâîðèòèñÿ òóìàí ÷è õìàðè. Òåìïåðàòóðó, çà ÿêîї öå òðàïëÿєòüñÿ,
íàçèâàþòü òî÷êîþ ðîñè. Îòæå, çíàþ÷è îäèí ç ïîêàçíèêіâ âîëîãîñòі,
ìîæíà ðîçðàõóâàòè іíøі її ïîêàçíèêè. Íàïðèêëàä, є òàêà óìîâà
çàäà÷і: âіäíîñíà âîëîãіñòü ïîâіòðÿ ñòàíîâèòü 60 %, à âîëîãіñòü íàñè99
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÷åííÿ çà òåìïåðàòóðè +20 °Ñ – 17,3 ìì. Âèçíà÷èòè àáñîëþòíó âîëîãіñòü ïîâіòðÿ â äàíіé ìіñöåâîñòі é ó äàíèé ÷àñ. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷і
ñëіä ñêîðèñòàòèñÿ áàçîâîþ ôîðìóëîþ: r = q/Q, äå r – öå âіäíîñíà
âîëîãіñòü, q – àáñîëþòíà âîëîãіñòü, Q – ìàêñèìàëüíà âîëîãіñòü, àáî
âîëîãіñòü íàñè÷åííÿ.
ГОЛОВНЕ
 Липневі ізотерми на рівнинній території країни простягаються майже вздовж паралелей, що свідчить про залежність літніх температур повітря від радіаційних умов.
 Січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів, що пояснюється циркуляційними процесами з Атлантичного океану.
 Кількість атмосферних опадів на території України зменшується в напрямку з півночі та північного заходу на південь і південний схід.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Як відрізняються закономірності зміни температури повітря в межах нашої країни
влітку та взимку?
2. Як різняться умови зволоження на північному заході й на південному сході країни?
3. Чим зумовлене формування опадів в Україні?
4. Поясніть особливості континентальності клімату на території України.
5. Обчисліть коефіцієнт зволоження у вашій місцевості, використавши дані кліматичної карти України.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Визначення вологості повітря за заданими показниками.

§ 26.

ÐÅÃІÎÍÀËÜÍІ ÂІÄÌІÍÍÎÑÒІ ÊËІÌÀÒÓ

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

 Кліматичні пояси й типи клімату. Áіëüøà ÷àñòèíà íàøîї êðàїíè ðîçòàøîâàíà â ïîìіðíîìó êëіìàòè÷íîìó ïîÿñі, і ëèøå Ïіâäåííèé áåðåã Êðèìó òà ïіâäåííі ñõèëè Êðèìñüêèõ ãіð äî âèñîòè 600 ì
íàä ðіâíåì ìîðÿ – ó ñóáòðîïі÷íîìó (ìàë. 56). Íà òåðèòîðії Óêðàїíè
â ìåæàõ ïîìіðíîãî ïîÿñó âèäіëÿþòü äâі êëіìàòè÷íі îáëàñòі – Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíó é Êîíòèíåíòàëüíó.
Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíà îáëàñòü îõîïëþє ïіâíі÷íі é öåíòðàëüíі
ðàéîíè êðàїíè òà Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Êëіìàò öієї îáëàñòі âèçíà÷àєòüñÿ
âïëèâîì âîëîãèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ ç Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó òà Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, ùî íàäõîäÿòü іç çàõіäíèìè âіòðàìè, öèêëîíàìè é àíòè100
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Мал. 56. Кліматичне районування України

öèêëîíàìè. Óçèìêó ñþäè ïðîíèêàþòü àðêòè÷íі ïîâіòðÿíі ìàñè,
çóìîâëþþ÷è ðіçêå çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Óëіòêó òóò âіä÷óâàєòüñÿ âïëèâ òðîïі÷íîãî ïîâіòðÿ, іíêîëè äóæå ñóõîãî. Â îêðåìі ðîêè
òåìïåðàòóðíèé ðåæèì і ðåæèì âèïàäàííÿ îïàäіâ ìîæå ðіçêî çìіíþâàòèñÿ çàëåæíî âіä ñïіââіäíîøåííÿ ðіçíèõ òèïіâ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ïðîòå
çàãàëîì êëіìàò îáëàñòі õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîìіðíî òåïëèì ëіòîì і
ïîìіðíî õîëîäíîþ çèìîþ. Â Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíіé îáëàñòі ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïåâíі êëіìàòè÷íі âіäìіííîñòі, ùî ïîâ’ÿçàíî çі çíà÷íèì її
ïðîñòÿãàííÿì іç çàõîäó íà ñõіä. Íàéïîìіòíіøі âîíè â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ. Ñàìå íàÿâíіñòü öèõ ãіð çóìîâèëà âèäіëåííÿ â ìåæàõ îáëàñòі
òðüîõ êëіìàòè÷íèõ ïіäîáëàñòåé: Ðіâíèííîї, Çàêàðïàòñüêîї і Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò.
Ðіâíèííà êëіìàòè÷íà ïіäîáëàñòü âіäîáðàæàє êëіìàòè÷íі ðèñè,
õàðàêòåðíі äëÿ îáëàñòі çàãàëîì. Çàêàðïàòñüêà êëіìàòè÷íà ïіäîáëàñòü âèðіçíÿєòüñÿ ì’ÿêîþ çèìîþ іç ÷àñòèìè é òðèâàëèìè âіäëèãàìè,
êîëè òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ìîæå ïіäâèùóâàòèñÿ äî +10 °Ñ. Òîìó ñòіéêèé ñíіãîâèé ïîêðèâ ôîðìóєòüñÿ íå ùîðîêó. Òåïëèé ïåðіîä òðèâàє
ïîíàä 9 ìіñÿöіâ. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ ñòàíîâèòü +20 °Ñ. Ñåðåäíüîðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ ñÿãàє 600–900 ìì, áіëüøіñòü ç íèõ âèïàäàє
òåïëîї ïîðè ðîêó. Äëÿ êëіìàòè÷íîї ïіäîáëàñòі Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò
õàðàêòåðíі íåðіâíîìіðíèé ðîçïîäіë îïàäіâ ïî òåðèòîðії òà çíà÷íі òåìïåðàòóðíі êîíòðàñòè. Çèìà òóò ïåðåâàæíî ïðîõîëîäíà, õî÷à â îêðåìі
ðîêè é ì’ÿêà òà ç òðèâàëèìè âіäëèãàìè. Ëіòî òàêîæ ïðîõîëîäíå é
âîëîãå, іç ÷àñòèìè äîùàìè é âіòðîì.
Êëіìàò êîíòèíåíòàëüíîї îáëàñòі ôîðìóєòüñÿ ïåðåâàæíî ïіä âïëèâîì êîíòèíåíòàëüíèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ ïîìіðíèõ øèðîò, à òàêîæ âèäîçìіíåíèõ àðêòè÷íèõ і òðîïі÷íèõ ìàñ. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè êëіìàòó
öієї îáëàñòі є âèñîêі òåìïåðàòóðè é íåäîñòàòíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ, à
îòæå é çâîëîæåííÿ. Ëіòî òóò ïîñóøëèâå é òåïëå, à â îêðåìі ðîêè –
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æàðêå. Ñåðåäíі ìіñÿ÷íі òåìïåðàòóðè
+20…21 °Ñ і çðîñòàþòü ó ïіâäåííîìó
100
òà ïіâäåííî-ñõіäíîìó íàïðÿìêàõ.
25
Çèìà ïîìіðíî õîëîäíà, іíîäі ì’ÿêà іç
ñåðåäíіìè òåìïåðàòóðàìè âіä –20 °Ñ
80
íà ïіâäíі òà ïіâäåííîìó çàõîäі äî
20
–7 °Ñ íà ïіâíî÷і é ïіâíі÷íîìó ñõîäі
îáëàñòі. Îäíàê ïіä ÷àñ âòîðãíåííÿ
60
àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ áóâàþòü
15
ðіçêі çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè äî –30 °Ñ
і íèæ÷å. Ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ çìåí40
øóєòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü âіä 450
10
äî 300 ìì.
Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ Êðèìñüêèõ ãіð íà ìåæі ïîìіðíîãî é ñóáòðî20
5
ïі÷íîãî êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ çóìîâèëî
âèäіëåííÿ їõ â îêðåìó êëіìàòè÷íó
îáëàñòü. Êëіìàòè÷íі óìîâè îáëàñòі
0
0
c л б к т ч л с вжл г
Ãіðñüêîãî Êðèìó äóæå ñâîєðіäíі, ùî
ïîÿñíþєòüñÿ ïåðåïàäàìè âіäíîñíèõ
Мал. 57. Кліматодіаграма Ялти
âèñîò ïîâåðõíі, íàÿâíіñòþ ñõèëіâ
ðіçíîї êðóòèçíè é îðієíòàöії, ðîçâèòêîì ìіñöåâîї àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà âëіòêó ñòàíîâèòü òóò
+20 °Ñ, à âçèìêó ñÿãàє –3…–5 °Ñ, õî÷à іíîäі çíèæóєòüñÿ é äî –25 °Ñ.
Îáëàñòі âëàñòèâå âèñîêå çâîëîæåííÿ òà çíà÷íà ñóìà îïàäіâ (äî 1100
ìì) çàâäÿêè çëèâîâèì äîùàì óëіòêó é ñíіãîïàäàì óçèìêó, ÿêі âèïàäàþòü ïåðåâàæíî íà íàâіòðÿíèõ ñõèëàõ ãіð.
Â îáëàñòі Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó ïàíóє ñóáòðîïі÷íèé òèï êëіìàòó. Âіä âïëèâó õîëîäíèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ іç ïіâíî÷і îáëàñòü çàõèùåíà Êðèìñüêèìè ãîðàìè. Ïîì’ÿêøóє êëіìàò і ìîðå, ÿêå íå çàìåðçàє.
Òîìó çèìà òóò ì’ÿêà òà âîëîãà, ëіòî ïîñóøëèâå é æàðêå. Ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âëіòêó ñòàíîâèòü +23…25 °Ñ, à âçèìêó – +2…4 °Ñ.
Ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ êîëèâàєòüñÿ âіä 300 äî 600 ìì, âèïàäàþòü âîíè
ïåðåâàæíî âçèìêó (ìàë. 57).
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ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

Серед зарубіжних та українських вчених існує думка, що нині скрізь
реєструється зміна клімату: сильні паводки, скорочення снігопадів
і тривалості снігового покриву, посуха, підвищення середньорічної
температури повітря тощо. Особливе занепокоєння викликає той
факт, що останні 10 років є найспекотнішими в історії кліматичних спостережень України, зокрема й 2019 р. На думку однієї групи вчених,
головною причиною сучасних змін клімату є антропогенна діяльність,
наслідкам якої є накопичення парникових газів біля земної поверхні.
Вони виконують роль парникової плівки, що огортає нашу планету
й призводить до нагрівання атмосфери та поверхні. Інша група вчених
кліматичні зміни пов’язує з процесами, що відбуваються на Сонці
й у внутрішніх шарах Землі.
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ГОЛОВНЕ





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

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Які риси помірно континентального клімату?
2. Як різниться клімат Атлантико-континентальної і Континентальної областей?
3. Чому клімат Південного берега Криму суттєво відрізняється від клімату більшої
частини території України?
4. Позначте на контурній карті кліматичні пояси й кліматичні області України.
5. Побудуйте кліматодіаграму для одного з населених пунктів України (на власний
вибір), використавши дані кліматичних показників.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм.
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 Як визначати особливості клімату різних регіонів України
за кліматичними діаграмами (Ãîòóєìîñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè
№ 6). Îñêіëüêè òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà ïåðåâàæíî â ïîìіðíîìó êëіìàòè÷íîìó ïîÿñі, áóâàє âàæêî çà äàíèìè êëіìàòîäіàãðàìè
âèçíà÷èòè òèï êëіìàòó. Òîìó ïðîïîíóєìî, àíàëіçóþ÷è êëіìàòîäіàãðàìè, äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíîї ïîñëіäîâíîñòі òà çâåðòàòè óâàãó íà êîíêðåòíі îñîáëèâîñòі õîäó êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ. Ïî÷èíàòè àíàëіç
ñëіä ç òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ âïðîäîâæ ðîêó: ÿêі ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè ïåðåâàæàþòü óçèìêó (äóæå íèçüêà, íå äóæå íèçüêà), à ÿêі –
óëіòêó (äî +20 °Ñ, ïîíàä +20 °Ñ), ÿêà àìïëіòóäà êîëèâàííÿ ðі÷íîї
òåìïåðàòóðè (íåçíà÷íà, çíà÷íà). Çðîáèòè ïðîìіæíèé âèñíîâîê ïðî
òå, êëіìàò áіëüø êîíòèíåíòàëüíèé ÷è áëèæ÷èé äî ìîðñüêîãî. Àíàëіçóþ÷è êіëüêіñòü îïàäіâ і õàðàêòåð їõíüîãî âèïàäàííÿ, ñëіä çâåðòàòè
óâàãó íà òå, ñêіëüêè îïàäіâ âèïàäàє çà ðіê, âèïàäàþòü îïàäè öіëèé
ðіê ÷è íі, ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿþòüñÿ ÷è íі, êîëè їõ áіëüøå – óëіòêó
÷è âçèìêó. Äàëі âàðòî ïîðіâíÿòè äàíі äіàãðàìè ç êëіìàòè÷íîþ êàðòîþ
і çðîáèòè âèñíîâîê ïðî êëіìàòè÷íèé ïîÿñ, îáëàñòü і òèï êëіìàòó â
ïóíêòі, äàíі ïðî êëіìàò ÿêîãî çîáðàæåíî íà êëіìàòîäіàãðàìі. ßêùî íà
äіàãðàìі ïіäïèñàíî âèñîòó ïóíêòó íàä ðіâíåì ìîðÿ, òàêîæ çâåðòàéòå
íà öå óâàãó, îñêіëüêè äëÿ âèçíà÷åííÿ êëіìàòó, îñîáëèâî â ãіðñüêèõ ÷è
ïåðåäãіðñüêèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè, öå ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ.
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§ 27.

ÑÅÇÎÍÍІ ÏÎÃÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ ÒÀ ßÂÈÙÀ.
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃІ×ÍÀ ÑËÓÆÁÀ. ÊËІÌÀÒÈ×ÍІ
ÐÅÑÓÐÑÈ

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

 Сезонні погодні умови та явища. Â Óêðàїíі çàêîíîìіðíî çìіíþþòüñÿ ïîðè ðîêó, ÿêі íàçèâàþòü êëіìàòè÷íèìè ñåçîíàìè. Äëÿ íèõ
õàðàêòåðíі ñâîї òèïè ïîãîäè, ùî çàëåæàòü âіä іíòåíñèâíîñòі ñîíÿ÷íîãî
âèïðîìіíþâàííÿ, àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії, ñòàíó çåìíîї ïîâåðõíі.
Çèìà. Ãîëîâíó ðîëü ó ôîðìóâàííі ïîãîäè âіäіãðàє àòìîñôåðíà öèðêóëÿöіÿ. Âïëèâ ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìåíøóєòüñÿ, ùî ïîÿñíþєòüñÿ
ìàëîþ âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì, íåâåëèêîþ òðèâàëіñòþ äíÿ,
çíà÷íîþ õìàðíіñòþ. Òðèâàëіñòü çèìè â Óêðàїíі çìіíþєòüñÿ â øèðîêèõ
ìåæàõ. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі âîíà ìàéæå âäâі÷і äîâøà (120–130 äíіâ),
íіæ íà ïіâäåííîìó çàõîäі (55–75 äíіâ). Çèìîâіé ïîãîäі çàãàëîì ïðèòàìàííі âåëèêà êіëüêіñòü ïîõìóðèõ äíіâ, ÷àñòі îïàäè, òóìàíè, îæåëåäü. Êіëüêіñòü îïàäіâ ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ïîðàìè ðîêó
íåçíà÷íà, àëå âîíè äîñèòü òðèâàëі, ïåðåâàæíî ó âèãëÿäі
äîùó é ñíіãó. Âàæëèâîþ îçíàêîþ õîëîäíîãî ñåçîíó є ñíіãîâèé ïîêðèâ, òðèâàëіñòü ÿêîãî â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ êðàїíè
ðіçíà (äèâ. QR-êîä).
Âåñíà. Çðîñòàє ðîëü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії. Ðóõ ïîâіòðÿ â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó ïîñëàáëþєòüñÿ, àäæå çìåíøóþòüñÿ òåìïåðàòóðíі êîëèâàííÿ ìіæ ìîðåì і ñóõîäîëîì. Íàâåñíі àòìîñôåðíі ïðîöåñè ïîñòóïîâî
ïåðåõîäÿòü âіä çèìîâèõ äî ëіòíіõ. Òîìó ïîãîäíі óìîâè ïåðøîї ïîëîâèíè âåñíè íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíі, ðіçêî çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà,
áóâàє òî ñóõî, òî äóæå äîùèòü. Ó äðóãіé ïîëîâèíі âåñíè òåìïåðàòóðà
ïіäâèùóєòüñÿ, ðіäøå áóâàþòü òóìàíè òà ñèëüíі âіòðè. Çåìíà ïîâåðõíÿ
çíà÷íî ïðîãðіâàєòüñÿ, ùî ñïðèÿє ðîçâèòêîâі õìàðíîñòі òà ïîñèëåííþ
ãðîçîâîї äіÿëüíîñòі. Ó öåé ÷àñ ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïіçíі ïðèìîðîçêè.
Ëіòî. Íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàїíè ëіòî òåïëå, à íà ïіâäíі – æàðêå. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âèçíà÷àєòüñÿ â îñíîâíîìó ñîíÿ÷íîþ ðàäіàöієþ. Íà ïіâäíі ëіòíÿ ïîðà ðîçïî÷èíàєòüñÿ â ïåðøіé äåêàäі
òðàâíÿ. Íàéïіçíіøå – ó òðåòіé äåêàäі òðàâíÿ – ëіòî ïðèõîäèòü íà
Ïîëіññÿ.
Óëіòêó ïåðåâàæàє àíòèöèêëîíàëüíà ïîãîäà ç íåâåëèêîþ õìàðíіñòþ, ñëàáêèì âіòðîì. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ëіòíіõ ìіñÿöіâ âèñîêà,
ñòіéêà, îäíàê ç âåëèêèìè äîáîâèìè êîëèâàííÿìè. Ïåðåâàæàє ïðîãðіòå
êîíòèíåíòàëüíå ïîâіòðÿ. Îïàäè ëіòíüîї ïîðè ðîêó ìàþòü çäåáіëüøîãî
çëèâîâèé õàðàêòåð іç ãðîçàìè (ìàë. 58). Íåðіäêî ãðîçè ñóïðîâîäæóþòüñÿ ãðàäîì. Äíі ç îïàäàìè ðîçìåæîâàíі òðèâàëèìè ïåðіîäàìè
áåçäîùіâ’ÿ. Òàêі ïåðіîäè є îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîñóõ.
Îñіíü. Äëÿ ïåðøîї ïîëîâèíè îñåíі, ùî íàñòàє çäåáіëüøîãî íàïðèêіíöі ïåðøîї äåêàäè âåðåñíÿ, õàðàêòåðíà ÿñíà ïîãîäà, íåâåëèêà êіëüêіñòü îïàäіâ, çíà÷íà ñóõіñòü ïîâіòðÿ é ґðóíòó. Ó äðóãіé ïîëîâèíі îñåíі
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ïіäâèøóєòüñÿ âіäíîñíà âîëîãіñòü ïîâіòðÿ, çáіëüøóєòüñÿ êіëüêіñòü ïîõìóðèõ
äíіâ і òóìàíіâ, à òàêîæ і êіëüêіñòü îïàäіâ. Ïåðøі ïðèìîðîçêè íà ñõîäі Óêðàїíè ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ, ó
çàõіäíèõ ðàéîíàõ – ó ñåðåäèíі é íàâіòü
ó êіíöі âåðåñíÿ. Іíîäі íàñòàє êîðîòêî÷àñíå ïîâåðíåííÿ òåïëà, êîëè òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ â æîâòíі ïіäâèùóєòüñÿ
äî +20…25 °Ñ. Çàãàëîì âîñåíè òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ çíèæóєòüñÿ øâèäêî – íà
5–7° çà ìіñÿöü. Íàïðèêіíöі öієї ïîðè
óòâîðþєòüñÿ íåñòіéêèé ñíіãîâèé ïîêðèâ.
 Небезпечні, або стихійні, погодні
явища. Öå àòìîñôåðíі ÿâèùà, ùî çà
ñâîїìè êіëüêіñíèìè çíà÷åííÿìè é іíòåí- Мал. 58. Середня тривалість днів
ñèâíіñòþ çàâäàþòü çíà÷íèõ çáèòêіâ
із грозами в різних населених
пунктах України (години)
ãîñïîäàðñòâó é íàñåëåííþ. Âîíè ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії, íà íèõ çíà÷íî âïëèâàє і ðåëüєô òåðèòîðії. Íåáåçïå÷íèìè
ïîãîäíèìè ÿâèùàìè є õóðòîâèíè, ñíіãîïàä, îæåëåäü, ãóñòèé òóìàí,
ñèëüíèé âіòåð, øêâàë, çëèâè, ãðîçè, ãðàä, ïèëîâі áóðі, ïîñóõè, ñóõîâії òà іí. Çàçâè÷àé òàêі ÿâèùà ïîєäíóþòüñÿ: çëèâè ñóïðîâîäæóþòüñÿ
ãðàäîì іç ãðîçîþ і øêâàëüíèì âіòðîì, õóðòîâèíè – ñèëüíèì âіòðîì, à
ëüîäÿíèé äîù çàâåðøóєòüñÿ óòâîðåííÿì îæåëåäі.
Ñòèõіéíèìè ÿâèùàìè ïåðåâàæíî òåïëîãî ïåðіîäó ðîêó є çëèâè,
ãðîçè і ãðàä, ÿêі ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñèëüíèìè ïîðèâ÷àñòèìè âіòðàìè –
øêâàëàìè. Âîíè ôîðìóþòüñÿ ïіä ÷àñ õîëîäíèõ àòìîñôåðíèõ ôðîíòіâ àáî òîäі, êîëè ïðèçåìíі øàðè ïîâіòðÿ çíà÷íî ïðîãðіâàþòüñÿ é
ïî÷èíàþòü ñòðіìêî ïіäíіìàòèñÿ. Öі ñòèõіéíі ÿâèùà õàðàêòåðíі äëÿ
âñієї òåðèòîðії Óêðàїíè, àëå íàé÷àñòіøå âîíè âіäâіäóþòü ïіâäåííі
і ïіâäåííî-ñõіäíі ðàéîíè Óêðàїíè, à òàêîæ Êàðïàòè òà Êðèì. Òðèâàëі çëèâè, îñîáëèâî â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ, ñïðè÷èíÿþòü êàòàñòðîôі÷íі
ïàâîäêè íà ðі÷êàõ, ãðàä ïîøêîäæóє ïîñіâè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
êóëüòóð, à øêâàëè âçàãàëі ðóéíóþòü óñå íà ñâîєìó øëÿõó.
Çíà÷íèõ çáèòêіâ ãîñïîäàðñòâó â òåïëèé ïåðіîä ðîêó çàâäàþòü
ïîñóõè, ñóõîâії òà ïèëîâі áóðі. Ïîñóõà íàñòàє çà óìîâ, êîëè çà ïіäâèùåíîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ òðèâàëèé ÷àñ íåìàє îïàäіâ. Íàé÷àñòіøå ïîñóõè îõîïëþþòü ïіâäåííі îáëàñòі Óêðàїíè é ïіâíі÷íó ÷àñòèíó
Êðèìó.
Ñóõîâіé – öå ñóõèé і ñïåêîòíèé âіòåð. Ïîíàä 80 % ñóõîâіїâ âèíèêàþòü çà àíòèöèêëîíàëüíèõ òèïіâ ïîãîäè. Öі âіòðè âèíèêàþòü â
óñі ëіòíі ìіñÿöі, à íàéáіëüøå – ó ñåðïíі. Íà òåðèòîðії êðàїíè є äâà
îñåðåäêè ç ïіäâèùåíîþ êіëüêіñòþ ñóõîâіїâ (âіä 15 äî 23 äíіâ). Ïåðøèé îñåðåäîê îõîïëþє Ìèêîëàїâñüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Õåðñîíñüêó
îáëàñòі òà Ïіâíі÷íèé Êðèì, à äðóãèé – îêðåìі ðàéîíè Ëóãàíñüêîї і
Äîíåöüêîї îáëàñòåé.
Ïèëîâі áóðі íàñòàþòü çà ïîñóøëèâîї ïîãîäè, êîëè øâèäêіñòü âіòðó
çðîñòàє äî òàêèõ çíà÷åíü, ùî âіí âèäóâàє іç çåìíîї ïîâåðõíі äðіáíі
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÷àñòêè ïèëó é ïіñêó. Ïèëîâі áóðі ôîðìóþòüñÿ ïåðåâàæíî ç áåðåçíÿ ïî
âåðåñåíü, à â ïіâäåííèõ і ïіâäåííî-ñõіäíèõ ðàéîíàõ íàâіòü і âçèìêó,
êîëè ñíіãîâèé ïîêðèâ íåçíà÷íèé àáî éîãî âçàãàëі íåìàє. Òðèâàþòü öі
íåáåçïå÷íі ÿâèùà âіä ÷âåðòі ãîäèíè äî 10 і áіëüøå äíіâ (ìàë. 59).
Íåáåçïå÷íèì ÿâèùåì ïîãîäè, ùî ñïîñòåðіãàєòüñÿ íà òåðèòîðії
Óêðàїíè ïðîòÿãîì ðîêó, є òóìàí. Âіí çíà÷íî ïîãіðøóє âèäèìіñòü,
ùî çàâàæàє ðîáîòі òðàíñïîðòó. Íà áіëüøіé ÷àñòèíі òåðèòîðії êðàїíè
ìàêñèìóì óòâîðåííÿ òóìàíó ïðèïàäàє íà çèìîâі ìіñÿöі. Â îêðåìèõ
ðàéîíàõ ñïîñòåðіãàєòüñÿ äðóãèé ìàêñèìóì ó áåðåçíі.
 Метеорологічна служба в Україні. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäíîêëіìàòè÷íèìè óìîâàìè є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ íàöіîíàëüíîї ÃІÑ. Àíàëіç ðåçóëüòàòіâ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü äàє çìîãó íàêîïè÷óâàòè
äàíі ïðî ïîãîäíі òà êëіìàòè÷íі ïîêàçíèêè, îöіíþâàòè é ïðîãíîçóâàòè
íåáåçïå÷íі ñèòóàöії â Óêðàїíі çàãàëîì і â îêðåìèõ ðåãіîíàõ çîêðåìà.
Îðãàíіçàòîðîì ìåòåîðîëîãі÷íîї ñëóæáè â Óêðàїíі ââàæàþòü àêàäåìіêà Áîðèñà Ñðåçíåâñüêîãî, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ (1919–1934 ðð.) áóâ
äèðåêòîðîì Êèїâñüêîї ìåòåîðîëîãі÷íîї îáñåðâàòîðії, ïåðøèì íàóêîâèì
êåðіâíèêîì Ñëóæáè ïîãîäè. Ïðàöþþ÷è â îáñåðâàòîðії, âіí ñòâîðèâ
øêîëó êèїâñüêèõ ó÷åíèõ-ìåòåîðîëîãіâ.
Íèíі â Óêðàїíі äіє ìåðåæà ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñòàíöіé і ïîñòіâ, îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ – ïðîâåäåííÿ ñèñòåìàòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü çà
ñòàíîì àòìîñôåðè, à òàêîæ çà іíøèìè êîìïîíåíòàìè ïðèðîäè òà çà
ðіâíåì çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ðîáîòà ìåòåîñòàíöіé і
ïîñòіâ ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ Óêðàїíñüêîìó ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íîìó öåíòðó. Öå äåðæàâíà óñòàíîâà â ñêëàäі Äåðæàâíîї ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàöіé Óêðàїíè.Ñïîñòåðåæåííÿ íà ìåòåîñòàíöіÿõ і ïîñòàõ âіäáóâàþòüñÿ ðåãóëÿðíî. Äàíі ïðî âñі ìåòåîðîëîãі÷íі åëåìåíòè çáèðàþòü
êîæíі òðè ãîäèíè. Çà öèìè äàíèìè ñêëàäàþòü ñèíîïòè÷íі êàðòè.

Мал. 59. Райони поширення
та тривалість пилових бур (дні)
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Користуючись даними Українського гідрометеорологічного
центру https://meteo.gov.ua/, проаналізуйте поточну погоду в
Україні й прогноз погоди. Як зміниться погода в нашій країні?
Які, на вашу думку, причини цих змін? Підберіть народні прикмети, які підтверджують зміни погоди у вашій місцевості.

Ïåðøó â Óêðàїíі ìåòåîðîëîãі÷íó îáñåðâàòîðіþ áóëî ñòâîðåíî â
Ëóãàíñüêó â 1836 ð. Çãîäîì òàêі îáñåðâàòîðії ïî÷àëè äіÿòè â Îäåñі
(1839 ð.) і Äíіïðі (1841 ð.). Ó 1891 ð. çàñíîâàíî ìåòåîðîëîãі÷íó îáñåðâàòîðіþ ïðè Õàðêіâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Її ðîáîòîþ êåðóâàâ âèêëàäà÷
ôіçèêè òà ìåòåîðîëîãії Ì. Ï. Êîñà÷, áðàò Ëåñі Óêðàїíêè. Âіí áðàâ
ó÷àñòü òàêîæ â îðãàíіçàöії Õàðêіâñüêîї ìåðåæі ìåòåîñòàíöіé, ÿêà
ïî÷àëà ñïîñòåðåæåííÿ â 1902 ð. Ïåðøà ñâіòîâà і, îñîáëèâî, ãðîìàäÿíñüêà âіéíè ïðàêòè÷íî çðóéíóâàëè ìåðåæó ìåòåîñòàíöіé â Óêðàїíі. Âіäáóäîâóâàòè її ïî÷àëè âæå â 1918 ð. Íàéíîâіøі äîñëіäæåííÿ êëіìàòó
Óêðàїíè çіáðàíі â ìîíîãðàôії «Êëіìàò Óêðàїíè», îïóáëіêîâàíіé 2003 ð.
 Кліматичні ресурси та використання їх. Êëіìàòè÷íі ðåñóðñè –
öå íåâè÷åðïíі ïðèðîäíі ðåñóðñè, çîêðåìà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, ñóìà
äîäàòíèõ òåìïåðàòóð, íåîáõіäíèõ äëÿ âåãåòàöіéíîãî ðîçâèòêó ðîñëèí,
âîëîãіñòü ïîâіòðÿ òà åíåðãіÿ âіòðó. Çàëåæíî âіä âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü åíåðãåòè÷íі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі, ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè êëіìàòó.
Åíåðãåòè÷íèìè êëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè є åêîëîãі÷íî ÷èñòà,
äåøåâà é áåçïå÷íà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ. Â Óêðàїíі її íàéäîöіëüíіøå âèêîðèñòîâóâàòè òåïëîї ïîðè ðîêó, îñîáëèâî íà ïіâäíі òà â Êðèìó. Îäèí
іç ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìіâ âèêîðèñòàííÿ ñîíÿ÷íîї åíåðãії – öå âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії íà ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ. Åíåðãіþ âіòðó
âèêîðèñòîâóþòü íà âіòðîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ (ÂÅÑ). Їõ íàéäîöіëüíіøå
ñïîðóäæóâàòè íà ïіâäíі Óêðàїíè, ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ і íà óçáåðåææÿõ,
ó öèõ ðàéîíàõ є äîñòàòíüîþ òðèâàëіñòü ïåðіîäó іç ñèëüíèìè âіòðàìè.

Нацiональне надбання
Сонячна енергетика України стрімко розвивається. Частка СЕС на 2020 р.
у загальній генерації енергії країни складає 20 %. Лідерами за кількістю
введених в експлуатацію потужностей є Запорізька, Миколаївська, Київська, Дніпропетровська, Вінницька області. Також в Україні існують приватні сонячні електростанції. Найбільшу кількість сонячних панелей українці встановили в Дніпропетровській (понад 2700), Тернопільській (понад
2000) та Київській (близько 1800) областях.

Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, àáî àãðîêëіìàòè÷íі
ðåñóðñè, – öå çìіíè òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ òà ґðóíòó é çàïàñè âîëîãè â
íèõ. Âàæëèâèìè ïîêàçíèêàìè ïðè öüîìó є ñåðåäíі ìіñÿ÷íі ñóìè òåìïåðàòóðè òà àòìîñôåðíèõ îïàäіâ çà âåãåòàöіéíèé ïåðіîä і ñóìè öèõ
ïîêàçíèêіâ ïðîòÿãîì äíÿ і íî÷і. Àòìîñôåðíі îïàäè ÿê êëіìàòè÷íèé
ðåñóðñ òàêîæ âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð,
âèçíà÷àþ÷è âîëîãіñòü ґðóíòіâ.
Âåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàє àãðîêëіìàòè÷íå ðàéîíóâàííÿ, ÿêå
ïðîâîäÿòü äëÿ ïîòðåá ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, çäіéñíþþ÷è îöіíêó
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çàáåçïå÷åíîñòі îêðåìèõ òåðèòîðіé àãðîêëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè. Çà
ñóìîþ òåìïåðàòóð ó ïåðіîä àêòèâíîї âåãåòàöії ðîñëèí òà êîåôіöієíòîì
çâîëîæåííÿ â ìåæàõ Óêðàїíè âèäіëÿþòü àãðîêëіìàòè÷íі çîíè é ðàéîíè.
Ðåêðåàöіéíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – öå ñïðèÿòëèâі ïîãîäíі óìîâè:
òðèâàëå ñîíÿ÷íå ñÿÿííÿ, ÷èñòå ïîâіòðÿ, – ÿêі çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíå
ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè â ïåðіîä âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ òà îçäîðîâëåííÿ.
Êëіìàò ÿê ãîëîâíèé ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòè÷íèé ÷èííèê є îñíîâîþ
äëÿ ñòâîðåííÿ êëіìàòè÷íèõ êóðîðòіâ.
Íèíі íàãàëüíà ïðîáëåìà äëÿ Óêðàїíè – öå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè.
Îñíîâíèìè çàáðóäíèêàìè ïîâіòðÿ â Óêðàїíі є îêñèä âóãëåöþ, äіîêñèä
àçîòó, ïðèçåìíèé îçîí, ôîðìàëüäåãіä òîùî. Íåçàëåæíî âіä äæåðåëà
çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ, óñі âîíè ìàþòü âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ ëþäåé. Їõíіé
íåãàòèâíèé åôåêò ïðîÿâëÿєòüñÿ íå âіäðàçó, àëå є äîñèòü ñóòòєâèì.
Îäíієþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ є âèðîáíèöòâî åíåðãії.
Íàéáіëüøèé çàáðóäíþâà÷ ó öüîìó ñåêòîðі – âóãіëüíі åëåêòðîñòàíöії.
Çíà÷íó ÷àñòêó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ïðîäóêóє òðàíñïîðò.
Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñòі ïîâіòðÿ â Óêðàїíі íåîáõіäíî íàñàìïåðåä ìîäåðíіçóâàòè ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, âèêîðèñòîâóâàòè âіäíîâëþâàëüíі âèäè åíåðãії, çáіëüøèòè ïëîùі ëіñîâèõ íàñàäæåíü,
ïîëіïøèòè ìîíіòîðèíã çà ñòàíîì ïîâіòðÿ é âèçíà÷èòè ãðàíè÷íî äîïóñòèìі êîíöåíòðàöії çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí.
ГОЛОВНЕ
 В Україні чітко простежується зміна пір року, для яких характерні свої переважаючі
типи погоди.
 На території України розвиваються такі небезпечні погодні явища: хуртовини, снігопад, льодяний дощ, ожеледь, густий туман, сильний вітер, шквал, злива, гроза,
град, пилова буря, посухи, суховії.
 В Україні діє мережа метеорологічних станцій, бюро погоди, на яких ведуться систематичні спостереження за погодою та її змінами.
 Країна багата на різноманітні кліматичні ресурси – енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні.
 Нагальна проблема для України нині – це забруднення атмосферного повітря.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Які типи погоди переважають в Україні влітку та взимку?
Як погода впливає на роботу транспорту у вашій місцевості, на інші види діяльності?
Чому в Україні існує велика мережа метеорологічних станцій?
У чому полягає практичне значення погоди й клімату?
Складіть список небезпечних метеорологічних явищ, які найчастіше трапляються у
вашій місцевості. Дослідіть природу виникнення їх.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах ЗМІ.

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

§ 28.

ÑÊËÀÄ ÂÎÄ ÑÓÕÎÄÎËÓ.
ÏÎÂÅÐÕÍÅÂІ ÂÎÄÈ. ÐІ×ÊÈ

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

 Склад вод суходолу України. Äî âîä ñóõîäîëó Óêðàїíè íàëåæàòü ìàéæå âñі âіäîìі âîäíі îá’єêòè – ðі÷êè, îçåðà é áîëîòà, ïіäçåìíі âîäè, à òàêîæ øòó÷íі âîäîéìè òà âîäîòîêè, ÿê-îò: âîäîñõîâèùà,
êàíàëè é ñòàâêè.
Ðîçðіçíÿþòü ïîâåðõíåâі âîäè òà ïіäçåìíі âîäè ñóõîäîëó. Ïîâåðõíåâі âîäè – öå âîäè, ùî ïîñòіéíî àáî òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü íà çåìíіé
ïîâåðõíі ó ôîðìі ðіçíèõ âîäíèõ îá'єêòіâ ó ðіäêîìó (âîäîòîêè, âîäîéìè) і òâåðäîìó (ëіä, ñíіã) ñòàíі. Ïіäçåìíі âîäè ðîçòàøîâàíі íèæ÷å
çåìíîї ïîâåðõíі é äíà ïîâåðõíåâèõ âîäîéìèù і âîäîòîêіâ, ùî çàïîâíþþòü ïîðè, òðіùèíè é іíøі ïîðîæíå÷і ãіðñüêèõ ïîðіä ó ðіäêîìó,
òâåðäîìó àáî ãàçîïîäіáíîìó ñòàíі. Óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ òà ïîâåðõíåâèõ âîä òîùî.
Íà òåðèòîðії Óêðàїíè íàðàõîâóєòüñÿ ïîíàä 63 òèñ. ðі÷îê і áëèçüêî
20 òèñ. îçåð, à òàêîæ áëèçüêî 49,5 òèñ. ñòàâêіâ, ÿêі ñòâîðèëà ëþäèíà.
Â Óêðàїíі òàêîæ íàðàõîâóєòüñÿ ïîíàä 1100 âîäîñõîâèù, ÿêі çà їõíі
âåëèêі ðîçìіðè íàçèâàþòü ìîðÿìè. Íà áàãàòî ñîòåíü êіëîìåòðіâ òÿãíóòüñÿ øòó÷íі êàíàëè. Äî âîäíèõ îá’єêòіâ íàëåæàòü òàêîæ âåëè÷åçíі
÷èñëåííі áîëîòíі ìàñèâè òà ïіäçåìíі âîäè, ùî ïðåäñòàâëåíі íà òåðèòîðії Óêðàїíè êіëüêîìà ïіäçåìíèìè áàñåéíàìè.
 Будова річкової долини. Íàéãîëîâíіøèìè âîäíèìè îá’єêòàìè
є ðі÷êè, ùî óòâîðþþòü äîñèòü ãóñòó ðі÷êîâó ìåðåæó. ßê âè çíàєòå
ç § 16, áóäîâà ðі÷êîâîї äîëèíè çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó
(äèâ. ìàë. 31, ñ. 62). Çàãëèáëåííÿ â ðі÷êîâіé äîëèíі, ÿêèì ïîñòіéíî
òå÷óòü âîäè, íàçèâàþòü ðі÷èùåì, àáî ðóñëîì. Òó ÷àñòèíó äîëèíè,
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Мал. 60. Басейни річок, морів в Україні

ùî çàòîïëþєòüñÿ âîäîþ ïіä ÷àñ ïîâåíåé, ïàâîäêіâ, íàçèâàþòü çàïëàâîþ. Іç ÷àñîì ðі÷êà ïîãëèáëþє ñâîє ðóñëî, ôîðìóþ÷è íîâó çàïëàâó, à
ñòàðà çàïëàâà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà òåðàñó.
 Основні річкові басейни та системи. Áіëüøіñòü âåëèêèõ і
ìàëèõ ðі÷îê íàëåæèòü äî áàñåéíіâ ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ, і
ëèøå 4 % ç íèõ íåñóòü ñâîї âîäè äî Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè, íà òåðèòîðії Âîëèíñüêîї òà Ëüâіâñüêîї îáëàñòåé, ïðîõîäèòü ãîëîâíèé єâðîïåéñüêèé âîäîäіë, ÿêèé âіäîêðåìëþє
áàñåéíè Áàëòіéñüêîãî òà ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Ñåðåäíі é ìàëі
ðі÷êè, ïåðø íіæ äîíåñòè ñâîї âîäè äî ìîðÿ, çàçâè÷àé âïàäàþòü ó
áіëüøі ðіêè. Çàãàëîì ðі÷êè Óêðàїíè íàëåæàòü äî êіëüêîõ îñíîâíèõ
ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ (ìàë. 60).
Â Óêðàїíі íàéáіëüøèé ñåðåä ðі÷êîâèõ áàñåéíіâ – áàñåéí Äíіïðà,
ÿêèé çà ïëîùåþ (504 òèñ. êì2) ïîñіäàє òðåòє ìіñöå â Єâðîïі. ×àñòèíà
áàñåéíó ðі÷êè (20 %) ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîðії Ðîñії, 25 % – ó Áіëîðóñі, à íàéáіëüøà ÷àñòèíà (55 %) – â Óêðàїíі.
Äíіïðî – îäíà ç íàéáіëüøèõ ðі÷îê ñâіòó. Ó Єâðîïі âіí ïîñòóïàєòüñÿ
çà äîâæèíîþ ëèøå Âîëçі é Äóíàþ, ïðîêëàäàþ÷è ñîáі øëÿõ Ñõіäíîєâðîïåéñüêîþ ðіâíèíîþ ïðîòÿãîì 2200 êì (â Óêðàїíі – 981 êì). Âèòîêè
Äíіïðà ïåðåáóâàþòü äàëåêî çà ìåæàìè Óêðàїíè, ó áîëîòі íà Âàëäàéñüêіé âèñî÷èíі. Ñâіé øëÿõ âіí ïî÷èíàє íåïðèìіòíèì ñòðóìî÷êîì.
Îäíàê іç êîæíèì êіëîìåòðîì ðі÷êà íàáèðàє ñèëè çàâäÿêè ÷èñëåííèì
ïðèòîêàì. Òàê ïîñòóïîâî ôîðìóєòüñÿ ðі÷êîâà ñèñòåìà, ÿêà çàãàëîì
íàëі÷óє áëèçüêî 32 òèñ. ïðèòîê (ìàë. 61).
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Íà ïіâíі÷ âіä Êèєâà â ãîëîâíó
ðіêó Óêðàїíè íåñóòü ñâîї âîäè ïîíàä
400 ðі÷îê, ñåðåä ÿêèõ – Ïðèï’ÿòü,
Äåñíà, Òåòåðіâ, Іðïіíü òà іí. Âîäè
ïîòóæíîї Ïðèï’ÿòі äîáðå âèäіëÿþòüñÿ íà òëі ÷èñòèõ äíіïðîâèõ âîä
çàâäÿêè áóðîìó ÷åðåç ÷àñòèíêè òîðôó
êîëüîðó âîäè, íåìîâ óòâîðþþòü «ðі÷êó
â ðі÷öі». Íàéáіëüøîþ ñåðåä ëіâèõ ïðèòîê Äíіïðà є Äåñíà – îäíà ç íàéêðàñèâіøèõ ðі÷îê Óêðàїíè. Ñàìå âîíà
ðàçîì ç Ïðèï’ÿòòþ çíà÷íîþ ìіðîþ
ïåðåòâîðþє Äíіïðî íà øèðîêó (äî
1200 ì) é ïîâíîâîäíó ðіêó. Òåïåð
øèðèíà äîëèíè Äíіïðà – ïîíèæåííÿ,
ó ÿêîìó òå÷å ðі÷êà, – ñÿãàє ïîäåêóäè
18 êì. Ïðè öüîìó çàïëàâà – ÷àñòèíà
äîëèíè, ùî çàòîïëþєòüñÿ âîäàìè Äíіïðà ïіä ÷àñ ïîâåíі, – ñòàє ìіñöÿìè äî
12 êì çàâøèðøêè. Òóò äíіïðîâñüêі
âîäè íåðіäêî óòâîðþþòü ìåàíäðè –
ïëàâíі, êîëîïîäіáíі âèãèíè, іíîäі
Мал. 61. Річкова система Дніпра
íàâіòü íà 180°. Ïðî ìàñøòàáè äîëèíè
(космічний знімок)
Äíіïðà ñâіä÷àòü і ðîçìіðè éîãî òåðàñ –
êîëèøíіõ çàïëàâ, ùî ïîäåêóäè çàâøèðøêè 10–12 êì.
Çàãàëîì ïіâäåííіøå Êèєâà â Äíіïðî íåñóòü âîäè ùå ïîíàä 600 ðі÷îê,
ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøі Ðîñü, Ñóëà, Òÿñüìèí, Ïñåë òîùî. Ïіñëÿ òîãî ÿê
ðіêà äîëàє óâåñü êàñêàä âîäîñõîâèù, âîíà çàâåðøóє îñòàííіé âіäðіçîê
äîâãîãî øëÿõó äî ×îðíîãî ìîðÿ. Îäíàê ùå íå äîñÿãøè Õåðñîíà, ðіêà
ðîçãàëóæóєòüñÿ íà ðÿä ïðîòîê, êіëüêіñòü ÿêèõ ó íàïðÿìêó äî ãèðëà
çíà÷íî çðîñòàє. Òîìó â Äíіïðîâñüêèé ëèìàí (ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї –
«ãàâàíü», «áóõòà») ðі÷êà âïàäàє íå єäèíèì ïîòîêîì, ÿê öå âèãëÿäàє
íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äðіáíîãî ìàñøòàáó, à áàãàòüìà ðóêàâàìè.
Áàñåéí Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ îõîïëþє ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðàїíè. Éîãî çàãàëüíà ïëîùà ñòàíîâèòü ìàéæå 99 òèñ. êì2. Ñіâåðñüêèé Äîíåöü – ÷åòâåðòà çà ðîçìіðàìè ðіêà Óêðàїíè é íàéáіëüøà ïðàâà
ïðèòîêà Äîíó. Íàçâó ðі÷êà îòðèìàëà ÷åðåç òå, ùî òåêëà іç Ñіâåðñüêîãî
êíÿçіâñòâà, ÿêå іñíóâàëî çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі â XI–XII ñò.
Ïî÷àòîê áåðå íà ïіâäåííèõ ñõèëàõ Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè,
çâіäêè âîíà ïðîòÿãîì 1053 êì òå÷å äî Äîíó. Îòæå, âèòîêè é ãèðëî
Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè Óêðàїíè.
Ðі÷èùå Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ ìàéæå ïî âñіé äîâæèíі çâèâèñòå, à
äîëèíà øèðîêà. Ó âåðõíіé òå÷ії äîëèíà ðі÷êè ïðîðіçàє êðåéäîâі
ïîðîäè, çàâäÿêè ÿêèì áåðåãè íàáóâàþòü ìàëüîâíè÷îãî âèãëÿäó.
Ó ñåðåäíіé òå÷ії áåðåãè ðі÷êè àñèìåòðè÷íі: ïðàâèé áåðåã âèñîêèé і
ñòðіìêèé, à ëіâèé – íèçüêèé і ïîëîãèé. Äîëàþ÷è Äîíåöüêèé êðÿæ,
ðіêà çâóæóєòüñÿ, îáèäâà ñõèëè її ñòàþòü êðóòèìè é ñêåëÿñòèìè. Ðі÷êîâà ñèñòåìà Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ íàëі÷óє 270 ðі÷îê. Îñíîâíі ç-ïîìіæ
íèõ – Îñêіë, Àéäàð, Êàçåííèé Òîðåöü òîùî.
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Мал. 62. Дністер

Áàñåéí Äíіñòðà ïëîùåþ 72,1 òèñ. êì2 îõîïëþє ïіâäåííî-çàõіäíó
÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðàїíè (ìàë. 62). Ðі÷êîâà ñèñòåìà Äíіñòðà – öå
êіëüêà ñîòåíü ðі÷îê, ñåðåä ÿêèõ íàéáіëüøîþ ïðèòîêîþ є ðі÷êà Ñòðèé.
Äíіñòåð áåðå ïî÷àòîê іç äæåðåë ó Êàðïàòàõ і ïðÿìóє øèðîêèìè
ëàíàìè Ïîäіëëÿ (÷àñòêîâî òåðèòîðієþ Ìîëäîâè, óòâîðþþ÷è ïîäåêóäè
ïðèðîäíèé êîðäîí) і Ïðè÷îðíîìîð’ÿ äî Äíіñòðîâñüêîãî ëèìàíó ×îðíîãî ìîðÿ. Öåé øëÿõ çàâäîâæêè 1362 êì, ç ÿêèõ 705 êì ïðèïàäàє íà
òåðèòîðіþ Óêðàїíè.
Ó âåðõіâ’ÿõ Äíіñòåð òå÷å ãëèáîêîþ âóçüêîþ äîëèíîþ і ìàє âèãëÿä
òèïîâîї ãіðñüêîї ðі÷êè. Ëèøå â íèæíіé òå÷ії, íà Ïðè÷îðíîìîðñüêіé
íèçîâèíі, äîëèíà Äíіñòðà ïîìіòíî ðîçøèðþєòüñÿ, ñÿãàþ÷è 16–22 êì.
Òå÷іÿ ñòàє ïîâіëüíіøîþ, і Äíіñòåð íàáóâàє òèïîâèõ ðèñ ðіâíèííîї ðі÷êè.
Áàñåéí Ïіâäåííîãî Áóãó ïëîùåþ ìàéæå 64 òèñ. êì2 òàêîæ
ïîøèðþєòüñÿ íà ïіâäåííî-çàõіäíó ÷àñòèíó òåðèòîðії Óêðàїíè. Ïіâäåííèé Áóã áåðå ïî÷àòîê ó áîëîòàõ íà Ïîäіëüñüêіé âèñî÷èíі, çâіäêè,
âèïðàâäîâóþ÷è ñâîþ íàçâó (âіä ñëîâ’ÿíñüêîãî «çіãíóòèé», «êðèâèé»),
çâèâèñòî òå÷å âïðîäîâæ 806 êì äî Áóçüêîãî ëèìàíó ×îðíîãî ìîðÿ. Íà
öüîìó øëÿõó õàðàêòåð ðі÷êè ïîìіòíî çìіíþєòüñÿ. Çàáîëî÷åíà ç ïîëîãèìè é íèçüêèìè ñõèëàìè ó âåðõіâ’ÿõ äîëèíà ðі÷êè â ñåðåäíіé òå÷ії
ðіçêî çâóæóєòüñÿ é ïåðåòâîðþєòüñÿ íà êàíüéîí ç áåðåãàìè çàââèøêè
äî 50 ì. Ïåðåòèíàþ÷è ìіöíі ïîðîäè Óêðàїíñüêîãî ùèòà, ðіêà óòâîðþє
ìàëüîâíè÷і ïîðîãè, íàãàäóþ÷è ãіðñüêі ðі÷êè. Ðі÷êîâà ñèñòåìà Ïіâäåííîãî Áóãó íàëі÷óє áëèçüêî 300 ðі÷îê. Íàéãîëîâíіøі ç íèõ – Ðіâ, Ñîá,
Ñèíþõà ç Ãіðñüêèì Òіêè÷åì і Ãíèëèì Òіêè÷åì òà іí.
Áàñåéí Äóíàþ ñôîðìîâàíèé ðі÷êîâèìè ñèñòåìàìè ïåðåäóñіì Ïðóòó
é Òèñè, à òàêîæ іíøèìè êіëüêîìà ñîòíÿìè ðі÷îê Çàêàðïàòñüêîї
îáëàñòі, ñõèëіâ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò, à òàêîæ òèõ, ùî áåçïîñåðåäíüî
âïàäàþòü ó Äóíàé áіëÿ éîãî ãèðëà.
Äóíàé є îäíієþ ç íàéáіëüøèõ ðі÷îê Єâðîïè. Éîãî âåðõіâ’ÿ ïåðåáóâàþòü äàëåêî çà ìåæàìè Óêðàїíè. Ïî òåðèòîðії êðàїíè Äóíàé ïðîòіêàє
ëèøå ñâîєþ íèæíüîþ òå÷ієþ, äå ïîâíîâîäíà ðіêà ðîçïàäàєòüñÿ íà ÷èñëåííі ðóêàâè òà ãëèáîêі ïðîòîêè. Òðüîìà òàêèìè ðóêàâàìè (ãèðëàìè)
Äóíàé âïàäàє â ×îðíå ìîðå. Äâà ç íèõ – Ñóëіíñüêå òà Ãåîðãіїâñüêå
ãèðëà – ðîçòàøîâàíі ïîçà ìåæàìè Óêðàїíè, ëèøå îäíå Êіëіéñüêå
ãèðëî є ÷àñòèíîþ òåðèòîðії íàøîї êðàїíè.
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Ñåðåä ðóêàâіâ і ïðîòîê ç íèçüêèìè çàáîëî÷åíèìè áåðåãàìè óòâîðèëèñÿ çíàìåíèòі äóíàéñüêі ïëàâíі (ìàë. 63). Òàê íàçèâàþòü çàðîñòі î÷åðåòó, ðîãîçè, îñîêè, âåðáè òà іíøèõ ðîñëèí, ÿêі ïðèñòîñóâàëèñÿ äî
æèòòÿ íà çàïëàâàõ, ùî ðåãóëÿðíî çàòîïëþþòüñÿ ïіä ÷àñ ïîâåíі. Òóò,
äå äóæå áàãàòî ðèáè é âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ, ñòâîðåíî çàïîâіäíèê.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

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

Ïîðÿä ç ðі÷êîâèìè áàñåéíàìè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ íà òåðåíàõ
Óêðàїíè, ñëіä íàçâàòè òàêîæ áàñåéí Âіñëè, ùî íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі
êðàїíè. Öå єäèíèé â Óêðàїíі áàñåéí, ðіêè ÿêîãî íåñóòü ñâîї âîäè äî
Áàëòіéñüêîãî ìîðÿ. Ðі÷êîâà ñèñòåìà Âіñëè – öå 120 ðі÷îê, íàéáіëüøèìè ñåðåä ÿêèõ є Çàõіäíèé Áóã і Ñàí.
Îêðåìî ñëіä ðîçãëÿäàòè é ðі÷êè Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà, äå íàëі÷óþòü ïîíàä 1500 ðі÷îê. Áіëüøіñòü іç íèõ ìàє äîâæèíó ëèøå áëèçüêî
10 êì. Òіëüêè ð. Ñàëãèð ñÿãàє çàâäîâæêè ïîíàä 200 êì. Ñåðåä íàéáіëüøèõ ðі÷îê Êðèìó òàêîæ Àëüìà, Êà÷à, Áåëüáåê. Ïî÷àòîê ðі÷êè
Êðèìó áåðóòü çäåáіëüøîãî â ãіðñüêèõ ìàñèâàõ, äå ðі÷êîâà ìåðåæà
íàéãóñòіøà.
Çàãàëîì ôîðìóâàííÿ ðі÷êîâèõ ñèñòåì íà òåðåíàõ Óêðàїíè, áåçóìîâíî, çàëåæèòü âіä êëіìàòó, çîêðåìà âіä çâîëîæåííÿ òåðèòîðії. Ñàìå
òîìó íàéãóñòіøі ðі÷êîâі ñèñòåìè â Êàðïàòàõ, à íàéðіäøі – íà ïіâäíі
Óêðàїíè.
ГОЛОВНЕ
 Більшість річок України належить до басейнів Чорного й Азовського морів.
 Основні річкові басейни й системи України – Дніпра, Сіверського Дінця, Дністра,
Південного Бугу, Дунаю.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Назвіть басейни морів, до яких належать річки України. Які річкові басейни є найбільшими в Україні?
2. За фізичною картою покажіть межі найбільшого річкового басейну України.
3. До якого моря несуть свої води річки, що належать до найменшого на території
України океанічного басейну?
4. Опишіть річкову систему Дніпра.
5. Визначте, до якого річкового й океанічного басейну належать річки вашої місцевості.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 ПОЧАТОК
Позначення на контурній карті назв найбільших річок,
озер, водосховищ, каналів України.
Позначте на контурній карті річки: Дніпро, Сіверський Донець,
Південний Буг, Дністер, Дунай, Західний Буг.

§ 29.

ÆÈÂËÅÍÍß І ÂÎÄÍÈÉ ÐÅÆÈÌ ÐІ×ÎÊ.
ÐІ×ÊÎÂÈÉ ÑÒІÊ І ÐІ×ÊÎÂÀ ÄÎËÈÍÀ

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

 Живлення та водний режим річок. Îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðі÷îê є, çîêðåìà, їõíє æèâëåííÿ òà âîäíèé ðåæèì. Æèâëåííÿ
ðі÷îê Óêðàїíè є ìіøàíèì, àäæå їõíіì äæåðåëîì æèâëåííÿ є òàëі ñíіãîâі, äîùîâі é ïіäçåìíі âîäè. Ïðîòå áіëüøіñòü íàøèõ ðіê æèâëÿòüñÿ
ïåðåâàæíî òàëèìè ñíіãîâèìè âîäàìè. Ïðè öüîìó ÷àñòêà òèõ ÷è іíøèõ
äæåðåë æèâëåííÿ ìîæå çìіíþâàòèñÿ â ìåæàõ áàñåéíó. Íàïðèêëàä,
ó âåðõíіé ÷àñòèíі áàñåéíó Äíіïðà íà ñíіãîâå æèâëåííÿ ïðèïàäàє
áëèçüêî 50 %, à íà äîùîâå é ïіäçåìíå âіäïîâіäíî 20 і 30 %. Íèæ÷å
çà òå÷ієþ ðîëü ñíіãîâîãî æèâëåííÿ çðîñòàє äî 85–90 %, ïіäçåìíîãî –
çìåíøóєòüñÿ äî 10–15%, äîùîâîãî ìàéæå íåìàє.
Îñîáëèâîñòі æèâëåííÿ ðі÷îê âèçíà÷àþòü їõíіé âîäíèé ðåæèì –
çìіíó іç ÷àñîì ðіâíіâ é îá’єìіâ âîäè. Äåÿêі çîâíіøíі ïðîÿâè òàêèõ
çìіí âàì óæå âіäîìі – öå ïîâіíü і ïàâîäîê, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéáіëüøîþ âîäíіñòþ ðі÷êè. Êðіì òîãî, ó ðåæèìі ðі÷êè âèäіëÿþòü òàêîæ
ìåæåíü – ïåðіîä íàéìåíøîї її âîäíîñòі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайту Державного агентства водних ресурсів
України https://www.davr.gov.ua з’ясуйте поточну ситуацію
щодо водного режиму на основних річках України; див.
«Актуальна водна ситуація в основних річкових басейнах».

Æèâëåííÿ é âîäíèé ðåæèì ðіâíèííèõ і ãіðñüêèõ ðі÷îê Óêðàїíè
ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íà ðі÷êàõ ðіâíèí ïîâіíü ñïîñòåðіãàєòüñÿ
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Мал. 64. Весняна повінь

íàâåñíі (ìàë. 64), êîëè ïî÷èíàє òàíóòè ñíіã і ðіâåíü âîäè øâèäêî
ïіäâèùóєòüñÿ: çà äîáó âîäà ïіäіéìàєòüñÿ íà 20–40 ñì, іíêîëè – íà
100–200 ñì, à íà îêðåìèõ ïіâäåííèõ ðі÷êàõ ïåðåâèùóє 300 ñì. Ïіä
÷àñ ïîâåíі øâèäêіñòü òå÷ії â ðіâíèííèõ ðі÷îê, ÿêà çàçâè÷àé ñòàíîâèòü
0,2–0,3 ì/ñ, çðîñòàє äî 1,0 ì/ñ і áіëüøå. Âåñíÿíà ïîâіíü ó ñåðåäíüîìó
òðèâàє íå áіëüøå 1,5 ìіñÿöÿ. Ïîòіì ðіâåíü âîäè çíèæóєòüñÿ òà âëіòêó
äîñÿãàє ñâîãî ìіíіìàëüíîãî çíà÷åííÿ. Íåçíà÷íå ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ
âîäè âíàñëіäîê òðèâàëèõ äîùіâ âіäáóâàєòüñÿ âîñåíè. Óçèìêó, êîëè
âîäà â ðі÷êàõ îõîëîäæóєòüñÿ é ïîñòóïîâî çàìåðçàє, íàñòóïàє äðóãèé
ïåðіîä íèçüêîãî ðіâíÿ âîäè â ðіâíèííèõ ðі÷êàõ.

Iсторiя
р географiï
р ф

«Хто живе біля води, для того повінь не новина» – засвідчує народна
мудрість. І справді, щорічна повінь не дивує більшість мешканців України.
Вони звикли до неї, а поети навіть оспівують цей стан річки. Наприклад,
М. Рильський писав: «Розлилися води на чотири броди, веснонько, весна!
Ніби збезуміле, птаство дзвінкокриле небо протина». Ці віршовані рядки
нагадують нам про те, що більшість українських річок живиться талими
сніговими водами й саме тому вони розливаються навесні.

Æèâëåííÿ é âîäíèé ðåæèì ãіðñüêèõ ðі÷îê, ÿêі æèâëÿòüñÿ ïåðåâàæíî äîùîâèìè âîäàìè, äåùî âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ â Êàðïàòàõ і Êðèìó. Ðі÷êè Êàðïàò (ïðèòîêè Òèñè, âåðõіâ’ÿ Äíіñòðà, Ïðóòó
é Ñåðåòó òà äåÿêі їõíі ïðèòîêè) ìàþòü ïîñòіéíó òå÷іþ, ïåðåñèõàþòü
äóæå ðіäêî òà íà êîðîòêèé ïåðіîä, à ìàëі ðі÷êè іíîäі ïðîìåðçàþòü.
Êðèìñüêі ðі÷êè (Àëüìà, Áåëüáåê, Êà÷à, Ñàëãèð, ×îðíà) øâèäêî
ïåðåñèõàþòü óëіòêó, àëå ïіä ÷àñ äîùіâ і ïіñëÿ òàíåííÿ ñíіãó çà êіëüêà
ãîäèí íàïîâíþþòüñÿ âîäîþ. Ïåðåñèõàííÿ ðі÷îê Êðèìó çóìîâëåíî
íàñàìïåðåä íàÿâíіñòþ òðіùèíóâàòèõ âàïíÿêіâ, ó ïîðîæíèíàõ ÿêèõ
çíèêàþòü âîäîòîêè.
Ïàâîäêè òà ïîâåíі, ÿêі ùîðі÷íî òðàïëÿþòüñÿ íà áàãàòüîõ ðі÷êàõ Óêðàїíè, íåðіäêî ñòàþòü êàòàñòðîôі÷íèìè. Ïðàêòè÷íî íå іñíóє
æîäíîї òåðèòîðії, äå á íå âіä÷óâàâñÿ їõíіé íåãàòèâíèé âïëèâ. ×àñòî
ïîòåðïàþòü âіä ïîâåíåé ðàéîíè Ïîëіññÿ, ïðèäóíàéñüêі çåìëі, Äîíáàñ і
Êðèì. Àëå íàéáіëüøîї øêîäè âіä íèõ çàçíàþòü ãіðñüêі òà ïåðåäãіðñüêі
ðàéîíè Êàðïàò, ÿê-îò ó 1998 òà 2001 ð. À â 2008 ð. íà çàõîäі Óêðà115

РОЗДІЛ 3

їíè ñòàâñÿ íàéáіëüøèé çà îñòàííі 60 ðîêіâ ïàâîäîê. Ñåðåä ïðèðîäíèõ
ïðè÷èí öèõ ÿâèù – íå ëèøå äîùі é òàíåííÿ ñíіãó âèñîêî â ãîðàõ, à é
òàêîæ áåççàñòåðåæíå âèðóáóâàííÿ ëіñó íà ñõèëàõ ãіð.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ

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

 Річковий стік і річкова долина. Ðі÷êîâèì ñòîêîì íàçèâàþòü
êіëüêіñòü âîäè, ùî ïðîòіêàє ó âèçíà÷åíîìó ìіñöі її ðі÷èùà çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó. Êіëüêіñòü âîäè, ùî ïðîòіêàє ó âèçíà÷åíîìó ìіñöі
ðі÷èùà ðі÷êè çà ñåêóíäó, íàçèâàєòüñÿ âèòðàòîþ âîäè. Àëå îñíîâíèì
ïîêàçíèêîì і äæåðåëîì âîäíèõ ðåñóðñіâ є ñåðåäíÿ áàãàòîðі÷íà âåëè÷èíà ðі÷êîâîãî ñòîêó. Íà ðіâíèííіé ÷àñòèíі òåðèòîðії Óêðàїíè âіí
çìåíøóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî íàðîñòàííÿ êîíòèíåíòàëüíîñòі êëіìàòó – ç
ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, à òàêîæ іç çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä. Ó ãîðàõ ó
ðîçïîäіëі ðі÷êîâîãî ñòîêó ñïîñòåðіãàєòüñÿ âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü.
Ó ðåçóëüòàòі ðóéíіâíîї ðîáîòè ðі÷êà ìàє ðіäêèé (âîäíèé) і òâåðäèé
ñòіê. Íèì íàçèâàþòü óâåñü òâåðäèé ìàòåðіàë, ÿêèé ïåðåíîñèòüñÿ ðі÷êîþ â çàâèñëîìó é ðîç÷èíåíîìó âèãëÿäі çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó (ÿê
ïðàâèëî, çà ðіê). Íàéâèùі ïîêàçíèêè òâåðäîãî ñòîêó ó ãіðñüêèõ ðі÷îê
Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìó, à òàêîæ òèõ, ùî ïåðåòèíàþòü âèñî÷èíè
ëіñîñòåïó òà ñòåïó. Íàéìåíøèé – ó ðі÷îê ëіñîâîї çîíè.
Âàæëèâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ðі÷îê є ïàäіííÿ òà ïîõèë, ÿêі
çàëåæàòü âіä ñêëàäó ãіðñüêèõ ïîðіä òà ðåëüєôó. Ïàäіííÿ ðі÷êè
âèìіðþєòüñÿ â ìåòðàõ і âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ðіçíèöÿ âèñîò ïîâåðõíі âîäè
ìіæ її âèòîêîì і ãèðëîì. À ïîõèë ðі÷êè, ùî âèìіðþєòüñÿ ó ì/êì àáî
ñì/êì, ðîçðàõîâóєòüñÿ ÿê âіäíîøåííÿ ïàäіííÿ ðі÷êè äî її äîâæèíè íà
ïåâíіé äіëÿíöі.
Ðі÷êè ðіâíèí Óêðàїíè ìàþòü øèðîêі äîëèíè ç ïîëîãèìè ñõèëàìè
òà íàéìåíøå ïàäіííÿ. Ïîõèë íå ïåðåâèùóє 10 ì/êì і çìåíøóєòüñÿ
âíèç çà òå÷ієþ. Òàê, ó âåðõіâ’ÿõ Äíіïðà, äå ïîõèë ñÿãàє íàéáіëüøèõ
çíà÷åíü, âіí ñòàíîâèòü áëèçüêî 50 ñì/êì. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè, äî
ÿêîї Äíіïðî âñòóïàє áіëÿ ãèðëà ð. Ñîæ, ïîõèë ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü
óæå áëèçüêî 10 ñì/êì. À â îáëàñòі âïàäіííÿ â Äíіïðîâñüêèé ëèìàí
ïîõèë ãîëîâíîї ðіêè Óêðàїíè çíèæóєòüñÿ äî 0,1 ñì/êì.
Äëÿ ðіê ãіðñüêîãî òèïó õàðàêòåðíèìè є íåøèðîêі, ç êðóòèìè ñõèëàìè äîëèíè. Ðі÷èùà íåãëèáîêі, øèðèíà їõ ó âåðõíіé òå÷ії ñòàíîâèòü
òіëüêè 10–20 ì і íàâіòü ó ïîíèççі íå ïåðåâèùóє çàçâè÷àé 100 ì. Ïîõèë
ãіðñüêèõ ðі÷îê çíà÷íî ïåðåâèùóє ïîõèë ðі÷îê ðіâíèí, äîñÿãàþ÷è ó
âåðõіâ’ÿõ 60–70 ì/êì і áіëüøå. Òàê, ñåðåäíіé ïîõèë ðі÷êè Ïðóò áіëÿ
âèòîêó (â ìåæàõ Êàðïàò) ñÿãàє 100 ì/êì. Ùî áіëüøèé ïîõèë ðі÷êè,
òî áіëüøà øâèäêіñòü її òå÷ії. Ó ñåðåäíüîìó âîíà ïåðåâèùóє 1 ì/ñ, à
ïіä ÷àñ ïîâåíåé – 3–5 ì/ñ. Íàéáіëüøà øâèäêіñòü òå÷іé ðіêè â Óêðàїíі
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 Живлення річок України є мішаним, однак більшість з них живляться переважно
талими сніговими водами річок.
 Водний режим рівнинних річок України характеризується весняною повінню, підвищенням рівня води восени та літньою і зимовою меженню.
 Водний режим гірських річок України характеризується весняною повінню й паводками впродовж року, кримські річки влітку пересихають.
 Гірські річки порівняно з рівнинними мають вужчі й мілководніші долини та більше
падіння й ухил.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Чим живляться річки України?
2. Чим відрізняється водний режим рівнинних і гірських річок України?
3. Поясніть особливості водного режиму на прикладі найближчої річки у вашій місцевості.
4. Що таке річковий стік і яке його значення?
5. Як твердий стік, падіння та ухил ріки впливають на її роботу?

§ 30.

ÎÇÅÐÀ І ËÈÌÀÍÈ. ÁÎËÎÒÀ

 Як виникають озера?
 Чим низинні болота відрізняються від верхових?

 Озера ïîøèðåíі â ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè, àëå íàéâàæëèâіøèìè
îçåðíèìè îáëàñòÿìè є ïðèäóíàéñüêі é ïðè÷îðíîìîðñüêі îçåðà-ëèìàíè,
Âîëèíñüêîãî Ïîëіññÿ, îçåðà ðіâíèííîãî Êðèìó é ãіðñüêі îçåðà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò.
Îçåðà â Óêðàїíі є ðіçíîãî ïîõîäæåííÿ – çàïëàâíі, êàðñòîâі, çàãàòíі,
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áóëà çàðåєñòðîâàíà â ãðóäíі 1993 ð. і ñòàíîâèëà 7,14 ì/ñ (25,7 êì/ãîä) – ð. Ìîêðÿíêà
â ñ. Ðóñüêà Ìîêðà, ùî â áàñåéíі ð. Òèñà, ó
Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі.
Íà ãіðñüêèõ ðі÷êàõ ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ
ïîðîãè é âîäîñïàäè. Ñåðåä òàêèõ íàéâіäîìіøèì є Ó÷àíñó – íàéâèùèé â Óêðàїíі. Âîäà
Ó÷àíñó ñïàäàє ìàéæå ïðÿìîâèñíî ç âàïíÿêîâîãî óñòóïó Ãîëîâíîãî ïàñìà Êðèìñüêèõ
ãіð (Àé-Ïåòðèíñüêîї ÿéëè) ç âèñîòè 98,5 ì.
Çâіäñè é íàçâà âîäîñïàäó, ùî îçíà÷àє
«ëåòþ÷à âîäà». Íàâåñíі àáî âîñåíè çàâäÿêè
òàíåííþ ñíіãіâ ó ãîðàõ àáî æ ïіñëÿ òðèâàëèõ
äîùіâ Ó÷àíñó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà áóðõëèâèé
Мал. 65. Водоспад Шипіт
ñðіáëÿñòèé ïîòіê. Â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ äîáðå âіäîìèé âîäîñïàä Øèïіò (ìàë. 65), ùî ñïàäàє ÷èñëåííèìè
ìàëüîâíè÷èìè êàñêàäàìè.
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ëüîäîâèêîâі, âóëêàíі÷íі. Áіëüøіñòü îçåðíèõ óëîãîâèí ó íàøіé êðàїíі –
çàïëàâíі îçåðà, ùî âèíèêëè íà çàïëàâі ðі÷êè âíàñëіäîê âіäîêðåìëåííÿ
ðóêàâà àáî çàòîêè âіä îñíîâíîãî ðóñëà ðі÷êîâèìè íàíîñàìè. Îñîáëèâî
áàãàòî îçåð ó çàïëàâàõ Äíіïðà, Äåñíè, Ïðèï’ÿòі, Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ òà
ìàëèõ ðі÷îê Ïîëіññÿ. Öі îçåðà çäåáіëüøîãî íåâåëèêі. Âèíÿòêîì є çàïëàâíі îçåðà â ïîíèççі Äóíàþ. Ñåðåä òàêèõ і íàéáіëüøå â Óêðàїíі ïðіñíå
îçåðî ßëïóã (ßëïóõ), ùî ìàє ïëîùó 149 êì2. Òîìó, õòî çàõî÷å îáіéòè
éîãî íàâêîëî, äîâåäåòüñÿ íàáðàòèñÿ ñèë і ïðèãîòóâàòèñÿ äî òðèâàëîї
ïîäîðîæі. Àäæå äîâæèíà ßëïóãà – 39 êì, à øèðèíà ñÿãàє 6 êì. Âîäíå
æèâëåííÿ îçåðà çäіéñíþєòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê âîäîîáìіíó ç
îçåðîì Êóãóðëóé, ç ÿêèì âîíî ñïîëó÷åíå ïðîòîêîþ ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі.
Öі îçåðà ïîðіâíÿíî íåãëèáîêі (äî 5,5 ì), і òîìó âçèìêó çàìåðçàþòü.
Óëіòêó æ îçåðíà âîäà ïîäåêóäè íàãðіâàєòüñÿ äî +27...30 Ñ.
Ïðèäóíàéñüêі âîäîéìè ðàíіøå ñïîëó÷àëèñÿ ç Äóíàєì ïðîòîêàìè.
Íèíі æ âіä éîãî çàïëàâè îçåðà âіäîêðåìëåíі øòó÷íèìè äàìáàìè, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ ðåãóëþþòü îáìіí âîäè ìіæ ðіêîþ òà îçåðàìè.
Îçåðî Ñàñèê (Êóíäóê), ùî â Îäåñüêіé îáëàñòі, òàêîæ ñâîãî ÷àñó íå
áóëî іçîëüîâàíèì òà ÿâëÿëî ñîáîþ ëèìàí ×îðíîãî ìîðÿ. Çàâäÿêè ëіêóâàëüíèì ãðÿçÿì Ñàñèê (ç òþðêñüêîї – «ñìåðäþ÷èé») áóâ âіäîìèé ÿê
êóðîðò. Îäíàê íàïðèêіíöі 1970-õ ðîêіâ ïî÷àâñÿ ìàñøòàáíèé ïðîєêò
îïðіñíåííÿ éîãî âîä ç ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ ìåòîþ. Ëèìàí âіäîêðåìèëè âіä ìîðÿ äàìáîþ (ïåðåñèïîì), ìîðñüêó âîäó ñïðîáóâàëè çàìіñòèòè ïðіñíîþ äóíàéñüêîþ. Ïðîєêò çàçíàâ íåâäà÷і ÷åðåç íåâіðíі ðîçðàõóíêè, âîäó áóëî îïðіñíåíî ÷àñòêîâî і âîíà âèÿâèëàñÿ íåïðèäàòíîþ àíі
äëÿ çðîøóâàííÿ, àíі äëÿ іíøîãî ïîáóòîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Ëіêóâàëüíі
êóðîðòè íà áåðåçі îçåðà çàêðèëèñÿ, ëіêàðі çàáîðîíÿþòü êóïàòèñÿ â íüîìó ÷åðåç çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі çáóäíèêіâ ðіçíîìàíіòíèõ çàõâîðþâàíü.
Íèíі öå çàìêíóòà ìіëêîâîäíà ïðіñíîâîäíà âîäîéìà, ïëîùà ÿêîї
ñêëàäàє áëèçüêî 210 êì2, à íà 90 % àêâàòîðії ãëèáèíîþ ìåíøå íіæ
2 ì. Ñêëàä ôëîðè îçåðà òàêîæ çàçíàâ êàòàñòðîôі÷íèõ ïåðåòâîðåíü.
Òі âèäè ðîñëèí, ÿêі áóëè õàðàêòåðíèìè äëÿ ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ,
ïîñòóïèëèñÿ ìіñöåì ïðіñíîâîäíèì, çäåáіëüøîãî âîäîðîñòÿì, à â ïðèáåðåæíіé ÷àñòèíі ñôîðìóâàëèñÿ ïëàâíåâі óãіääÿ ç íàäçâè÷àéíî áіäíèì
âèäîâèì ñêëàäîì ðîñëèííîñòі. Íèíі âèðіøóєòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî âіäíîâëåííÿ çâ’ÿçêó Ñàñèêà ç ìîðåì.
Ó ðіâíèííіé ÷àñòèíі Êðèìó ïîøèðåíі îçåðà ëèìàííîãî òèïó, ÿêі
óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê âіäîêðåìëåííÿ âіä ìîðÿ ïіùàíèìè é ïіùàíî-÷åðåïàøêîâèìè ïåðåñèïàìè âóçüêèõ ìîðñüêèõ çàòîê àáî çàòîïëåííÿì áàëîê
óíàñëіäîê ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ ìîðÿ. Äîùі òóò áóâàþòü íå ÷àñòî, òîìó
îçåðà æèâëÿòüñÿ ìîðñüêèìè òà ïіäçåìíèìè ìіíåðàëіçîâàíèìè âîäàìè.
Ïіä ïàëþ÷èì êðèìñüêèì ñîíöåì ìіëêîâîäíі îçåðà øâèäêî ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ðîïó – ñîëîíèé ðîç÷èí. Ïîäåêóäè âіí ìàє ôіîëåòîâå çàáàðâëåííÿ, ÿêèì îçåðî çîáîâ’ÿçàíå âîäîðîñòÿì. Òіëüêè âîíè çäàòíі âèæèòè â
öіé ñîëі. Óëіòêó æ, êîëè çîâñіì ñóõî, ÷èìàëî îçåð çàçâè÷àé ïåðåñèõàþòü, і òîäі íà їõíüîìó äíі çàëèøàєòüñÿ òіëüêè ñîëîíà êіðêà.
Íàéáіëüøå îçåðî Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà ëåæèòü ïîáëèçó ì. Єâïàòîðіÿ і, àíàëîãі÷íî äî ñâîãî ðîäè÷à â Îäåñüêіé îáëàñòі, çâåòüñÿ Ñàñèê.
Ùå îäíå âåëèêå ñîëîíå îçåðî íà çàõіäíîìó óçáåðåææі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà – Äîíóçëàâ, âîíî є íàéãëèáøèì ó Êðèìó (äî 27 ì). Íà ñõіäíîìó
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óçáåðåææі ïіâîñòðîâà òàêîæ є âåëèêі ñîëîíі îçåðà ëèìàííîãî òèïó –
Àêòàñüêå, Òîáå÷èöüêå, Óçóíëàðñüêå.
Ñåðåä іíøèõ ñîëîíèõ âîäîéì Êðèìó óíіêàëüíèì є Ñèâàø (ìàë. 66).
Öå îçåðî-çàòîêà, ÿêå óòâîðèëîñÿ ìіæ Àçîâñüêèì ìîðåì і Àðàáàòñüêîþ
Ñòðіëêîþ. Ïîäіáíî äî іíøèõ ñîëîíèõ âîäîéì Óêðàїíè, ïëîùà Ñèâàøà
ðіçíèòüñÿ âіä 2,4 äî 2,7 òèñ. êì2. Òàê ñàìî íå çàëèøàєòüñÿ ïîñòіéíîþ
і éîãî ãëèáèíà, ÿêà çìіíþєòüñÿ âïðîäîâæ ðîêó âіä 0,5 äî 1,5 ì.
Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Âîëèíñüêîї îáëàñòі Óêðàїíè ëåæèòü îäíà ç
íàéáіëüøèõ ó Єâðîïі îçåðíèõ ãðóï – Øàöüêі îçåðà. Âîíà îá’єäíóє
áëèçüêî òðüîõ äåñÿòêіâ ïðèðîäíèõ âîäîéì. Ïëîùà îçåð íàëèâàєòüñÿ
âіä 0,01 äî 26 êì2, ãëèáèíè – âіä 1,5 äî áіëüø ÿê 58 ì. Äî ãðóïè Øàöüêèõ îçåð íàëåæèòü і îäíå ç íàéáіëüøèõ çà ïëîùåþ òà íàéãëèáøå îçåðî
Óêðàїíè – Ñâіòÿçü. Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà éîãî ñòàíîâèòü 58,4 ì.
Ïðî ïîõîäæåííÿ öèõ îçåðíèõ óëîãîâèí äèñêóòóþòü ùå ç ÕІÕ ñò.
Áàãàòî äîñëіäíèêіâ ââàæàє, ùî Øàöüêі îçåðà ç’ÿâèëèñÿ çàâäÿêè äàâíüîìó ëüîäîâèêó. Àëå âåëèêå çíà÷åííÿ ó ïîäàëüøîìó ôîðìóâàííi
îçåðíèõ óëîãîâèí ìàëè êàðñòîâi ïðîöåñè òà òåêòîíi÷íi ðóõè.
Òàê, îçåðî Ñâіòÿçü – öå ïðîâàëüíå (êàðñòîâå) îçåðî, ùî âèíèêëî
âíàñëіäîê äії ïіäçåìíèõ âîä. Âëàñíå іñíóâàííÿ öüîãî îçåðà є ñâîєðіäíèì ïîðóøåííÿì ãåîãðàôі÷íèõ çàêîíіâ. Àäæå éîãî ëîæå ñêëàäåíå
êðåéäîâèìè ïîðîäàìè, ÿêі ïîðіâíÿíî ëåãêî ðîç÷èíþþòüñÿ ïðèðîäíèìè âîäàìè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, îçåðî äîíåäàâíà çàëèøàëîñÿ ïîâíîâîäíèì çàâäÿêè æèâëåííþ íå ëèøå àòìîñôåðíèìè, à é íàïіðíèìè ïіäçåìíèìè (àðòåçіàíñüêèìè) âîäàìè. Îòæå, íå âèïàäêîâî öå îçåðî
âíåñåíî äî ñïèñêó 7 ÷óäåñ Óêðàїíè.
Îçåðà ëüîäîâèêîâîãî ïîõîäæåííÿ, ùî óòâîðèëèñÿ ïіä äієþ äàâíіõ
ëüîäîâèêіâ, є â Êàðïàòàõ. Ñåðåä íèõ íàéâèñîêîãіðíіøå â Óêðàїíі îçåðî
Áðåáåíåñêóë (1801 ì), à òàêîæ Íåñàìîâèòå, Ìàðè÷åéêà òà іí. Ó Êàðïàòàõ є é çàãàòíі îçåðà, ùî âèíèêëè â ðі÷êîâèõ äîëèíàõ óíàñëіäîê
îáâàëó ñêåëü, ÿêі ïåðåêðèëè äîðîãó ãіðñüêîìó ïîòîêó. Íàéáіëüøå ç
íèõ – îçåðî Ñèíåâèð (ìàë. 67).
Ó ãіðñüêèõ ìàñèâàõ Çàõіäíîї Óêðàїíè є òàêîæ îçåðà âóëêàíі÷íîãî
ïîõîäæåííÿ, ÿêі óòâîðèëèñÿ ó êðàòåðàõ çãàñëèõ âóëêàíіâ. Öå ãëèáîêîâîäíі îçåðà Ëèïîâåöüêå, Ñèíє òîùî.
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Нацiональне надбання
д
В останні роки спостерігається значне пониження рівнів води в Шацьких озерах. Постраждав і Світязь, який особливо активно почав міліти у 2019 р.
Восени того року рівень води в озері зменшився більш як на 0,5 м, у деяких
місцях берег відійшов на сотню метрів, а посеред водойми виникли острови.
Є різні думки щодо причин цієї проблеми. Серед них називають зміни
клімату, будівництво Хотиславського кар’єру в Білорусі в безпосередній
близькості від озер, зрошення плантацій лохини, площа яких постійно
зростає, буріння свердловин населенням та збільшення кількості відпочивальників, неефективна робота меліоративних систем та інші. Науковці
вважають єдиним варіантом поповнення Шацьких озер самотічну подачу
води з верхів’я річки Прип’ять. Для цього потрібно відновити раніше існуючий канал між річкою та Світязем довжиною до дев’яти кілометрів та побудувати на ньому водорегулювальні споруди.
Отже, без допомоги людини зарадити проблемі Світязя неможливо.
Тому на сайті президента України зʼявилася електронна петиція з назвою
«Прорятунок озера Світязь!!!».

 Лимани. Öå çàòîïëåíі ïðèãèðëîâі ÷àñòèíè ðі÷êîâîї äîëèíè (àáî
áàëêè), ùî ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìіëêі âèäîâæåíі çàòîêè. Âîíè є íà óçáåðåææі ÿê ×îðíîãî, òàê é Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Ðîçðіçíÿþòü âіäêðèòі òà
çàêðèòі ëèìàíè. Âіäêðèòі ëèìàíè ñïîëó÷åíі ç ìîðåì і ìàþòü ç íèì
ïîñòіéíèé çâ’ÿçîê. Äî òàêèõ íàëåæèòü, çîêðåìà, íàéáіëüøèé â Óêðàїíі Äíіñòðîâñüêèé ëèìàí, ó ÿêèé âïàäàє ð. Äíіñòåð. Éîãî äîâæèíà ñòàíîâèòü 42,5 êì, øèðèíà êîëèâàєòüñÿ âіä 4 äî 12 êì. Ãëèáèíà ìіñöÿìè
ñÿãàє 5 ì, à çàãàëüíà ïëîùà àêâàòîðії – 360 êì2. Öåé ëèìàí, õî÷à
é âіäîêðåìëåíèé âіä ìîðÿ ïіùàíèì ïåðåñèïîì (êîñîþ), ñïîëó÷àєòüñÿ
іç ×îðíèì ìîðåì Öàðåãðàäñüêèì ãèðëîì òà ñóäíîïëàâíèì êàíàëîì.
Íà ñàìіé ïіùàíіé êîñі ðîçòàøîâàíі êóðîðòè Êàðîëіíî-Áóãàç і Çàòîêà,
ç ÷èñëåííèìè ïàíñіîíàòàìè òà áàçàìè âіäïî÷èíêó.
Äíіïðîâñüêî-Áóçüêèé ëèìàí òàêîæ ìàє áåçïîñåðåäíіé çâ’ÿçîê іç
×îðíèì ìîðåì ÷åðåç ïðîòîêó çàâøèðøêè 3 êì. Òàêèé ñàìèé âіëüíèé îáìіí ç ìîðñüêèìè âîäàìè âіäáóâàєòüñÿ é â іíøèõ âåëèêèõ ëèìàíàõ Óêðàїíè, ñåðåä ÿêèõ і Ìîëî÷íèé. Íàòîìіñòü Õàäæèáåéñüêèé і

Мал. 67. Озеро Синевир
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Êóÿëüíèöüêèé – ëèìàíè çàêðèòîãî òèïó, âіä ìîðÿ âîíè âіäìåæîâàíі
ïåðåñèïîì çàâøèðøêè â êіëüêà êіëîìåòðіâ. À Òèëіãóëüñüêèé ëèìàí
ìàє ïåðіîäè÷íèé çâ’ÿçîê іç ìîðåì ÷åðåç âóçüêèé êàíàë, çàâäÿêè ÷îìó
ðіâåíü âîäè â ëèìàíі âіäïîâіäàє ðіâíþ ìîðÿ.
 Болота. Â Óêðàїíі áîëîòà óòâîðþþòüñÿ ïåðåâàæíî âíàñëіäîê
çàðîñòàííÿ âîäîéì і çàéìàþòü 9,4 òèñ. êì2. Öå áіëüøå, íіæ çàéìàє
×åðíіâåöüêà îáëàñòü, àáî ìàéæå ïîëîâèíà òåðèòîðії Âîëèíñüêîї ÷è
Ðіâíåíñüêîї îáëàñòåé.
Çàãàëüíà çàêîíîìіðíіñòü ïîøèðåííÿ áîëіò ïî òåðèòîðії Óêðàїíè
ïîëÿãàє â çìåíøåííі їõíüîї êіëüêîñòі ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Íàéñïðèÿòëèâіøі óìîâè äëÿ óòâîðåííÿ áîëіò íà ïіâíî÷і, ó Ïîëіññі. Òóò íàðàõîâóєòüñÿ áëèçüêî 1,5 òèñ. áîëіò çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 6 òèñ. êì2.
Íàéáіëüøó ïëîùó áîëіò ìàþòü Âîëèíñüêà (1,17 òèñ. êì2), ×åðíіãіâñüêà (1,15 êì2) òà Ðіâíåíñüêà (1,07 êì2) îáëàñòі.
Íà ïіâíî÷і Ðіâíåíñüêîї îáëàñòі ðîçòàøîâàíèé íàéáіëüøèé íà òåðèòîðії Óêðàїíè áîëîòíèé ìàñèâ Êðåìіííå (éîãî ïëîùà – ïîíàä 300 êì2),
ó ÿêîìó є ÿê íèçèííі, òàê і âåðõîâі áîëîòà. Òàì æå íà Ðіâíåíùèíі
є óíіêàëüíèé âîäíî-áîëîòíèé ìàñèâ Ïåðåáðîäè ïëîùåþ 130 êì2, ÿêèé
ìàє ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ. Єäèíèé â Óêðàїíі, ÿêèé çáåðіã ñâіé ïåðâіñíèé ïðèðîäíèé âèãëÿä, êóäè ùå íå ñòóïàëà íîãà ëþäèíè. Íàçâà
«ïåðåáðîäè» ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî іç-çà äîùіâ öåíòðàëüíà ÷àñòèíà öієї
ìіñöèíè ñòàє íåïðîõіäíîþ, ùî ñòâîðþє áàãàòî ñêëàäíîùіâ.
Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі Ïîëіññÿ áîëîòíі ìàñèâè ñÿãàþòü îñîáëèâî
âåëèêèõ ðîçìіðіâ. Öüîìó ñïðèÿþòü êіëüêà ôàêòîðіâ. Öå íåçëі÷åííі
ðі÷êè òà ñòðóìêè, ÿêі ïîâіëüíî íåñóòü äî âåëè÷åçíîї íèçèííîї òåðèòîðії ñâîї âîäè ç íàâêîëèøíіõ âèñî÷èí. Öå é ïîðіâíÿíî ðÿñíі äîùі,
ùî íå ÷àñòî ìîæóòü ïðîíèêíóòè äàëåêî âãëèá ÷åðåç âîäîíåïðîíèêíі
ïîðîäè. Äî òîãî æ äàє ïðî ñåáå çíàòè é ñïàäùèíà äàâíüîãî ëüîäîâèêà – íåçëі÷åííі âîäîéìè, ÿêі òåïåð ÷åðãóþòüñÿ ç áîëîòàìè.
Áіëüøіñòü áîëіò íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè íàëåæèòü äî íèçèííèõ. Âàì óæå âіäîìî, ùî òàêі áîëîòà óòâîðþþòüñÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê
і âíàñëіäîê çàðîñòàííÿ âîäîéì. Íèçèííі áîëîòà áàãàòі íà ìіíåðàëüíі
ðå÷îâèíè, ìàþòü âіäíîñíî áàãàòó ðîñëèííіñòü і çàçâè÷àé ïðèõîâóþòü çíà÷íі ïîêëàäè òîðôó. Òîìó íèçèííі áîëîòà â Óêðàїíі ìàþòü
ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ, і íåðіäêî âåëèêі їõíі ìàñèâè îõîðîíÿþòüñÿ
äåðæàâîþ.
Ïðèêëàäîì є áîëîòíèé ìàñèâ Çàìãëàé – îäèí ç íàéáіëüøèõ â
êðàїíі (100 êì2). Âіí ðîçòàøîâàíèé ó ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòі, äå
ïðîñòÿãàєòüñÿ íà 25 êì. Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà Çàìãëàÿ âèêîðèñòîâóâàëàñü äëÿ âèäîáóòêó òîðôó, ïіâíі÷íî-çàõіäíà – ÿê ïàñîâèùà é
ñіíîêîñè. Íèíі Çàìãëàé çäåáіëüøîãî ïåðåòâîðåíèé íà ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðії.
Ïåðåõіäíі òà âåðõîâі áîëîòà íà òåðèòîðії Óêðàїíè çàéìàþòü íåâåëèêі ïëîùі. Ìàñèâè òàêèõ áîëіò òðàïëÿþòüñÿ íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі
Ïîëіññÿ, ó Ëіñîñòåïó òà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ.
Óíàñëіäîê ìåëіîðàòèâíèõ ðîáіò, ïіê ÿêèõ ïðèïàâ íà êіíåöü 1960-õ
і 1970-і ðð., ïëîùà áîëіò іñòîòíî çìåíøèëàñÿ. Çíà÷íà ÷àñòèíà áîëіò
îñóøåíà é âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ñіëüñüêîìó òà ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâі.
Ðàçîì ç òèì îñòàííіìè ðîêàìè íà ÷àñòèíі îñóøåíèõ ðàíіøå áîëіò âіä-
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áóâàєòüñÿ ïîâåðíåííÿ òèõ óìîâ, ùî іñíóâàëè ðàíіøå. ×èííèêîì öüîãî
є ïîãіðøåííÿ äîãëÿäó çà ìåëіîðîâàíèìè çåìëÿìè. Òèì íå ìåíø, ùîá
çáåðåãòè öі ñâîєðіäíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè, ïіä îõîðîíó âçÿòî áëèçüêî
15 % çàãàëüíîї ïëîùі áîëіò Óêðàїíè. Îñîáëèâî öіííі áîëîòà âіäíåñåíі
äî âîäíî-áîëîòíèõ óãіäü ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.
ГОЛОВНЕ
 В Україні більшість озер виникла в заплавах річок.
 Найбільший серед українських лиманів – Дністровський, що на узбережжі Чорного
моря.
 Кількість боліт на території України зменшується з півночі на південь.
 Більшість боліт на території нашої країни належить до низинних.
1.
2.
3.
4.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

Покажіть на карті найбільші озера і лимани України.
Поясніть, який тип озер і чому найпоширеніший в Україні.
За картою України знайдіть водосховища, що на Дніпрі, і визначте їхні назви.
Які географічні чинники зумовили поширення в південній частині України озер з
назвами, які перекладаються з тюркської як «сіль», «гірке»?
5. Поясніть, де та чому в Україні поширені болота.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 ПРОДОВЖЕННЯ
Позначення на контурній карті назв найбільших річок,
озер, водосховищ, каналів України.
Позначити на контурній карті озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі,
Синевир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський.

§ 31.

ÂÎÄÎÑÕÎÂÈÙÀ ÒÀ ÊÀÍÀËÈ.
ÏІÄÇÅÌÍІ ÂÎÄÈ

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

 Водосховища. Öі øòó÷íі âîäîéìè ñïîðóäæóþòü, ÿê âè ïàì’ÿòàєòå,
äëÿ çáåðіãàííÿ âîäè, çâіäêè âîíà çàáèðàєòüñÿ â ïîòðіáíіé êіëüêîñòі
é ó ïîòðіáíèé ÷àñ íà íàéðіçíîìàíіòíіøі ïîòðåáè.
Ïîëîâèíà çàãàëüíîї êіëüêîñòі âîäîñõîâèù çíàõîäèòüñÿ â áàñåéíі
Äíіïðà. Ñàìå íà Äíіïðі ðîçòàøîâàíà íàéáіëüøà â êðàїíі ãðóïà âîäîñõîâèù, ùî íàëåæèòü äî îäíієї ðі÷êè. Öå âåëè÷åçíі ñõîâèùà âîäè,
ùî çà ðîçìіðàìè íàãàäóþòü ìîðÿ. Äîâæèíà їõ ïîíàä ñîòíі êіëîìåòðіâ,
à øèðèíà íàéáіëüøèõ ñÿãàє 25–28 êì. Íèíі âіä êîðäîíó ç Áіëîðóññþ
ìàéæå äî ãèðëà Äíіïðà òàêèõ ìîðіâ-âîäîñõîâèù àæ øіñòü.
Êîæíå ç âîäîñõîâèù, íà÷å âîäíà ñõîäèíêà âíèç, ÿêèìè Äíіïðî
«êðîêóє» äî ×îðíîãî ìîðÿ. Çàâäÿêè їì òåïåð âîäîþ äíіïðîâñüêèõ
122
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Існують думки щодо необхідності ліквідувати дніпровські водосховища. Адже спорудження гігантської дніпровської «драбини» спричинило серйозні небажані зміни в природі. Було затоплено близько
300 населених пунктів і чимало родючих земель та луків. Помітно змінився клімат прилеглих до водосховищ територій, виявилися підтопленими ґрунти, подекуди почали зникати звичні тварини та рослини.
Вода водосховищ через бурхливе розмноження водоростей «цвіте»,
зменшуються рибні запаси. До того ж неабиякі хвилі, які здіймаються
на рукотворних морях, продовжують руйнувати крутосхилі береги, і у
водосховища щорічно змиваються тонни родючого ґрунту.

 Канали. Öі «øòó÷íі ðі÷êè» òàêîæ ñòâîðþþòü äëÿ ðіâíîìіðíîãî ðîçïîäіëó âíóòðіøíіõ âîä ïî òåðèòîðії êðàїíè. Ïðèçíà÷åííÿ êàíàëіâ âіäðіçíÿєòüñÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè. Òàê, ÿêùî â ïåðåçâîëîæåíîìó
Ïîëіññі òà ïåðåäãіð’ÿõ Êàðïàò âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ øòó÷íîãî
âîäîâіäâåäåííÿ, òî íà ïіâäíі âîíè, íàâïàêè, ïîñòà÷àþòü âîäó – ÿê äëÿ
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, òàê і äëÿ çðîøóâàííÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óãіäü.
Íàéäàëі ïåðåäàє âîäó Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé êàíàë, çàãàëüíà ïðîòÿæíіñòü ÿêîãî ñòàíîâèòü ïîíàä 400 êì. Çà éîãî äîïîìîãîþ äíіïðîâñüêó
âîäó ïîäàþòü ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà â ïîñóøëèâі ñòåïè Õåðñîíùèíè òà Ïіâíі÷íîãî Êðèìó é àæ äî ñàìîї Êåð÷і.
Ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ðîçïî÷èíàєòüñÿ é Êàõîâñüêèé êàíàë.
Óïðîäîâæ 130 êì âіí íåñå âîäó ÷åðåç ïîñóøëèâі çåìëі Õåðñîíñüêîї
і Çàïîðіçüêîї îáëàñòåé íà ïіâäåííèé ñõіä Óêðàїíè. Ùå îäèí âåëåòåíñüêèé êàíàë – Ä
Äíіïðî
ð – Äîíáàñ
Ä
– ïðîñòÿãíóâñÿ áіëüø ÿê íà 260 êì
âіä Êàì’ÿíñüêîãî âîäîñõîâèùà äî Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ. Éîãî âîäó ñïîæèâàþòü ó Õàðêîâі é íà Äîíáàñі.
Ó çàõіäíîìó íàïðÿìêó ãîëîâíà ðіêà Óêðàїíè íàäñèëàє ñâîї âîäè,
íàïðèêëàä, ó Êіðîâîãðàäñüêó îáëàñòü, ÷åðåç êàíàë Äíіïðî – Іíãóëåöü,
ùî ç’єäíóє äâà âîäîñõîâèùà – Êðåìåí÷óöüêå íà Äíіïðі і Îëåêñàíäðіé123
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âîäîñõîâèù ó áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ áіëüø ÿê ïîëîâèíà íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè. Äíіïðîâñüêà âîäà íàïóâàє òàêîæ ïîíàä
ïîëîâèíó çðîøóâàíèõ ó íàñ çåìåëü, à öå ìàéæå 15 òèñ. êì2. Çàâäÿêè
âåëèêèì êàíàëàì äíіïðîâñüêі âîäîñõîâèùà «ïðîñòÿãàþòü ðóêè äîïîìîãè» â äàëåêі ðåãіîíè êðàїíè, äå òàêîæ ïîòðіáíà âîäà, íàïðèêëàä íà
Äîíáàñ, ó Êðèì òîùî.
Çàâäÿêè ìîðÿì íà Äíіïðі éîãî âîäà âèðîáëÿє ùå é åëåêòðîåíåðãіþ. À ñàì Ñëàâóòè÷ òåïåð ñóäíîïëàâíèé ïî âñіé äîâæèíі. Çðåøòîþ,
äíіïðîâñüêі âîäîñõîâèùà – öå âåëè÷åçíі «ðèáíі êâàðòèðè», äå áåçëі÷
ñìà÷íèõ ìåøêàíöіâ. Íå âèïàäêîâî æ òóò òàê ïîëþáëÿþòü âіäïî÷èâàòè æèòåëі òà ãîñòі Óêðàїíè.
Ñåðåä çíà÷íèõ âîäîñõîâèù òàêîæ Äíіñòðîâñüêå âîäîñõîâèùå, ùî
íà ð. Äíіñòåð. Ïîðÿä ç âèðîáëåííÿì åëåêòðîåíåðãії, çàâäÿêè éîìó
çàáåçïå÷óєòüñÿ âîäîïîñòà÷àííÿ íàñåëåííÿ, ïðîìèñëîâîñòі òà ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ çàõèñò íàñåëåíèõ ïóíêòіâ âіä ïîâåíåé.
Ó ñâîþ ÷åðãó Ïå÷åíіçüêå âîäîñõîâèùå áóëî ïîáóäîâàíî íà ð. Ñіâåðñüêèé Äîíåöü, ó Õàðêіâñüêіé îáëàñòі, ãîëîâíèì ÷èíîì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âîäîþ ìіñòà Õàðêîâà.
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ñüêå íà Іíãóëüöі. Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü îäåðæóє âîäó ç Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà êàíàëîì Äíіïðî – Êðèâèé Ðіã.
Êðіì äíіïðîâñüêîї âîäè, êàíàëè íà ïіâäíі Óêðàїíè ïåðåíîñÿòü âîäè
é іíøèõ ðі÷îê. Òàêèì є, çîêðåìà, êàíàë Ñіâåðñüêèé Äîíåöü – Äîíáàñ
òà Іíãóëåöüêèé êàíàë – ìіæ ð. Іíãóëåöü і Áóçüêèì ëèìàíîì.
 Підземні води. Âîíè ðîçïîäіëåíі ïî òåðèòîðії Óêðàїíè
äóæå íåðіâíîìіðíî, óòâîðþþ÷è êіëüêà ïіäçåìíèõ áàñåéíіâ
(äèâ. QR-êîä). Îñîáëèâó öіííіñòü ìàþòü àðòåçіàíñüêі âîäè.
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî òàê íàçèâàþòü âîäè, ÿêі âíàñëіäîê íèçêè
ïðè÷èí ñàìîñòіéíî ïіäíіìàþòüñÿ íà ïîâåðõíþ.
Áëèçüêî 65 % ðåñóðñіâ ïіäçåìíèõ âîä çîñåðåäæåíî â Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîìó òà Âîëèíî-Ïîäіëüñüêîìó àðòåçіàíñüêèõ áàñåéíàõ.
Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêèé àðòåçіàíñüêèé áàñåéí, ùî ðîçòàøîâàíèé
ïåðåâàæíî â ìåæàõ Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïàäèíè, є íàéáіëüøèì
â Óêðàїíі. Íà íüîãî ïðèïàäàє ëåäü íå ïîëîâèíà (49 %) óñіõ ðåñóðñіâ ïіäçåìíèõ âîä êðàїíè. Âіí ìàє ïðіñíі âîäè, ÿêі ñàìîñòіéíî ïіäіéìàþòüñÿ íà ïîâåðõíþ ç ãëèáèíè ïîäåêóäè â 500–600 ì. Âîäè öüîãî
áàñåéíó âèêîðèñòîâóþòüñÿ, çîêðåìà, äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ Êèєâà, ×åðíіãîâà, Ñóì, Õàðêîâà, Ïîëòàâè, Ëóãàíñüêà òà ïðèëåãëèõ òåðèòîðіé.
Âîëèíî-Ïîäіëüñüêèé àðòåçіàíñüêèé áàñåéí ðîçòàøîâàíèé íà
ïіâíі÷íîìó çàõîäі Óêðàїíè. Âîäè öüîãî áàñåéíó, ùî ïіäíіìàþòüñÿ ç
ãëèáèí 600 і áіëüøå ìåòðіâ, íàäõîäÿòü äî Ëüâîâà òà Ëóöüêà, Õìåëüíèöüêîãî é Ðіâíîãî, Òåðíîïîëÿ.
Ïðè÷îðíîìîðñü
ð
ð
ð êèé àðòåçіàíñüêèé
ð
áàñåéí ïîâ’ÿçàíèé ç Ïðè÷îðíîìîðñüêîþ çàïàäèíîþ. Éîãî ïðіñíі âîäè, ùî ìіñòÿòüñÿ íà ãëèáèíі äî
200 ì, âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ ïіâäåííèõ îáëàñòåé êðàїíè – Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, Çàïîðіçüêîї, à òàêîæ Êðèìó.
Çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä çáåðіãàþòüñÿ òàêîæ і â іíøèõ ïðèðîäíèõ áàñåéíàõ – â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àñòîñòі Êàðïàò, Êðèìñüêèõ ãіð òîùî. Îäíàê
âîíè ìàþòü ìåíø ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïіäçåìíèõ âîä.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними сайту Державного агентства водних ресурсів
України http://davr.gov.ua з’ясуйте поточну ситуацію щодо
запасів підземних вод в Україні.

ГОЛОВНЕ
 В Україні понад 1100 водосховищ, більшість з яких у басейні Дніпра.
 Канали на Поліссі та в передгір’ях Карпат призначені для штучного водовідведення, а на півдні – для постачання води.
 Підземні води розподілені по території України нерівномірно й утворюють підземні
басейни.
 Найбільшим в Україні є Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß

1. Назвіть найбільші артезіанські басейни України.
2. Схарактеризуйте значення для населення України штучних каналів.
3. З’ясуйте, чи використовуються у вашому населеному пункті підземні води. До якого
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 ЗАКІНЧЕННЯ
Позначення на контурній карті назв найбільших річок,
озер, водосховищ, каналів України.
Позначити на контурній карті водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Кам’янське, Печенізьке, Дністровське; канали: Північнокримський, Дніпро –
Донбас, Каховський.

§ 32.

ÂÎÄÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Що є природними ресурсами?
 Які проблеми виникають при використанні вод суходолу?

 Водні ресурси. Òàê íàçèâàþòü ïîâåðõíåâі é ïіäçåìíі âîäè ïåâíîї òåðèòîðії, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ
ïîòðåá ëþäèíè. Âîäíі ðåñóðñè îöіíþþòüñÿ îáñÿãîì ñåðåäíüîðі÷íîãî
ñòîêó ðі÷îê, ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ ç ìіñöåâîãî é òðàíçèòíîãî ñòîêó. Ìіñöåâèì ñòîêîì ââàæàєòüñÿ òîé, ùî ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ êðàїíè. Òðàíçèòíèì є òîé ñòіê, ÿêèé íàäõîäèòü іç ñóìіæíèõ êðàїí.
Çàëåæíî âіä âîäíîñòі ðі÷îê ìіñöåâèé ñòіê â Óêðàїíі êîëèâàєòüñÿ
â ìåæàõ âіä 48 äî 59 êì3. À ç óðàõóâàííÿì òðàíçèòíèõ âîä âåëè÷èíà âîäíèõ ðåñóðñіâ êðàїíè ñòàíîâèòèìå ìàéæå 210 êì3. Îòæå, ëèøå 25 % ðі÷êîâîãî ñòîêó ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ Óêðàїíè і є âëàñíèì ôîíäîì äåðæàâè,
ðåøòà íàäõîäèòü ç Ðîñії, Áіëîðóñі òà Ðóìóíії. Ñóìàðíà âåëè÷èíà ñòîêó
ðі÷îê Óêðàїíè áåç Äóíàþ â ñåðåäíіé çà âîäíіñòþ ðіê ñòàíîâèòü áëèçüêî 88
êì3, à â ìàëîâîäíèé ðіê – ìàéæå 56 êì3. Äî öèõ âîä ìîæíà ùå äîäàòè
ðåñóðñè ïіäçåìíèõ âîä, îá’єì ÿêèõ ñòàíîâèòü â Óêðàїíі ïîíàä 22 êì3.
Áàãàòî öå ÷è ìàëî? Çà âèçíà÷åííÿì ÎÎÍ, äåðæàâà, âîäíі ðåñóðñè
ÿêîї íå ïåðåâèùóþòü 1,5 òèñ. ì3 íà îäíó ëþäèíó, ââàæàєòüñÿ íåçàáåçïå÷åíîþ âîäîþ. Â Óêðàїíі íà îäíîãî ìåøêàíöÿ ïðèïàäàє ìåíøå
2 òèñ. ì3 íà ðіê, ùî є îäíèì ç íàéìåíøèõ ïîêàçíèêіâ ó Єâðîïі. Äëÿ
ïðèêëàäó, ó Íîðâåãії öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü ìàéæå 97 òèñ. ì3 íà
ðіê, ó Øâåöії – ïîíàä 24, ó Ôðàíöії – ïîíàä 4,5 òèñ. ì3 íà ðіê. Îòæå,
Óêðàїíà íàëåæèòü äî íåäîñòàòíüî çàáåçïå÷åíèõ âîäîþ êðàїí. Êðіì
òîãî, її âîäíі ðåñóðñè ðîçïîäіëåíі äóæå íåðіâíîìіðíî ïî òåðèòîðії
(ìàë. 74), à òàêîæ ó ÷àñі. Òàê, áіëüøà ÷àñòèíà ðі÷êîâîãî ñòîêó ïðîõîäèòü ïіä ÷àñ âåñíÿíîї ïîâåíі – âіä 60–70 % íà ïіâíî÷і òà ïіâíі÷íîìó
ñõîäі äî 80–90 % íà ïіâäíі Óêðàїíè.
Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì ïðèðîäíîãî çàáåçïå÷åííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè є âåëè÷èíà ðі÷êîâîãî ñòîêó ìіñöåâîãî ôîðìóâàííÿ íà 1 êì2
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басейну вони належать і яке мають застосування?
4. Які географічні чинники зумовили будівництво штучних каналів в Україні?
5. Підготуйте коротку доповідь на тему «Дніпровські водосховища: користь і шкода».
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Мал. 68. Забезпеченість водними ресурсами

ïëîùі. Äëÿ îáëàñòåé, íàéáіëüø çàáåçïå÷åíèõ âîäíèìè ðåñóðñàìè,
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 618–225 òèñ. ì3 íà ðіê (Çàêàðïàòñüêà, ІâàíîÔðàíêіâñüêà, Ëüâіâñüêà), à äëÿ íàéìåíø çàáåçïå÷åíèõ âîäîþ âіí ñòàíîâèòü âіä 23 äî 5 òèñ. ì3 íà ðіê (Ìèêîëàїâñüêà, Çàïîðіçüêà, Îäåñüêà,
Õåðñîíñüêà). Âîäîçàáåçïå÷åíіñòü 13 îáëàñòåé, ÿêі çàéìàþòü 60 %
òåðèòîðії êðàїíè, є íèæ÷îþ çà ñåðåäíіé її ðіâåíü (86,8 òèñ. ì3 íà 1 êì2
ïëîùі). Ðåãіîíàëüíі âіäìіííîñòі çàáåçïå÷åíîñòі íàñåëåííÿ ìіñöåâèìè
ðåñóðñàìè ðі÷êîâîãî ñòîêó â ðîçðàõóíêó íà æèòåëÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ
òèì, ùî ëèøå Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü íàëåæèòü äî ñåðåäíüîçàáåçïå÷åíèõ; íèçüêà âîíà â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé, Æèòîìèðñüêіé,
Âîëèíñüêіé, Ñóìñüêіé òà Ðіâíåíñüêіé îáëàñòÿõ; â іíøèõ îáëàñòÿõ –
äóæå íèçüêà é íàäçâè÷àéíî íèçüêà (ìàë. 68).
Çà ïðîãíîçàìè, óíàñëіäîê çìіí êëіìàòó íà áіëüøіé ÷àñòèíі ðіâíèííîї ïðàâîáåðåæíîї Óêðàїíè òà íà ïіâäíі âіäáóäåòüñÿ çìåíøåííÿ
âîäíèõ ðåñóðñіâ (äî –40 %). Íàòîìіñòü â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ çðîñòàííÿ ñòîêó ìîæå ïåðåâèùóâàòè 100 %.
 Сучасний стан водних ресурсів та проблеми їхнього використання. Ñó÷àñíèé ñòàí âîäíèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíè íèíі є íåçàäîâіëüíèì. Ïåðåäóñіì â Óêðàїíі є ïðîáëåìà íåñòà÷і âîäíèõ ðåñóðñіâ.
Àäæå òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє íå äóæå ãóñòó ðі÷êîâó ìåðåæó, òóò íåìà
âåëèêèõ ïðèðîäíèõ âîäîéì і íåáàãàòі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä. Áîëîòà,
ùî áóëè ïðèðîäíèì ðåãóëÿòîðîì âîäíîñòі ðі÷îê, íèíі íàïîëîâèíó îñóøåíі. Îòæå, âîäíі ïðèðîäíі ðåñóðñè Óêðàїíè – öå íàñàìïåðåä, ìіñöåâèé і òðàíçèòíèé ñòіê ðі÷îê, âîäíі çàïàñè îçåð, øòó÷íèõ âîäîéì і
ïіäçåìíèõ ãîðèçîíòіâ.
Ç îãëÿäó íà öå âèíèêàє ïîòðåáà â îùàäíîìó âèêîðèñòàííі òà îõîðîíі âîäíèõ ðåñóðñіâ. Çà ðіâíåì ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ
ðåñóðñіâ і ÿêîñòі âîäè Óêðàїíà, çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, ñåðåä 122 êðàїí
ñâіòó ïîñіäàє 95-òå ìіñöå.
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Панує думка, що стан річок, зокрема малих річок міських територій, є
результатом діяльності сучасних поколінь. Але це не так. Цьому сприяла
запроваджена ще в ХІХ ст. світова практика перетворення річок на
канали, або заключення їх у колектори з метою розвитку міської інфраструктури та захисту території від затоплення. Згодом це призвело до
значного погіршення умов існування всіх водотоків на території міст, або
й до знищення малих річок. Саме така доля спіткала Либідь – малу
річку в центрі столиці (довжина – 17,1 км, площа водозбору – 66,2 км2),
праву притоку Дніпра, назва якої є одним із символів міста. Нині річка
закута в бетонне русло, місцями протікає в тунелі. Річкова вода нагадує
стічну воду. Такою вона стала ще в першій половині ХХ ст. Інший історичний водотік Києва – р. Почайна, яка зникла з карти міста ще в 70-ті
роки ХХ ст.
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Íàéáіëüøå ñïîæèâàє âîäè ïðîìèñëîâіñòü (áëèçüêî 39 % âіä
çàãàëüíîãî îáñÿãó), ïåðåäóñіì åíåðãåòèêà, ÷îðíà ìåòàëóðãіÿ, õіìі÷íà
ïðîìèñëîâіñòü òà іí. Íà äðóãîìó ìіñöі çíàõîäèòüñÿ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – áëèçüêî 35 %. Ùå 26 % ïðèïàäàє íà êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðè öüîìó âèòðàòè ñâіæîї âîäè â Óêðàїíі íà îäèíèöþ âèðîáëåíîї ïðîäóêöії çíà÷íî ïåðåâèùóþòü òàêі ñàìі ïîêàçíèêè â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ
Єâðîïè. Íàïðèêëàä, ó Íіìå÷÷èíі öі âèòðàòè â ÷îòèðè ðàçè ìåíøі,
ó Ôðàíöії – ó 2,5 ðàçà ìåíøі.
Іíøà ïðîáëåìà – íåñòà÷à ïèòíîї âîäè. Â Óêðàїíі ðі÷êè є îñíîâíèìè
ïîñòà÷àëüíèêàìè ïèòíîї âîäè. Äîñòóï äî ÿêіñíîї ïèòíîї âîäè ìàє êëþ÷îâå çíà÷åííÿ äëÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. Ìіæíàðîäíі åêñïåðòè Âñåñâіòíüîї
îðãàíіçàöії îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ) âñòàíîâèëè, ùî ïîíàä 60 % çàõâîðþâàíü ó ñâіòі çóìîâëåíî âæèâàííÿì íåäîáðîÿêіñíîї âîäè. Ñàìå òîìó
ó 2015 ð. íà Ñàìіòі çі ñòàëîãî ðîçâèòêó â Íüþ-Éîðêó áóëî ïðèéíÿòî
ïðîãðàìó «Ïåðåòâîðåííÿ íàøîãî ñâіòó: Ïîðÿäîê äåííèé ó ñôåðі ñòàëîãî
ðîçâèòêó íà ïåðіîä äî 2030 ð.». Âîíà ìіñòèòü 17 öіëåé ñòàëîãî ðîçâèòêó,
ÿêèõ ñâіò ìàє äîñÿãíóòè çà ïåðіîä 2015–2030 ðð. Ïóíêò ïіä íîìåðîì
øіñòü íàçèâàєòüñÿ «×èñòà âîäà òà íàëåæíі ñàíіòàðíі óìîâè».
Âñåñâіòíÿ îðãàíіçàöіÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âñòàíîâëþє òàêó ãðàäàöіþ ÿêîñòі âîäè, ïðèäàòíîї äëÿ ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ çà ìіíåðàëіçàöієþ: äî 300 ìã/äì3 – âіäìіííà; 300–600 ìã/äì3 – äóæå äîáðà;
600–900 ìã/äì3 – äîáðà; 900–1200 ìã/äì3 – çàäîâіëüíà; ïîíàä
1200 ìã/äì3 – íåïðèäàòíà äëÿ ïèòòÿ. Â Óêðàїíі âåðõíіì íîðìàòèâîì ìіíåðàëіçàöії ïèòíîї âîäè є 1000 ìã/äì3, à ïîâíîöіííîþ ââàæàєòüñÿ âîäà ç ìіíåðàëіçàöієþ 200–500 ìã/äì3. Ìіíåðàëіçàöіÿ âîäè
âëàñíå ó ð. Äíіïðî, ÿêà є äæåðåëîì âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ 2/3 òåðèòîðії
Óêðàїíè çìіíþєòüñÿ ìåæàõ 32–380 ìã/äì3, òîáòî âîäà є ïîâíîöіííîþ.
Àëå çâåðòàє íà ñåáå óâàãó, ùî ìіíіìàëüíі çíà÷åííÿ ìіíåðàëіçàöії äíіïðîâñüêèõ âîä áóëè õàðàêòåðíі äëÿ 40–60-õ ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ. Íàäàëі
âіäáóâàєòüñÿ ñòàëå çðîñòàííÿ âìіñòó ðîç÷èíåíèõ ðå÷îâèí. Ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ íàâіòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïåðåâèùåííÿ ïîêàçíèêà ìіíåðàëіçàöії â 1000 ìã/äì3. Îòæå, çàáåçïå÷åííÿ íàøèõ ãðîìàäÿí, ãàëóçåé
ãîñïîäàðñòâà äîáðîÿêіñíîþ âîäîþ є îäíèì ç ïðіîðèòåòíèõ çàâäàíü
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîї ïîëіòèêè äëÿ Óêðàїíè.
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Íå ìåíø âàæëèâà ïðîáëåìà – çàáðóäíåííÿ âîä. Ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ Óêðàїíè ìàéæå íà 80 % çàáåçïå÷óєòüñÿ âèêîðèñòàííÿì
ïîâåðõíåâèõ âîä. Âîäíî÷àñ áіëüøіñòü âîäíèõ îá’єêòіâ çà ñòóïåíåì
çàáðóäíåííÿ âіäíåñåíі äî çàáðóäíåíèõ і äóæå çàáðóäíåíèõ. Îñíîâíі
çàáðóäíþâà÷і – öå õіìі÷íі é áіîëîãі÷íі ðå÷îâèíè. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä є ñêèäàííÿ ïðîìèñëîâèõ ñòі÷íèõ
âîä (ïîíàä 59 % âіä çàãàëüíîãî îáñÿãó), ïåðåäóñіì ïіäïðèєìñòâàìè
÷îðíîї ìåòàëóðãії òà âóãіëüíîї ïðîìèñëîâîñòі. Іíøå îñíîâíå äæåðåëî
çàáðóäíåííÿ – êîìóíàëüíî-ïîáóòîâі ñòі÷íі âîäè (32 %), ùî íàäõîäÿòü
áåçïîñåðåäíüî ó âîäíі îá’єêòè òà ÷åðåç ñèñòåìó ìіñüêîї êàíàëіçàöії.
Ùå 7,5 % îáñÿãó ñòі÷íèõ âîä ïîñòà÷àє ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Ñåðåä âіäîìèõ çàáðóäíþâà÷іâ íàøèõ âîäîéì òàêîæ ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÿêå âèêîðèñòîâóє ðіçíîìàíіòíі õіìі÷íі ñïîëóêè äëÿ «ãîäóâàííÿ»
êóëüòóðíèõ ðîñëèí. Òîìó îñîáëèâå çàíåïîêîєííÿ âèêëèêàє ñòàí âîäîïîñòà÷àííÿ ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ, îñêіëüêè öåíòðàëіçîâàíèì âîäîïîñòà÷àííÿì çàáåçïå÷åíî ëèøå 25 % ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè.
Ïðîáëåìà çàáðóäíåííÿ âîäíèõ îá’єêòіâ є îñîáëèâî íàãàëüíîþ
äëÿ áàñåéíó Äíіïðà. Àäæå éîãî âîäíі ðåñóðñè ñòàíîâëÿòü áëèçüêî
80 % çàãàëüíîóêðàїíñüêèõ. Ãîëîâíà ðі÷êà Óêðàїíè çàáåçïå÷óє âîäîþ
2/3 òåðèòîðії êðàїíè, äå ìåøêàє áëèçüêî 32 ìëí ëþäåé, ðîçòàøîâàíî
50 âåëèêèõ ìіñò і ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ, òèñÿ÷і ïіäïðèєìñòâ, ñіëüñüêèõ
і êîìóíàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ, 50 âåëèêèõ çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì, 4 àòîìíі
åëåêòðîñòàíöії.
Òèì ÷àñîì äåÿêі ðі÷êè äíіïðîâñüêîãî áàñåéíó ïåðåáóâàþòü ó êàòàñòðîôі÷íîìó ñòàíі. Íà íàêîïè÷óâà÷і çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí ïåðåòâîðèëèñü і âîäîñõîâèùà íà Äíіïðі, îñîáëèâî Êèїâñüêå òà Êàíіâñüêå.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За даними офіційного порталу Верховної Ради України
підготуйте коротку доповідь про зміст Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період
до 2021 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483617#Text.

Íåçàäîâіëüíèé åêîëîãі÷íèé ñòàí âîäîéì Óêðàїíè ìîæå âïëèâàòè
íà çäîðîâ’ÿ òà îáóìîâëþâàòè âèíèêíåííÿ íåáåçïå÷íèõ õâîðîá òà
åïіäåìіé. Çàõîäîì ïîëіïøåííÿ åêîëîãі÷íîãî ñòàíó âîäîéì ìàє áóòè
ëіêâіäàöіÿ òà ïðèïèíåííÿ íàäõîäæåííÿ çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí
ðàçîì іç ïîâåðõíåâèì òà ïіäçåìíèì ïðèòîêîì ç âîäîçáіðíîї òåðèòîðії,
çі ñêèäàìè çàáðóäíåíèõ ñòі÷íèõ òà ïðîìèñëîâèõ âîä, íåñàíêöіîíîâàíèõ çâàëèù ïîáóòîâèõ òà іíøèõ âіäõîäіâ. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàäõîäæåííÿ äî âîäîéì î÷èùåíèõ ïîâåðõíåâèõ âîä íåîáõіäíî çáіëüøèòè
ïîãëèíàëüíó ñïðîìîæíіñòü ґðóíòіâ øëÿõîì çìåíøåííÿ çààñôàëüòîâàíèõ ïëîù âîäîçáîðіâ – òåðèòîðіé ïàðêóâàííÿ, ïðèëåãëèõ òåðèòîðіé
äî æèòëîâèõ ìàñèâіâ, àâòîäîðіã ïîáëèçó âîäîéì òîùî.
Ç îãëÿäó íà çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä, ïèòíі ïîòðåáè â áіëüøîñòі îáëàñòåé Óêðàїíè íèíі ìîæóòü áóòè çàäîâîëåíі çà ðàõóíîê ïіäçåìíèõ âîä. Â Óêðàїíі âèÿâëåíî äàëåêî íå âñі ðåñóðñè ïіäçåìíèõ âîä,
і âî÷åâèäü є ïîêè ùî ðåçåðâè, ÿêі â ìàéáóòíüîìó ìîæíà çàëó÷èòè äëÿ
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ГОЛОВНЕ
 Україна належить до недостатньо забезпечених водою країн.
 Водні ресурси України розподіляються дуже нерівномірно по території і в часі.
 Природні води України в багатьох регіонах забруднені й мають незадовільний якісний стан.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Із чого складаються водні ресурси України?
Як саме визначають рівень забезпеченості водними ресурсами?
Чим пояснити нерівномірність розподілу водних ресурсів по території України?
Які зміни мають відбутися в Україні, щоб зросли її водні ресурси?
За літературними джерелами та власними спостереженнями підготуйте коротку
доповідь про водні ресурси своєї місцевості.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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ïîëіïøåííÿ ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. ×àñòêà ïіäçåìíèõ âîä ó ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîìó âîäîïîñòà÷àííі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü ëèøå
áëèçüêî 30 %, òîäі ÿê ó äåðæàâàõ Єâðîñîþçó âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ
êîìóíàëüíèõ ïîòðåá ïåðåâàæíî áàçóєòüñÿ íà ïіäçåìíèõ âîäàõ, ïèòîìà
âàãà ÿêèõ ó çàãàëüíîìó âîäîñïîæèâàííі äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ñòàíîâèòü 70 %.
Âîäíî÷àñ ðîçâіäàíі ðîäîâèùà ïіäçåìíèõ âîä Óêðàїíè îñâîєíі ëèøå
íà 20-25 %. Çíà÷íà êіëüêіñòü ðîçâіäàíèõ ðîäîâèù íå âèêîðèñòîâóєòüñÿ, à äåÿêі ç íèõ óæå є íåïðèäàòíèìè äëÿ åêñïëóàòàöії ó çâ'ÿçêó іç
çàáóäîâîþ òåðèòîðії, âèäîáóâàííÿì ãðàâіéíî-ãàëüêîâèõ âіäêëàäіâ Êàðïàòñüêèõ ðі÷îê, çàáðóäíåííÿì âîäîíîñíèõ ãîðèçîíòіâ ó ìåæàõ ìåëіîðàòèâíèõ ñèñòåì і, íà äіëÿíêàõ òåõíîãåííèõ âіäâàëіâ, çâàëèù òîùî.
Îòæå, çàáðóäíåííÿ ñÿãíóëî é ïіäçåìíèõ âîä.
Çíà÷íå àíòðîïîãåííå íàâàíòàæåííÿ âіä÷óâàþòü ïіäçåìíі âîäè
â áàñåéíі Äíіïðà, ùî îáóìîâëåíî іñòîðè÷íèì ðîçâèòêîì ïîñåëåíü
ç їõíіì ðîçìіùåííÿì ïîáëèçó ðі÷îê. Ó Äíіïðîâñüêіé äîëèíі òà її
ïðèòîêàõ ñôîðìîâàíà íàéáіëüøà ìåðåæà âåëèêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè – ñòîëèöÿ Êèїâ òà îáëàñíі öåíòðè: Äíіïðî, Çàïîðіææÿ,
×åðêàñè, ×åðíіãіâ òà іíøі. Äî òîãî æ îñíîâíèé îáñÿã ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà â Óêðàїíі çîñåðåäæåíèé ó áàñåéíі Äíіïðà – öå ïіäïðèєìñòâà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, ìåòàëóðãії, ìàøèíîáóäóâàííÿ,
õіìі÷íîї òà ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, êîìóíàëüíèõ ïіäïðèєìñòâ
òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íàéáіëüø íåçàäîâіëüíèé ÿêіñíèé ñòàí ïіäçåìíèõ âîä ó Äîíáàñі òà Êðèâáàñі. ×èìàëî íàêîïè÷óâà÷іâ
íåáåçïå÷íèõ ïіäçåìíèõ âîä âèÿâëåíî â Êðèìó, à òàêîæ ó Êèїâñüêіé,
Ìèêîëàїâñüêіé, Îäåñüêіé òà ×åðêàñüêіé îáëàñòÿõ.
Äëÿ äîáóâàííÿ ïіäçåìíèõ âîä â Óêðàїíі ñïîðóäæåíî ïîíàä 110 òèñ.
ñâåðäëîâèí. Êðіì òîãî, ïåðåâàæíî â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі, іñíóє
áëèçüêî 2 ìëí øàõòíèõ êîëîäÿçіâ. Äî òîãî æ åêñïëóàòóєòüñÿ ïîíàä
2 òèñ. äæåðåë, ÿêі ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îêðåìèõ ðàéîíіâ, ÿê-îò ó Ãіðñüêîìó Êðèìó.
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ҐÐÓÍÒÈ ÒÀ ҐÐÓÍÒÎÂІ
ÐÅÑÓÐÑÈ

 зрозуміти, як формуються ґрунти;
 знати типи ґрунтів на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення ґрунтів на території України.

§ 33.

ÓÌÎÂÈ ҐÐÓÍÒÎÓÒÂÎÐÅÍÍß
ҐÐÓÍÒÎÓÒÂÎÐÅÍÍß, ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ҐÐÓÍÒÓ
ҐÐÓÍÒÓ,
ҐÐÓÍÒÎÂІ ÃÎÐÈÇÎÍÒÈ, ÐÎÄÞ×ІÑÒÜ

 Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?
 Які ґрунти у вашій місцевості найбільш родючі?

 Умови утворення ґрунтів та їхня структура. Ґðóíò – öå ïðèðîäíå òіëî, ÿêå âèíèêëî âíàñëіäîê äії æèâèõ îðãàíіçìіâ і ïðèðîäíèõ âîä íà ïîâåðõíåâèé øàð ãіðñüêèõ ïîðіä ïіä âïëèâîì êëіìàòó òà
ðåëüєôó. Íèíі íà ôîðìóâàííÿ ґðóíòіâ çíà÷íî âïëèâàє é ãîñïîäàðñüêà
äіÿëüíіñòü ëþäèíè.
Îñíîâíèìè ґðóíòîóòâîðþâàëüíèìè ïîðîäàìè, ÿêі íàçèâàþòü ìàòåðèíñüêèìè, â Óêðàїíі є ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ òàêèõ ãіðñüêèõ ïîðіä, ÿê
ëåñè òà ëåñîïîäіáíі ñóãëèíêè, ëüîäîâèêîâі âіäêëàäè (ìîðåíà), ùî çàëÿãàþòü íåâåëèêèìè îñòðіâöÿìè íà ïіäâèùåíèõ äіëÿíêàõ ðåëüєôó Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ, âîäíî-ëüîäîâèêîâі âіäêëàäè, ïіùàíі òà ñóïіùàíі, ïîøèðåíі
ïåðåâàæíî â çàïëàâàõ ðі÷îê, ãëèíè ðіçíîãî ïîõîäæåííÿ. Äî ìàòåðèíñüêèõ
ïîðіä íàëåæàòü òàêîæ ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ òâåðäèõ êàðáîíàòíèõ
ïîðіä (Ïіâäåííèé áåðåã Êðèìó), ïóõêі ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ ìàãìàòè÷íèõ ïîðіä (Ïðèàçîâñüêà é Ïðèäíіïðîâñüêà âèñî÷èíè), ïðîäóêòè âèâіòðþâàííÿ ïіñêîâèêіâ і ãëèíèñòèõ ñëàíöіâ (Äîíáàñ, Êðèì, Êàðïàòè).
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

Користуючись геологічною карою України в атласі з’ясуйте, які материнські породи переважають у вашому регіоні.

Íà óòâîðåííÿ ґðóíòіâ âïëèâàє êëіìàò. Êëіìàòè÷íі óìîâè âèçíà÷àþòü çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ ґðóíòіâ, òåïëîâі âëàñòèâîñòі ґðóíòó,
éîãî òåìïåðàòóðó âïðîäîâæ ðîêó, ñòóïіíü çâîëîæåííÿ. Íà ґðóíòîóòâîðåííÿ âïëèâàє òàêîæ âіòåð, ÿêèé çäåáіëüøîãî є øêіäëèâèì, áî
çäіéñíþє äåôëÿöіþ – âèäóâàє äðіáíі ÷àñòêè ç ґðóíòó, çíèæóþ÷è éîãî
ðîäþ÷іñòü. Ðåëüєô ïåðåðîçïîäіëÿє òåïëî òà îïàäè é òàêèì ÷èíîì
âïëèâàє íà âîäíèé, òåïëîâèé, ïîæèâíèé, ñîëüîâèé ðåæèìè ґðóíòó,
âèçíà÷àє ñòðóêòóðó ґðóíòîâîãî ïîêðèâó.
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Сучасні ґрунти різновікові. За спостереженнями багатьох учених 1 см
гумусу в умовах помірного клімату формується за 100–200 р., а повний
профіль сучасного ґрунту – від кількох сотень до кількох тисяч років. Помічено, що на стінах Кам’янець-Подільської фортеці сформувався ґрунт
потужністю 30 см усього за 230 р. – з 1700 до 1930 р. Під час видобування
вугілля в Донбасі виявлено ґрунти, вік яких понад 300 млн років, але вони
мають ознаки і властивості сучасних ґрунтів.

Îêðåìі ÷àñòî÷êè â ґðóíòàõ, ñêëåєíі ãóìóñîì і ãëèíîþ â ãðóäî÷êè,
ôîðìóþòü ñòðóêòóðó ґðóíòó. Çàëåæíî âіä ôîðìè ãðóäî÷îê ñòðóêòóðó
ґðóíòó íàçèâàþòü çåðíèñòîþ, ãðóäêóâàòîþ, ãîðіõóâàòîþ, ïëèò÷àñòîþ,
ñòîâï÷àñòîþ, ïðèçìàòè÷íîþ, ëóñêóâàòîþ. Íàéêðàùèìè ñòðóêòóðàìè є
çåðíèñòà òà äðіáíîãðóäêóâàòà, ùî õàðàêòåðíі äëÿ ÷îðíîçåìіâ.
 Ґрунтові горизонти та родючість ґрунтів. Óíàñëіäîê ñóêóïíîї
äії âñіõ ґðóíòîóòâîðþâàëüíèõ ÷èííèêіâ ôîðìóþòüñÿ ґðóíòîâі ãîðèçîíòè. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âìіñòîì ãóìóñó, êîëüîðîì, ñòðóêòóðîþ.
Ïîòóæíіñòü і íàáіð ãîðèçîíòіâ ó ðіçíèõ ґðóíòіâ íåîäíàêîâі. Ïðîòå ó âåðòèêàëüíîìó ðîçðіçі ґðóíòó – ґðóíòîâîìó ïðîôіëі – çàâæäè
âèäіëÿþòüñÿ ãóìóñîâèé ãîðèçîíò, ïåðåõіäíèé
ãîðèçîíò і ìàòåðèíñüêà ïîðîäà (ìàë. 69).
Âіä ìåõàíі÷íîãî ñêëàäó ґðóíòîóòâîðþâàëüíîї ïîðîäè çàëåæèòü і ìåõàíі÷íèé
ñêëàä ґðóíòó, і éîãî ðîäþ÷іñòü – îñíîâíà
éîãî âëàñòèâіñòü. Òàê, ґðóíòè, ñôîðìîâàíі
íà ãëèíèñòèõ ïîðîäàõ, áàãàòі íà ãóìóñ é
åëåìåíòè æèâëåííÿ. Ãóìóñ є äæåðåëîì äëÿ
óòâîðåííÿ ìіíåðàëüíèõ ñïîëóê, ÿêі ïîêðàùóþòü ôіçè÷íі, õіìі÷íі òà áіîëîãі÷íі âëàñòèâîñòі ґðóíòіâ і òèì ñàìèì ïіäâèùóþòü їõíþ
ðîäþ÷іñòü. Ïіùàíі é ñóïіùàíі ґðóíòè âіäðіçíÿþòüñÿ íèçüêèì âìіñòîì ãóìóñó, îñêіëüêè
ëåãêî ïðîïóñêàþòü âîäó é òîìó ïîæèâíі
ðå÷îâèíè âèìèâàþòüñÿ.
Мал. 69. Ґрунтовий профіль
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Îðãàíіçìè (áàêòåðії, ðîñëèíè, òâàðèíè) çäіéñíþþòü íàéâàæëèâіøі
ïðîöåñè ґðóíòîóòâîðåííÿ: íàêîïè÷åííÿ é ðîçêëàäàííÿ îðãàíі÷íîї
ðå÷îâèíè, ÿêà çà ó÷àñòі ìіêðîîðãàíіçìіâ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãóìóñ.
Äіÿëüíіñòü ëþäèíè òàêîæ âïëèâàє íà ïðîöåñè ґðóíòîóòâîðåííÿ.
Îáðîáëÿþ÷è ґðóíò, ëþäèíà çäіéñíþє ìåëіîðàöіþ – ñèñòåìó çàõîäіâ,
ñïðÿìîâàíèõ íà ïîëіïøåííÿ çåìåëü, ïіäâèùåííÿ ðîäþ÷îñòі. Òàê, çà
äîïîìîãîþ îñóøåííÿ, çðîøåííÿ, ñíіãîçàòðèìàííÿ òà ëіñîíàñàäæåííÿ
ðåãóëþþòü âîäíèé ðåæèì ґðóíòó. Ùîá ïіäâèùèòè ðîäþ÷іñòü ґðóíòó,
âíîñÿòü ðіçíîìàíіòíі äîáðèâà. Îòæå, ç ïî÷àòêîì îáðîáêè ґðóíòó âіí
ïåðåõîäèòü âіä ïðèðîäíîãî äî êóëüòóðíîãî åòàïó ñâîãî ðîçâèòêó.
Ґðóíòîóòâîðåííÿ, ÿê і áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé ïðîöåñ, ìàє ñâіé ïî÷àòîê, åòàïè ðîçâèòêó, ïåâíó øâèäêіñòü і ÷àñ çàâåðøåííÿ. Òîìó ÷àñ
òàêîæ є âàæëèâèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ ґðóíòó.

РОЗДІЛ 3

ГОЛОВНЕ
 Основними умовами ґрунтоутворення є гірські породи, живі організми, клімат, рельєф, час і людина.
 Структура ґрунту буває зерниста, грудкувата, горіхувата, лускувата, стовпчаста,
призматична, плитчаста.
 Родючість ґрунту залежить від його механічного складу.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Які властивості ґрунтів?
Що впливає на структуру ґрунту?
Чому ґрунти мають різну родючість?
Поясніть, як людина впливає на ґрунт.
Доберіть українські приказки та прислів’я, які стосуються властивостей ґрунтів.

§ 34.

ÎÑÍÎÂÍІ ÒÈÏÈ ҐÐÓÍÒІÂ,
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ЇÕÍÜÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß.
ҐÐÓÍÒÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ

 Які основні закономірності поширення ґрунтів на Землі?
 Які ґрунти переважають у вашій місцевості?

 Основні типи ґрунтів. Ñóêóïíіñòü ґðóíòіâ íà ïåâíіé
òåðèòîðії íàçèâàþòü ґðóíòîâèì ïîêðèâîì. Ó ïîøèðåííі
ґðóíòіâ Óêðàїíè ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ øèðîòíà çîíàëüíіñòü
íà ðіâíèíàõ і âèñîòíà ïîÿñíіñòü ó ãîðàõ. Öþ çàêîíîìіðíіñòü
ìîæíà ïîáà÷èòè é ïðîàíàëіçóâàòè, êîðèñòóþ÷èñü êàðòîñõåìîþ ґðóíòіâ (äèâ. QR-êîä). Êîìïëåêñíî ґðóíòè Óêðàїíè äîñëіäæóâàâ
Âàñèëü Äîêó÷àєâ íàïðèêіíöі ÕІÕ ñò. Çà éîãî іíіöіàòèâè áóëî ñêëàäåíî
êàðòè ґðóíòіâ ïіâäåííèõ ðåãіîíіâ êðàїíè, çîêðåìà Ïîëòàâñüêîї ãóáåðíії. Ó ñâîїõ ïðàöÿõ ó÷åíèé ïîÿñíèâ ðîäþ÷іñòü óêðàїíñüêèõ ÷îðíîçåìіâ, çàêîíîìіðíîñòі їõíüîãî ïîøèðåííÿ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картосхемою (див. QR-код) або картою атласу визначте: а) які типи
ґрунтів є на території України; б) які з них займають найбільшу площу;
в) які ґрунти поділяються на підтипи.

Ó ïіâíі÷íèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè ïåðåâàæàþòü äåðíîâî-ïіäçîëèñòі
ґðóíòè (ìàë. 70), âîíè áіäíі íà ïîæèâíі ðå÷îâèíè, îñêіëüêè ôîðìóþòüñÿ â óìîâàõ ïåðåçâîëîæåííÿ. Çàâäÿêè іíòåíñèâíîìó ïðîìèâàííþ,
öі ґðóíòè ìàþòü íèçüêèé âìіñò ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ïîãàíі ôіçè÷íі é
âîäíі âëàñòèâîñòі. Âèìèòèé ãîðèçîíò âіäðіçíÿєòüñÿ õàðàêòåðíèì áіëÿñòèì êîëüîðîì, ñõîæèì íà çîëó. Çâіäñè é íàçâà ґðóíòó – ïіäçîëèñòèé.
Íèçèííі äіëÿíêè Ïîëіñüêîї íèçîâèíè îõîïëåíі ëó÷íèìè òà ëó÷íîáîëîòíèìè ґðóíòàìè. Ëó÷íі ґðóíòè ôîðìóþòüñÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê íà
ïіùàíèõ òà âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ âіäêëàäàõ ïіä òðàâ’ÿíîþ ðîñëèííіñòþ.
Âîíè ìàþòü ïîðіâíÿíî âèñîêèé âìіñò ãóìóñó (3–5 %). Ëó÷íî-áîëîòíі
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ґðóíòè âіäðіçíÿþòüñÿ ïîòóæíèì
òîðôîâèì øàðîì (іíêîëè ïîíàä
50 ñì), ìіñòÿòü áàãàòî àçîòó, ôîñôîðó òà іíøèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ.
Ïіâäåííіøå Ïîëіñüêîї íèçîâèíè ïîøèðåíі ñіðі ëіñîâі ґðóíòè,
ñôîðìîâàíі ïåðåâàæíî íà ëåñàõ і
1
4
2
3
5
ëåñîâèäíèõ ñóãëèíêàõ. Çà ñòóïåТипи ґрунтів:
íåì îïіäçîëåíîñòі їõ ïîäіëÿþòü íà
1 – чорноземні; 2 – світло-сірі лісові;
ñâіòëî-ñіðі, ñіðі òà òåìíî-ñіðі ґðóíòè
3 – дерново-підзолисті;
(ìàë. 70). Íàéïîøèðåíіøèìè є ñіðі
4 – буроземні; 5 – каштанові
ëіñîâі ґðóíòè, ÿêі íå ìàþòü ñóöіëüíîãî ïіäçîëèñòîãî øàðó. Òóò âіí çàìàñêîâàíèé ãóìóñîì і ìàє áóðóâàòîñіðå çàáàðâëåííÿ. Óìіñò ãóìóñó çáіëüøóєòüñÿ é ñòàíîâèòü 6–8 %. Öі
ґðóíòè íàëåæàòü äî âèñîêîðîäþ÷èõ.
Íàéáіëüøі ïëîùі íà òåðèòîðії Óêðàїíè îõîïëþþòü ÷îðíîçåìè
ð
(ìàë. 70) ÿêі íàçâàíі òàê çà ñâіé êîëіð. Їõ íàñåëÿє çíà÷íà êіëüêіñòü
áàêòåðіé (äî 3,5 ìëðä îñîáèí íà 1 ã ґðóíòó), ÿêі ðîçêëàäàþòü âåëèêó
êіëüêіñòü îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí і ôîðìóþòü ïîòóæíèé ãóìóñíèé ãîðèçîíò.
Çà óìîâàìè ôîðìóâàííÿ, âìіñòîì ãóìóñó òà іíøèìè âëàñòèâîñòÿìè
óêðàїíñüêі ÷îðíîçåìè ïîäіëÿþòü íà äåêіëüêà ïіäòèïіâ: ÷îðíîçåìè òèïîâі,
÷îðíîçåìè îïіäçîëåíі, ÷îðíîçåìè âèëóãóâàíі, ÷îðíîçåìè çâè÷àéíі òà
ïіâäåííі. Ñóöіëüíі ìàñèâè ÷îðíîçåìіâ çàëÿãàþòü ó ñòåïàõ, çîêðåìà íà
Ïðè÷îðíîìîðñüêіé, Ïðèàçîâñüêіé íèçîâèíàõ, Ïðèàçîâñüêіé âèñî÷èíі òà
íà Äîíåöüêîìó êðÿæі. Öі ґðóíòè ìàþòü äîáðå ðîçâèíåíèé ãóìóñíèé
ãîðèçîíò, ïîòóæíіñòü ÿêîãî êîëèâàєòüñÿ âіä 45 äî 120 ñì. Âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ âèñîêîþ ðîäþ÷іñòþ, àëå íåäîñòàòíÿ êіëüêіñòü âîëîãè îáìåæóє
їõ âèêîðèñòàííÿ. Ïіâäåííі ÷îðíîçåìè âіäðіçíÿþòüñÿ íàÿâíіñòþ ñîëі é
ãіïñó, ÿêі çàëÿãàþòü íà ãëèáèíі 2–4 ì. Öå ïðèçâîäèòü äî ÷àñòêîâîãî
çàñîëåííÿ ґðóíòіâ, êîëè ïіäâèùóєòüñÿ ðіâåíü ґðóíòîâèõ âîä.
Òåìíî-êàøòàíîâі, êàøòàíîâі òà ëó÷íî-êàøòàíîâі ґðóíòè õàðàêòåðíі äëÿ ïðèìîðñüêèõ ïіâäåííèõ ðàéîíіâ òà ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè Êðèìó.
Âîíè òàêîæ íàëåæàòü äî âèñîêîðîäþ÷èõ ґðóíòіâ, îñêіëüêè ìіñòÿòü
äîñòàòíþ êіëüêіñòü ãóìóñó (4–5 %). Éîãî ïîòóæíіñòü êîëèâàєòüñÿ âіä
25 äî 55 ñì. Äî íåãàòèâíèõ âëàñòèâîñòåé öèõ ґðóíòіâ íàëåæèòü íàÿâíіñòü ó íèõ ëåãêîðîç÷èííèõ ñîëåé і ãіïñó.
Õàðàêòåð ґðóíòîâîãî ïîêðèâó â Êàðïàòàõ і Êðèìñüêèõ ãîðàõ çàëåæèòü âіä âèñîòè ìіñöåâîñòі. Ó Ïðèêàðïàòòі ïîøèðåíі ïіäçîëèñòî-áóðîçåìíі é áóðî-ïіäçîëèñòі îãëåєíі ґðóíòè, ó ãіðñüêîìó ëіñîâîìó ïîÿñі – áóðі
ëіñîâі, íà ïîëîíèíàõ – áóðîçåìíі ãіðñüêî-ëó÷íі. Ïіâäåííі ñõèëè Êðèìñüêèõ ãіð óêðèòі ñіðèìè ãіðñüêî-ëіñîâèìè ґðóíòàìè òà áóðîçåìàìè,
à âåðøèííі äіëÿíêè – ãіðñüêî-ëó÷íèìè ÷îðíîçåìîïîäіáíèìè ґðóíòàìè.
 Ґрунтові ресурси. Äî ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ íàëåæàòü óñі êîìïîíåíòè, âëàñòèâîñòі і ôóíêöії ґðóíòіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі â ðіçíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âіä ґðóíòіâ çàëåæèòü âèðîáíèöòâî ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ é äåÿêèõ âèäіâ ïðîìèñëîâîї ñèðîâèíè. ×åðåç ґðóíòè ïðîõîäÿòü åêîëîãі÷íі çâ’ÿçêè æèâèõ
îðãàíіçìіâ і ëþäèíè ç ëіòîñôåðîþ, àòìîñôåðîþ і ãіäðîñôåðîþ, ôіëüòðóþ÷è çàáðóäíþâàëüíі ðå÷îâèíè, çäіéñíþþ÷è âàæëèâó ðîëü ó êîëî-
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îáіãó âîäè òà àçîòó. Äóæå öіííèìè ґðóíòîâі ðåñóðñè є äëÿ ñіëüñüêîãî
òà ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðàїíè. Ñòàí ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ âèçíà÷àєòüñÿ õàðàêòåðîì їõíüîї åêñïëóàòàöії – çàñòîñóâàííÿì àãðîòåõíіêè,
ìåëіîðàöієþ, ñіâîçìіíîþ òà іí. Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñèòóàöії ç ґðóíòîâèìè
ðåñóðñàìè â Óêðàїíі ïîòðіáíî íå äîïóñêàòè їõíüîãî çàáðóäíåííÿ, äáàòè
ïðî ïіäâèùåííÿ ðîäþ÷îñòі, çàñòîñîâóâàòè åêîëîãі÷íî ÷èñòі òåõíîëîãії
âèðîáíèöòâà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії.
Â Óêðàїíі âòіëþєòüñÿ ïîëіòèêà äáàéëèâîãî é ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ґðóíòîâèõ ðåñóðñіâ. Îäíàê òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè çíà÷íі ïëîùі їõ âòðà÷àþòüñÿ íàçàâæäè. Ïðè÷èíîþ öüîãî є íàñàìïåðåä
çàáðóäíåííÿ ґðóíòіâ ðіçíèìè øêіäëèâèìè âèêèäàìè ÷èñëåííèõ ïіäïðèєìñòâ. Çàâäàþòü øêîäè і їõíє íàäìіðíå ðîçîðþâàííÿ, íåïðîäóìàíі
ìåëіîðàòèâíі ðîáîòè, êîëè â ґðóíòè âíîñÿòü íàäëèøêîâó êіëüêіñòü
õіìі÷íèõ ðå÷îâèí, ïåðåçâîëîæóþòü ÷è, íàâïàêè, ïåðåñóøóþòü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі çåìëі.
Ґðóíòîâі ðåñóðñè âïëèâàþòü і íà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. ßê ñåðåäîâèùå
æèòòÿ áàãàòüîõ õâîðîáëèâèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ і âіðóñіâ, âîíè є çáóäíèêàìè ðіçíèõ òÿæêèõ çàõâîðþâàíü: õîëåðè, ñêàçó, äèçåíòåðії òîùî. Íà
çäîðîâ’ÿ ëþäåé çíà÷íî âïëèâàє і õіìі÷íèé ñêëàä ґðóíòó. Äóæå íåáåçïå÷íèìè äëÿ ëþäèíè є ñîëі âàæêèõ ìåòàëіâ, ÿêі ÷àñòî ïîòðàïëÿþòü
ó ґðóíòîâèé ïîêðèâ іç äîáðèâàìè. Óñå öå ñâіä÷èòü ïðî íåîáõіäíіñòü
ñàíіòàðíîї îõîðîíè ґðóíòіâ.
ГОЛОВНЕ
 У поширенні ґрунтів України простежується широтна зональність на рівнинах і висотна поясність у горах.
 Основні типи ґрунтів в Україні – це дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи та
каштанові ґрунти.
 Ґрунтові ресурси найбільше використовуються в сільському та лісовому господарствах.
 Ґрунтові ресурси потребують дбайливого використання та санітарної охорони.
1.
2.
3.
4..
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Що таке ґрунтовий покрив?
Які ґрунти поширені у вашій місцевості?
Чим відрізняються дерново-підзолисті ґрунти й чорноземи?
Поясніть закономірності поширення ґрунтового покриву на території України.
Позначте на контурній карті райони поширення найродючіших ґрунтів України.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8
Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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знати видовий склад й основні типи рослинності на території України;
розуміти закономірності поширення рослинності на території нашої країни;
навчитися аналізувати карту рослинності України;
уміти оцінювати роль рослинних ресурсів у господарській діяльності людини.

§ 35.

ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ ÐÎÑËÈÍÍÎÑÒІ ÓÊÐÀЇÍÈ,
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ÏÎØÈÐÅÍÍß ÐÎÑËÈÍÍÎÃÎ
ÏÎÊÐÈÂÓ Â ÓÊÐÀЇÍІ

 Яка роль рослин у природі?
 Рослинний світ яких країн схожий з рослинним світом України?

 Різноманітність рослинності України. Íåîäíàêîâі
ïðèðîäíі óìîâè â ðіçíèõ ðåãіîíàõ êðàїíè, ñêëàäíèé ðîçâèòîê îðãàíі÷íîãî ñâіòó âïðîäîâæ òðèâàëîãî ãåîëîãі÷íîãî
÷àñó çóìîâèëè ðіçíîìàíіòíіñòü ðîñëèííîñòі â ìåæàõ Óêðàїíè (äèâ. QR-êîä). Ïіä ðîñëèííіñòþ ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü
ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü íà ïåâíіé òåðèòîðії. Ó ìåæàõ Óêðàїíè ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü çáåðåãëàñÿ íà 1/3 ïëîùі (áëèçüêî 20 ìëí ãà). ×àñòî
ðîñëèííіñòü îòîòîæíþєòüñÿ ç ïîíÿòòÿì «ðîñëèííèé ïîêðèâ», ÿêèé
äіéñíî âêðèâàє çåìíó ïîâåðõíþ øàðîì âіä êіëüêîõ ñàíòèìåòðіâ äî
êіëüêîõ ñîòåíü ìåòðіâ. Çà âèäîâèì ñêëàäîì і ÷èñåëüíіñòþ îñîáèí ðîñëèííіñòü ïîäіëÿþòü íà ïåâíі òèïè. Íàïðèêëàä, òèïàìè ðîñëèííîñòі є
ëіñè, ÷àãàðíèêè, ïóñòèùà, ñîëîí÷àêè. Íà òåðèòîðії, íàâіòü íåâåëèêіé
çà ïëîùåþ, ìîæå ïîєäíóâàòèñÿ êіëüêà òèïіâ ðîñëèííîñòі.
Íà ðіâíèíàõ ðîñëèííіñòü çìіíþєòüñÿ çà ïðàâèëàìè ãîðèçîíòàëüíîї
çîíàëüíîñòі, à â ãîðàõ – âåðòèêàëüíîї ïîÿñíîñòі, òàê ñàìî ÿê é іíøі
ïðèðîäíі êîìïîíåíòè. Òàêі çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ ðîñëèííîãî
ïîêðèâó çóìîâëåíі íàñàìïåðåä êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè, çîêðåìà ñïіââіäíîøåííÿì òåïëà é âîëîãè. Îñíîâíèìè òèïàìè ðîñëèííîñòі â íàøіé
êðàїíі є ëіñîâà, ëó÷íà, ñòåïîâà, áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü (ìàë. 71).
Ëіñè. Ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі Óêðàїíè – ðåëüєô, êëіìàò, ґðóíòè –
çóìîâèëè ðіçíîìàíіòíèé ñêëàä ïîðіä äåðåâ ó ëіñàõ. Â óêðàїíñüêèõ ëіñàõ
íà ïëîùі áëèçüêî 10 ìëí ãà çðîñòàє ïîíàä 25 ëèñòÿíèõ і õâîéíèõ ïîðіä,
íàéïîøèðåíіøèìè ç ÿêèõ є ñîñíà, äóá, ÿëèíà, áóê, áåðåçà, âіëüõà і
ãðàá. Ðіçíîìàíіòíèìè є і ëіñîâі óãðóïîâàííÿ. Íàéáіëüøó ÷àñòêó ðіâíèííèõ ëіñіâ îõîïëþþòü ñîñíîâі, ñîñíîâî-äóáîâі, äóáîâі, äóáîâî-ãðàáîâі òà
âіëüõîâі óãðóïîâàííÿ. Ó ïіâäåííèõ ðàéîíàõ Óêðàїíè äî äóáà é ñîñíè
äîäàєòüñÿ áіëà àêàöіÿ òà ðіçíі ÷àãàðíèêè. À â ñêëàäі ëіñіâ, ùî ðîñòóòü
íà ñõèëàõ ÿðіâ òà áàëîê, òàê çâàíèõ áàéðàêіâ, ïîðÿä ç äóáîì ïîìіòíі
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êëåí, ÿñåí, áåðåñò. Â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ âåëèêі ïëîùі çàéíÿòі
ëіñàìè ç ÿëèíè, áóêà òà ÿëèöі. Ó ëіñàõ Êðèìñüêèõ ãіð ïîøèðåíі äóá
ïóõíàñòèé і ñêåëüíèé, áóê ñõіäíèé і ëіñîâèé, ãðàá і ñîñíà.
Ëóêè
ó
– öå òèï ðîñëèííîñòі ç ïåðåâàæàííÿì áàãàòîðі÷íèõ òðàâ, ùî
çðîñòàþòü â óìîâàõ áіëüø-ìåíø âîëîãîãî êëіìàòó. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðèðîäíі ïàñîâèùà é ñіíîæàòі. Â Óêðàїíі ëó÷íà ðîñëèííіñòü
çàéìàє ïëîùó áëèçüêî 7 ìëí ãà ïåðåâàæíî íà çàõîäі Ïîëіñüêîї íèçîâèíè òà â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ. Ó ëó÷íèõ óãðóïîâàííÿõ ïàíóþòü
çëàêîâі ðîñëèíè: âіâñÿíèöÿ, òîíêîíіã, ñòîêîëîñ, ïèðіé і îñîêè. Öіííèìè ëó÷íèìè ðîñëèíàìè є áîáîâі, çîêðåìà êîíþøèíà, â’ÿçіëü, ãîðîøîê ìèøà÷èé òà іí.
Ñòåï – öå òèï ðîñëèííîñòі, ó ÿêîìó òàêîæ ïåðåâàæàþòü áàãàòîðі÷íі òðàâè, àëå ëèøå òі, ùî ïðèñòîñóâàëèñÿ äî óìîâ êîíòèíåíòàëüíîãî êëіìàòó ç òðèâàëèìè ïîñóõàìè. Ñòåï ôîðìóєòüñÿ íà ÷îðíîçåìíèõ
і êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ â óìîâàõ ðіâíèííîãî ðåëüєôó íà ïіâäíі Óêðàїíè.
Ñåðåä òðàâ òóò ïàíóþòü çëàêè, ÿê-îò: êîâèëà, êîñòðèöÿ, æèòíÿê, òèï÷àê é îñîêè. Çà ïàíіâíèìè ðîñëèíàìè ðîçðіçíÿþòü ñòåïè òèïîâі, àáî
ñïðàâæíі, ëó÷íі, ÷àãàðíèêîâі òà ïóñòåëüíі. Âîíè çìіíþþòüñÿ ïîñëіäîâíî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü. Íåäîòîðêàíі äіëÿíêè ñòåïîâîї ðîñëèííîñòі
çáåðåãëèñÿ ëèøå â çàïîâіäíèêàõ òà íà äåÿêèõ ñõèëàõ ðі÷êîâèõ äîëèí,
ÿðіâ òà áàëîê.
Áîëîòà. Áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü є ïåðåâàæíî âîëîãîëþáíîþ. Ó ðîñëèííîìó ïîêðèâі íèçèííèõ áîëіò, ðîçòàøîâàíèõ çäåáіëüøîãî â äîëèíàõ ðі÷îê, ïî áåðåãàõ îçåð, ïåðåâàæàþòü âіëüõà ÷îðíà, î÷åðåò, ðîãіç,
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Користуючись офіційним сайтом Державного агентства лісових ресурсів України – загальна характеристика лісів
України – http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/
category?cat_id=32867 – в режимі доступу, з’ясуйте, яка
лісистість в різних областях України і які види деревних
порід переважають в українських лісах.

 Рослинні ресурси. Öå ÷àñòèíà áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї òåðèòîðії, ïðåäñòàâëåíà âèùèìè ðîñëèíàìè, ãðèáàìè, ìîõàìè, ëèøàéíèêàìè é âîäîðîñòÿìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàíі äëÿ çàäîâîëåííÿ ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá. Íà
òåðèòîðії Óêðàїíè âñі òèïè ðîñëèííîñòі – ëіñè, ëóêè, ñòåïè, áîëîòà –
ìàþòü âåëèêå ãîñïîäàðñüêå çíà÷åííÿ ÿê òåõíі÷íà, õàð÷îâà, êîðìîâà é
ëіêàðñüêà ñèðîâèííà áàçà. Êðіì òîãî, ðîñëèííі ðåñóðñè áåðóòü ó÷àñòü
ó âàæëèâèõ ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ (êóëüòóðíèõ) ïðîöåñàõ: âîäîîõîðîííèõ, çàõèñíèõ, ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ, îçäîðîâ÷èõ òà іí.
Íèíі ïðàêòè÷íó öіííіñòü ìàþòü 65 % âèäіâ ðîñëèí Óêðàїíè. Ç íèõ
ïîíàä 800 âèäіâ âèêîðèñòîâóє òðàäèöіéíà òà íàðîäíà ìåäèöèíà; ïîíàä
200 âèäіâ є âіòàìіííèìè ðîñëèíàìè; 150 – öå äèêîðîñëі ïëîäîâі,
ÿãіäíі, ãîðіõîâі, ñàëàòíі õàð÷îâі ðîñëèíè; áëèçüêî 400 – îëіéíі ðîñëèíè; ïðèáëèçíî 100 – äóáèëüíі, 150 – ôàðáóâàëüíі òà 50 – âîëîêíèñòі
ðîñëèíè; ïîíàä 1000 – êîðìîâі, à ïîíàä 500 – ìåäîíîñíі ðîñëèíè,
áëèçüêî 80 âèäіâ öіííі ñâîєþ äåðåâèíîþ.
Îñîáëèâî âàæëèâó ðîëü ñåðåä áіîëîãі÷íèõ ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ
Óêðàїíè âіäіãðàþòü ëіñè, ÿêі íå ëèøå є âàæëèâîþ ñèðîâèíîþ, à é
áåðóòü ó÷àñòü ó çáåðåæåííі äîâêіëëÿ. Óêðàїíà íàëåæèòü äî êðàїí ç
íåâèñîêîþ çàáåçïå÷åíіñòþ ëіñîâèìè ðåñóðñàìè. Ñòóïіíü çàëіñíåííÿ
òåðèòîðії, àáî ëіñèñòіñòü, ñòàíîâèòü áëèçüêî 16 % (îïòèìàëüíèì є
ïîêàçíèê 21–22 %). Äî òîãî æ ïîêàçíèê çàëіñíåííÿ â ìåæàõ êðàїíè
êîëèâàєòüñÿ âіä ïîíàä 40 % â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé îáëàñòі äî 1,8 %
ó Çàïîðіçüêіé. Áëèçüêî 60 % óñіõ ëіñіâ íàëåæàòü äî òàê çâàíèõ åêîëîãі÷íèõ – çàõèñíèõ, âîäîîõîðîííèõ, îçäîðîâ÷èõ òà іíøèõ åêîëîãі÷íî
öіííèõ ëіñіâ. Іíøі 40 % ââàæàþòü òàêèìè, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ãîñïîäàðñòâі, – åêñïëóàòàöіéíèìè.
Ðîñëèííі ðåñóðñè ìàþòü õàð÷îâó é ëіêàðñüêó öіííіñòü. Óêðàїíà
áàãàòà íà òàêі ëіêàðñüêі ðîñëèíè, ÿê âàëåðіàíà, øèïøèíà, ôіàëêà,
øàâëіÿ, ðîìàøêà, áàðâіíîê, äóðìàí, êóëüáàáà, ÷èñòîòіë, çâіðîáіé,
ïîäîðîæíèê, ñïîðèø, ìåëіñà, ñóíèöÿ ëіñîâà, æèâîêіñò òà іíøі. Óñüîãî
їõ íàëі÷óþòü ìàéæå 250 âèäіâ, 150 ç ÿêèõ âèçíàíî íàóêîâîþ ìåäèöèíîþ (іíøі çàñòîñîâóþòüñÿ â íàðîäíіé ìåäèöèíі).
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îñîêè, çåëåíі ìîõè (ìàë. 71). Íà âåðõîâèõ áîëîòàõ, ùî ðîçìіùóþòüñÿ
íà âîäîäіëàõ, ðîñëèííèé ñâіò áіäíèé. Òóò çðîñòàþòü ñîñíà, ÷àãàðíèêè – áàãíî áîëîòíå, æóðàâëèíà, àíäðîìåäà, òðàïëÿþòüñÿ ïóõіâêà,
ðîñè÷êà, à òàêîæ îêðåìі âèäè ñôàãíîâèõ ìîõіâ. Íà ïåðåõіäíèõ áîëîòàõ ðîñëèííèé ïîêðèâ є ïåðåõіäíèì âіä íèçèííèõ äî âåðõîâèõ, òîìó
íà íèõ ïîøèðåíі ÿê îäíі, òàê é іíøі âèäè ðîñëèí. Íàéáіëüøі ïëîùі
â Óêðàїíі áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü îõîïëþє íà Ïîëіññі, òðàïëÿєòüñÿ â
äîëèíàõ ñòåïîâèõ ðі÷îê òà â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ.

РОЗДІЛ 3

Ãîëîâíèìè çà çàãîòіâëåþ ëіêàðñüêèõ ðîñëèí є ïіâíі÷íі é öåíòðàëüíі ðàéîíè Óêðàїíè, à òàêîæ Êàðïàòè òà Êðèì. Âåëèêå çíà÷åííÿ
ìàþòü äèêîðîñëі ïëîäè і ÿãîäè, áàãàòі íà ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі äëÿ
ëþäñüêîãî îðãàíіçìó åëåìåíòè. Ñôåðà âèêîðèñòàííÿ öèõ ðîñëèííèõ
ðåñóðñіâ äåäàëі ðîçøèðþєòüñÿ çàâäÿêè ñïåöіàëüíî ñòâîðåíèì ðåñóðñíèì çàêàçíèêàì, ÿêі ñòàþòü íå òіëüêè äæåðåëîì çàãîòіâåëü, à é áàçîþ
äëÿ їõíüîãî âèâ÷åííÿ. Òàê, äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ áîëîòÿíèõ ìàñèâіâ і ïðèëåãëèõ äî íèõ òåðèòîðіé, áàãàòèõ íà ÿãіäíèêè
òà öіííі ëіêàðñüêі ðîñëèíè, â Óêðàїíі âèäіëåíî òà âçÿòî ïіä îõîðîíó
äіëÿíêè ïëîùåþ áëèçüêî 90 òèñ. ãà. Ó Òåðíîïіëüñüêіé îáëàñòі ñòâîðåíî Ïî÷àїâñüêèé і Ãàëèöüêèé áîòàíі÷íі ñàäè ëіêàðñüêèõ ðîñëèí.
 Книга рідкісних і зникаючих видів рослин. Íèíі áëèçüêî 400
âèäіâ ðіäêіñíèõ і çíèêàþ÷èõ ðîñëèí âçÿòî íà îáëіê і çàíåñåíî äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè (ìàë. 72). Çàíåñåííÿ ïåâíîãî âèäó äî Êíèãè –
öå ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, ùî öüîìó âèäó çàãðîæóє íåáåçïåêà, à òîìó
âіí ïîòðåáóє ïåâíèõ çàõîäіâ ùîäî éîãî çáåðåæåííÿ. Ç ðіäêіñíèõ ðîñëèí îõîðîíÿþòü ðåëіêòîâі âèäè, ÿêі çáåðåãëèñÿ íà íàøіé òåðèòîðії ç
ìèíóëèõ ãåîëîãі÷íèõ åïîõ. Öå òèñ ÿãіäíèé, ñîñíà êåäðîâà, ÿêі çðіäêà

2
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3

4

5

Мал. 72. Рослини Червоної книги:
1 – шафран; 2 – латаття біле; 3 – півники болотяні;
4 – зозулинець; 5 – тюльпан двоквітковий
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Зелена книга України. За ініціативи українських фахівців уперше у світі
було розроблено Зелену книгу. На відміну від Червоної, Зелена книга
звертає увагу на охорону не окремих видів, а рослинних угруповань. У ній
представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань для певної
місцевості, які потребують особливого режиму використання та охорони.
Серед них лісові, чагарникові, степові, лучні, болотні та інші угруповання.
Так, до Зеленої книги потрапили кілька рослинних угруповань, що мають
значення для фармацевтичної промисловості, наприклад угруповання пізньоцвіту осіннього, беладони лікарської, горицвіту весняного, тирличу
жовтого та ін.

ГОЛОВНЕ
 Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лугова, степова, болотна
рослинність.
 Рослинні ресурси – це частина біологічних ресурсів, представлена різними типами
рослинності.
 Лісові ресурси беруть участь у господарстві й виконують екологічні функції, інші рослинні ресурси – трави, дикорослі плоди та ягоди – мають харчову й лікарську цінність.
 Рослинність України потребує охорони й відновлення, рідкісні та зникаючі види
занесено до Червоної та Зеленої книг.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Які типи рослинності переважають у вашій місцевості?
Чим відрізняється лісова рослинність у різних регіонах України?
Поясніть закономірності поширення рослинності на території України.
Поясніть необхідність раціонального використання рослинних ресурсів в Україні.
Складіть список лікарських рослин, які є у вашій домашній аптеці.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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òðàïëÿþòüñÿ â Êàðïàòàõ; ôіñòàøêà òóïîëèñòà,
ïіâîíіÿ òðè÷іòðіé÷àñòà, ïîøèðåíі â äåÿêèõ ìіñöÿõ Êðèìó. Àáñîëþòíîї îõîðîíè ïîòðåáóþòü
åíäåìі÷íі äëÿ Óêðàїíè âèäè, ÿêі çà її ìåæàìè
íå òðàïëÿþòüñÿ. Öå çàíåñåíі íà ñòîðіíêè ×åðâîíîї êíèãè êðèìñüêі åíäåìіêè – ñîñíà Ñòàíêåâè÷à, òþëüïàí Êàëüє, âîâ÷і ÿãîäè êðèìñüêі, à
òàêîæ êàðïàòñüêі åíäåìіêè – äçâîíèêè êàðïàòñüêі, ìåäóíêà Ôіëÿðñüêîãî (ìàë. 73).
Ç åñòåòè÷íèõ ìіðêóâàíü îõîðîíÿþòüñÿ é
çàíåñåíі äî ×åðâîíîї êíèãè áàãàòî âèäіâ ðîñëèí,
Мал. 73. Медунка
ÿêèì ïðèòàìàííà êðàñà öâіòіííÿ òà êіëüêіñòü
Філярського
ÿêèõ çíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ. Ñåðåä íèõ çîçóëèíі
÷åðåâè÷êè çâè÷àéíі, ëàòàòòÿ áіëå òà ãëå÷èêè æîâòі, íàðöèñ âóçüêîëèñòèé, ïіäñíіæíèê çâè÷àéíèé, êîíâàëіÿ, ëіëіÿ ëіñîâà òà іí.
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ÒÂÀÐÈÍÍÈÉ ÑÂІÒ
ÓÊÐÀЇÍÈ

 знати видовий склад тваринного світу на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення основних типів тваринного світу
України;
 уміти характеризувати фауністичний склад українських лісів, луків, степів,
боліт, водойм;
 навчитися аналізувати карту тваринного світу України;
 уміти
і
оцінювати
і
роль тваринних ресурсів
і у господарській
ій діяльності,
і
і
наслідки їхнього використання в різних регіонах України.

§ 36.

ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ ÒÂÀÐÈÍÍÎÃÎ ÑÂІÒÓ
ÓÊÐÀЇÍÈ, ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ ÉÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß

 Яка роль тварин у природі?
 Які тварини мешкають у вашій місцевості?

 Різноманітність тваринного світу. Òâàðèííèé ñâіò –
öå ñóêóïíіñòü îñîáèí óñіõ òâàðèí ðіçíèõ âèäіâ ó ìåæàõ
áóäü-ÿêîї òåðèòîðії àáî àêâàòîðії. Òâàðèííèé ñâіò Óêðàїíè ñôîðìóâàâñÿ â ðåçóëüòàòі äії ðіçíîìàíіòíèõ ïðèðîäíèõ
óìîâ і òîìó âіäðіçíÿєòüñÿ áàãàòñòâîì âèäіâ (ïîíàä 44 òèñ.)
(äèâ. QR-êîä). Íà òåðèòîðії êðàїíè ïîøèðåíі ññàâöі, ïòàõè, ðіçíîìàíіòíі ðèáè, çíà÷íà êіëüêіñòü êîìàõ òà іíøèõ áåçõðåáåòíèõ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ

За картою атласу визначте райони поширення основних класів тварин
на території України. Поясніть особливості їхнього поширення.

Òâàðèííèé ñâіò çìіíþєòüñÿ çàëåæíî âіä õàðàêòåðó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Îñêіëüêè òâàðèíè çäàòíі ìіãðóâàòè, òî çîíàëüíіñòü
òâàðèííîãî ñâіòó ïðîÿâëÿєòüñÿ ìåíøå, íіæ ó ðîñëèííîñòі. Òàê, íà
ïіâíî÷і êðàїíè ïîøèðåíі òâàðèíè, æèòòÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ëіñàìè,
ëóêàìè òà áîëîòàìè (ìàë. 74, 75). Òóò ìåøêàþòü ëîñü, êàáàí, ëіñîâà
êóíèöÿ, áîðñóê, òðàïëÿþòüñÿ é áóðèé âåäìіäü òà ðèñü, à â çàïëàâàõ
ðі÷îê – áîáåð. Äîñèòü áàãàòî є õèæàêіâ – ëèñèöü і âîâêіâ. Ñåðåä ïòàõіâ, íà ÿêі òàê áàãàòі ïіâíі÷íі ëіñè Óêðàїíè, – òåòåðóê, ðÿá÷èê, ãëóõàð, øïàêè, ñèíèöÿ, äðіçä, ÷îðíèé äÿòåë, êóëèêè, æóðàâåëü ñіðèé òà
іí. Ç ïëàçóíіâ ìîæíà íàòðàïèòè íà ãàäþêó çâè÷àéíó, âóæà çâè÷àéíîãî, ÿùіðêó, áîëîòÿíó ÷åðåïàõó. Є çåìíîâîäíі, çîêðåìà òðèòîíè é
æàáè. Íà çàáîëî÷åíèõ ìіñöÿõ áàãàòî êîìàõ.
140
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Мал. 75. Тварини, життя яких пов’язане з водоймами
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Ïіâäåííіøå, ó öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ êðàїíè,
ïîðÿä îñåëÿþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ëіñîâі é ñòåïîâі
âèäè. Ó ëіñàõ æèâóòü áіëêà, áîðñóê, êîçóëÿ, êàáàí,
à íà âіäêðèòèõ ïðîñòîðàõ – õîâðàõè, õîì’ÿêè,
ïîëіâêè.
Ó òâàðèííîìó ñâіòі ïіâäåííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè
ïåðåâàæàþòü ñòåïîâі âèäè: ñіðèé õîâðàõ, ñòåïîâèé
òõіð, êàì’ÿíà êóíèöÿ. Íà ïіâäåííîìó ñõîäі ïîäåêóäè òðàïëÿþòüñÿ áàáàêè, їæàê âóõàòèé. Òèïîâèìè ñòåïîâèìè ïëàçóíàìè є æîâòî÷åðåâèé ïîëîç
і ñòåïîâà ãàäþêà. Íà óçáåðåææÿõ ìîðіâ, äå áåç- Мал. 74. Саламандра
плямиста
ëі÷ ïіùàíèõ êіñ, ëèìàíіâ, çàïëàâíèõ ëіñіâ, ëóê
і áîëіò, îñîáëèâî áàãàòèé ñâіò ïòàõіâ. Ñåðåä íèõ
ïåðåïіëêà, æàéâîðîíîê, ñіðà êóðіïêà, î÷åðåòÿíà âіâñÿíêà, ïåëіêàíè,
êà÷êè, ÷àïëі, ÷àéêè, áàêëàíè òà іí.
Ñâîєðіäíіñòþ òâàðèííîãî ñâіòó âèäіëÿþòüñÿ é ãіðñüêі òåðèòîðії Óêðàїíè. Ó Êàðïàòàõ ìåøêàþòü êîçóëÿ, ëîñü, îëåíü áëàãîðîäíèé, âåäìіäü,
ðèñü, äèêèé êіò, áîðñóê, ñíіãîâà ïîëіâêà. Ç ïòàõіâ òóò ãíіçäÿòüñÿ ãëóõàð, òåòåðóê, ðÿá÷èê, äÿòåë, áåðêóò, ñîâà ñіðà, ñàïñàí, ïëèñêà ãіðñüêà
òîùî. Õàðàêòåðíèìè ïëàçóíàìè є ïîëîç ëіñîâèé, ãàäþêà çâè÷àéíà,
ìіäÿíêà, âóæ çâè÷àéíèé. Іç çåìíîâîäíèõ çâè÷íèìè äëÿ Êàðïàò є òðèòîí êàðïàòñüêèé, ñàëàìàíäðà ïëÿìèñòà (ìàë. 74), äæåðåëÿíêà ãіðñüêà.
Ó ëіñàõ Êðèìó æèâóòü îëåíü áëàãîðîäíèé, êîçóëÿ, êóíèöÿ
êàì’ÿíà, áîðñóê, êàæàíè, ëіñîâà ìèøà, êàáàí єâðîïåéñüêèé. Ç ïòàõіâ õàðàêòåðíі ÷îðíèé ãðèô і ñèï áіëîãîëîâèé, ìóõîëîâêè, ñèíèöі,
à ç ïëàçóíіâ – êðèìñüêèé ãåêîí, ëåîïàðäîâèé ïîëîç, ÿùіðêè. Çåìíîâîäíі â Êðèìó ïðåäñòàâëåíі êâàêøåþ çâè÷àéíîþ òà ãðåáіí÷àñòèì
òðèòîíîì.
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Iсторiя географiï
Тварини на карті України. Придивіться до назв річок, озер, сіл, селищ,
міст і містечок і ви побачите безліч географічних назв, які належать різним
тваринам. Наприклад, у Харківській області є місто Вовчанськ, яке як слободу в 1674 р. заснували українські козаки на річці Вовчі Води (нині річка
Вовча). Пізніше слобода перетворилася на місто Вовчі Води, яке з 1780 р.
стало повітовим центром Харківського намісництва й дістало назву Вовчанськ. Чимало й інших населених пунктів та природних об’єктів України
мають назву Вовки, Вовчик, Вовчий Яр, Вовча Балка, Вовча Гора, яка
прямо вказує на райони поширення тварини-хижака вовка.

Òâàðèííèé ñâіò Óêðàїíè çíà÷íî çìіíåíèé ÷åðåç àíòðîïîãåííèé
âïëèâ, ñïðè÷èíåíèé ÿê ïðÿìèìè äіÿìè ëþäèíè (ïîëþâàííÿ, ðèáîëîâëÿ, áðàêîíüєðñòâî), òàê і çìіíàìè ïðèðîäíîãî íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà.
Ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ âèäîâîãî ñêëàäó òâàðèí íà ïåâíіé òåðèòîðії
çäіéñíþþòü їõíþ àêëіìàòèçàöіþ. Àêëіìàòèçàöіÿ – ïðîöåñ ïðèñòîñóâàííÿ îðãàíіçìó òâàðèí äî íîâèõ óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
íàñàìïåðåä êëіìàòè÷íèõ. Â Óêðàїíі, íàïðèêëàä, áóëè àêëіìàòèçîâàíі îëåíü ïëÿìèñòèé, ìóôëîí, îíäàòðà, à ñåðåä ðèá – áіëèé àìóð,
ïіëåíãàñ. Ïðîòå ïðîöåñ àêëіìàòèçàöії є äóæå ñêëàäíèì äëÿ òâàðèí.
Âàæëèâî, ùîá òâàðèíè íå òіëüêè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî íîâèõ óìîâ іñíóâàííÿ, à é ïî÷àëè â öèõ óìîâàõ ðîçìíîæóâàòèñÿ. Òîìó â Óêðàїíі
Çàêîí «Ïðî òâàðèííèé ñâіò» (2001 ð.) çàáîðîíÿє ñàìîâіëüíå ïåðåñåëåííÿ òâàðèí íà íåçâè÷íі ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ òà àêëіìàòèçàöіþ íîâèõ
âèäіâ.
 Тваринні ресурси. Öå ÷àñòèíà áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї òåðèòîðії, ïðåäñòàâëåíà ðіçíèìè âèäàìè äèêèõ òâàðèí, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі äëÿ çàäîâîëåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ
ïîòðåá ëþäèíè. Òâàðèííі ðåñóðñè äîáóâàþòü íà òåðèòîðії ìèñëèâñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ, äå ìåøêàþòü òàê çâàíі ìèñëèâñüêî-ïðîìèñëîâі òâàðèíè,
ÿêі є ïðàêòè÷íî â óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè, ó âíóòðіøíіõ і ïðèáåðåæíèõ âîäàõ. Òâàðèííі ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çàäîâîëåííÿ ïіçíàâàëüíèõ і äóõîâíèõ ïîòðåá ó çîîïàðêàõ, àêâàðіóìàõ, îêåàíàðіóìàõ òà
ïіä ÷àñ âіäâіäóâàííÿ іíøèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé.
Çðîñòàííÿ â íàøіé êðàїíі ïîïóëÿðíîñòі ìèñëèâñòâà òà ðèáàëüñòâà ÿê âèäіâ âіäïî÷èíêó ñïðèÿє ðîçøèðåííþ çàïîâіäíî-ìèñëèâñüêèõ
óãіäü. Íèíі âîíè ÿê íàëåæàòü Äåðæàâíîìó ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâó, òàê
і ïåðåáóâàþòü ó ïіäïîðÿäêóâàííі Óêðàїíñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâöіâ
òà ðèáàëîê, іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé.
Íàéáіëüøîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ òâàðèííèõ ðåñóðñіâ õàðàêòåðèçóþòüñÿ Çàêàðïàòñüêà, ×åðíіâåöüêà, ×åðêàñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà,
Õàðêіâñüêà îáëàñòі.
Îäíèìè ç íàéáіëüøèõ äåðæàâíèõ ëіñîìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâ є
Äíіïðîâñüêî-Òåòåðіâñüêå òà Çàëіñüêå, ùî â Êèїâñüêіé òà ×åðíіãіâñüêіé
îáëàñòÿõ, «Ìàéäàí» ó Ëüâіâñüêіé îáëàñòі, «Îñìîëîäà» òà «Êàðïàòè» â Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі, «Áóêîâèíñüêå» â ×åðíіâåöüêіé îáëàñòі òà іí. Îñíîâíèìè ìèñëèâñüêèìè âèäàìè òâàðèí є äèêèé êàáàí, ëîñü, ëèñèöÿ,
çàєöü-ðóñàê, áîáåð, áіëêà çâè÷àéíà, êîçóëÿ òà іí. Çíà÷íà êіëüêіñòü
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ГОЛОВНЕ
 Тваринний світ України надзвичайно багатий, що пов’язано з різноманітними природними умовами.
 Тваринні ресурси використовують з різною метою на території мисливських господарств, у внутрішніх і прибережних водах, у зоопарках і під час відвідування інших
природоохоронних територій.
 Тваринний світ України значно змінений унаслідок антропогенного впливу; окремі
види тварин занесені до Червоної книги.
1.
2.
3.
4.
5.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
Які заходи слід використовувати для збереження тваринного світу України?
Чому тваринний світ лісів і степів України відрізняється суттєво?
Чи відрізняється тваринний світ Карпат і Кримських гір?
Поясніть закономірності поширення тваринного світу на території України.
Користуючись картою тваринного світу України й додатковими джерелами інформації, складіть список видів тварин, які охороняються у вашій місцевості. Чи є серед
них акліматизовані та реакліматизовані види?

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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(ïîíàä 50) ìèñëèâñüêèõ âèäіâ ïðèïàäàє íà ïòàõіâ. Ñåðåä íèõ – ãóñêà,
êóëèê, êóðî÷êà âîäÿíà, áåêàñ, êóðіïêà ñіðà, øèëîõâіñò òà іí.
Íåêîíòðîëüîâàíèé âіäñòðіë îñíîâíèõ âèäіâ òâàðèí ìèñëèâñüêîãî
ïðîìèñëó ñòàâ ïðè÷èíîþ çìåíøåííÿ àðåàëіâ їõíüîãî ïîøèðåííÿ.
Ñóòòєâî çìåíøèëàñÿ êіëüêіñòü òàêèõ òâàðèí, ÿê îëåíü áëàãîðîäíèé,
êîçóëÿ, ëîñü, âåäìіäü, ðіçíі âèäè êóíèöі. Íà äåÿêі âèäè íèíі ïîëþâàííÿ çàáîðîíåíî ç ìåòîþ їõíüîãî âіäòâîðåííÿ, à îêðåìі âèäè çàíåñåíі äî íàöіîíàëüíîї ×åðâîíîї êíèãè. Ñåðåä íèõ: çóáð, áóðèé âåäìіäü,
ðèñü, òõіð ñòåïîâèé, ãîðíîñòàé, ãëóõàð, òåòåðóê, ðÿá÷èê, äðîõâà, îãàð,
âèäðà ðі÷êîâà, ãàäþêà ñòåïîâà òà іí.
Ç ìåòîþ âіäíîâëåííÿ âèäіâ òâàðèí íà ïåâíіé òåðèòîðії âіäáóâàєòüñÿ
їõíÿ ðåàêëіìàòèçàöіÿ. Âіäíîâëåíèìè, íàïðèêëàä, ó Êàðïàòàõ є çóáðè,
à íà Âіííè÷÷èíі – áàáàêè. Ñåðåä ðåàêëіìàòèçîâàíèõ òâàðèí â Óêðàїíі
öå ùå é òàêі ÿê ëîñü, äèêèé êàáàí, áîáåð.
Ó ðі÷êàõ, îçåðàõ, ñòàâêàõ і ìîðÿõ íàëі÷óєòüñÿ áëèçüêî 270 ïðîìèñëîâèõ âèäіâ ðèáè. Íàéïîïóëÿðíіøі ç íèõ òàêі ïðіñíîâîäíі âèäè,
ÿê êîðîï, ñàçàí, ëÿù, êàðàñü, ñóäàê, ùóêà, òîâñòîëîáèê, ÿêі âèëîâëþþòü ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè; ôîðåëü, õàðіóñ – ïåðåâàæíî â Êàðïàòàõ, êàðëèêîâèé ñîìèê – ó Øàöüêèõ îçåðàõ, äóíàéñüêèé îñåëåäåöü
і ëîñîñü. Ó ïðèáåðåæíіé ñìóçі ìîðіâ âèëîâëþþòü áіëóãó, ñêóìáðіþ,
êåôàëü, êàìáàëó, áè÷êè òîùî. Îñòàííіìè ðîêàìè øâèäêî ñêîðî÷óєòüñÿ ïðîäóêòèâíіñòü âîäîéì: çà îñòàííі 20 ðîêіâ âèëîâ ðèáè ñêîðîòèâñÿ â Óêðàїíі ó 2,5 ðàçà.
Çîîïàðêè є âàæëèâèìè öåíòðàìè îçíàéîìëåííÿ íàñåëåííÿ ç òâàðèííèì ñâіòîì. Âîíè íå òіëüêè âèêîíóþòü âàæëèâó ðîëü çáåðåæåííÿ
ãåíîôîíäó ðіäêіñíèõ і çíèêàþ÷èõ âèäіâ òâàðèí, à é çàäîâîëüíÿþòü
ïіçíàâàëüíі ïîòðåáè ëþäèíè.
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ËÀÍÄØÀÔÒÈ
ÓÊÐÀЇÍÈ

 дізнатися, які існують природно-територіальні комплекси та за якими
ознаками їх виокремлюють;
 знати, що таке ландшафт і які його характерні риси;
 навчитися виокремлювати різні типи ландшафтів на території нашої країни;
 розуміти закономірності поширення ландшафтів на території України;
 навчитися аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та
антропогенних ландшафтів у своїй місцевості, ландшафтні профілі;
 уміти оцінювати природні ресурси зон,
зон гірських областей,
областей морів
морів, наслідки впливуу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.

§ 37.

ËÀÍÄØÀÔÒ ßÊ ÏÐÎÑÒÎÐÎÂÎ-ÖІËІÑÍÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

 Що таке природно-територіальний комплекс?
Які природно-територіальні комплекси ви знаєте?

 Ландшафти. Ç êóðñó «Çàãàëüíà ãåîãðàôіÿ» âè âæå çíàєòå, ùî ðіçíі
ïðèðîäíі êîìïîíåíòè, ÿê-îò: ãåîëîãі÷íà áóäîâà, ðåëüєô, êëіìàò, âîäè,
ґðóíòè, ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò – ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ і òіñíèõ
âçàєìîçâ’ÿçêàõ, óòâîðþþ÷è єäèíó íåðîçðèâíó ñèñòåìó. Öå ñïðèÿє âèíèêíåííþ íà îêðåìèõ òåðèòîðіÿõ àáî àêâàòîðіÿõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ.
Çàëåæíî âіä òîãî, äå âîíè óòâîðèëèñÿ – íà ñóõîäîëі ÷è ó âîäíîìó
ñåðåäîâèùі, âèäіëÿþòü ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі òà ïðèðîäíî-àêâàëüíі
êîìïëåêñè. Ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè (ÏÒÊ) – öå âіäíîñíî
îäíîðіäíі ÷àñòèíè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, ÿêі ôîðìóþòüñÿ â ðåçóëüòàòі òðèâàëîї âçàєìîäії ðіçíèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè. Õàðàêòåðíèìè
ðèñàìè ÏÒÊ є öіëіñíіñòü, ïîäіáíіñòü âíóòðіøíüîї áóäîâè òà çîâíіøíüîãî âèãëÿäó, à òàêîæ ñïіëüíіñòü іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó.
Ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèé êîìïëåêñ є çàãàëüíèì ïîíÿòòÿì, ÿêå âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ âñіõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü, íåçàëåæíî âіä їõíіõ ðîçìіðіâ і ìіñöåïîëîæåííÿ. Çåìíà
ïîâåðõíÿ ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ ÏÒÊ – âіä
íàéáіëüøèõ (ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà, îêðåìі ìàòåðèêè òà îêåàíè) äî
íàéìåíøèõ (ÿð, áàëêà, äîëèíà ìàëîї ðі÷êè). Óñі âîíè ðîçðіçíÿþòüñÿ
çà ïîõîäæåííÿì, áóäîâîþ і âëàñòèâîñòÿìè îêðåìèõ êîìïîíåíòіâ.
Ùîá êðàùå âèâ÷àòè ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè, áóëà ðîçðîáëåíà їõíÿ òàêñîíîìі÷íà ñèñòåìà, àáî êëàñèôіêàöіÿ, ÿêà âðàõîâóâàëà ïîëîæåííÿ îêðåìîãî ÏÒÊ âіäíîñíî êîìïëåêñіâ íèæ÷îãî é âèùîãî
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Науку, яка вивчає природні комплекси, називають ландшафтознавство.
Термін «ландшафтознавство» (Landschaftkunde) запропонували О. Опель у
1884 р. й І. Віммер у 1885 р. Проте як наука ландшафтознавство зароджується лише на початку XX ст. завдяки дослідженням З. Пассарге і Л. Берга.
З. Пассарге у своїх роботах розглядав ландшафт як область, що складається з окремих частин, «будівельних каменів» – клімату, рослинного покриву,
форм земної поверхні, вод, геологічної будови та ґрунтів, які перебувають у
дуже тісному взаємозв’язку.

Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ëàíäøàôòіâ
є ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ Çåìëі é åíåðãіÿ її îáåðòàííÿ,
à òàêîæ ïðîöåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â àòìîñôåðі, ãіäðîñôåðі é áіîñôåðі.
Åíåðãåòè÷íі ÷èííèêè âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ
÷åðåç îñíîâíі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі ïðîöåñè, òàêі ÿê òåïëîîáìіí, âîëîãîîáìіí, îáìіí ìіíåðàëüíèõ òà îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ëàíäøàôòó є öіëіñíіñòü, ùî çóìîâëåíà ïîєäíàííÿì âçàєìîçàëåæíèõ êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè íà ïåâíіé òåðèòîðії
ñóõîäîëó ÷è âîäíîї ïîâåðõíі.
Ëàíäøàôò є ñêëàäíèì ïðèðîäíèì êîìïëåêñîì, ÿêèé ïîäіëÿєòüñÿ íà
òèïîâі äëÿ íüîãî, àëå ìåíøі çà ðîçìіðàìè ÏÒÊ. Ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè
ëàíäøàôòó є ìіñöåâîñòі, óðî÷èùà òà ôàöії. Öі íåâåëèêі ïðèðîäíі êîìïëåêñè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ëàíäøàôòіâ, íàçèâàþòü ìîðôîëîãі÷íèìè
÷àñòèíàìè ëàíäøàôòó (ìàë. 76). Ôàöіÿ – öå íàéïðîñòіøèé ÏÒÊ,
ùî âèäіëÿєòüñÿ â ìåæàõ îäíîãî åëåìåíòà ðåëüєôó, íàïðèêëàä íà âåðøèíі ïàãîðáà, äíі ÿðó, ñõèëі áàëêè, óçäîâæ ðóñëà íà çàïëàâі ðі÷êè.
Äëÿ ôàöії õàðàêòåðíі íàéáіëüø îäíîðіäíі ïðèðîäíі óìîâè.
Äåêіëüêà âçàєìîçâ’ÿçàíèõ ôàöіé
óòâîðþþòü óðî÷èùå – ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèé êîìïëåêñ, ùî ôîðìóєòüñÿ
â ìåæàõ îäíієї âіäíîñíî íåâåëèêîї
ôîðìè ðåëüєôó: îêðåìîãî ïàãîðáà,
ÿðó, ðі÷êîâîї äîëèíè. Ïîєäíàííÿ â
ïðîñòîðі îäíàêîâèõ çà ïîõîäæåííÿì
óðî÷èù, ÿêі ñôîðìóâàëèñÿ íà äîñèòü
âåëèêіé ôîðìі ðåëüєôó ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó, óòâîðþє ìіñöåâіñòü. Ìіñöåâîñòÿìè, íàïðèêëàä, ìîæóòü áóòè
çàïëàâà âåëèêîї ðі÷êè, âîäîäіë, îêðåìå
Мал. 76. Схема супідрядності
морфологічних частин ландшафту
ãіðñüêå ïàñìî, óëîãîâèíà, ñêåëÿñòå
âèñîêîãіð’ÿ.
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ðàíãó, ñòóïіíü îäíîðіäíîñòі, ñêëàäíîñòі їõíüîї ñòðóêòóðè, õàðàêòåð
ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ â íèõ òîùî.
Îñíîâíîþ îäèíèöåþ òàêñîíîìі÷íîãî ïîäіëó òà íàéìåíøèì çà ðîçìіðàìè ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèì êîìïëåêñîì áіëüøіñòü ó÷åíèõ ââàæàє ëàíäøàôò (ç íіìåöüêîї – êðàєâèä). Öå îäíîðіäíà çà ïîõîäæåííÿì
òåðèòîðіÿ, ÿêà ìàє єäèíèé ãåîëîãі÷íèé ôóíäàìåíò, îäíîòèïíèé
ðåëüєô, ïîäіáíі êëіìàòè÷íі òà âîäíі óìîâè é íà ÿêіé çàêîíîìіðíî
ïîєäíóþòüñÿ ґðóíòîâî-ðîñëèííèé ïîêðèâ і òâàðèííèé ñâіò.

РОЗДІЛ 3

Ëàíäøàôò і ðåãіîíàëüíі ÏÒÊ âèùîãî ðàíãó, ÿê-îò: ðàéîí, îáëàñòü,
ïðîâіíöіÿ, çîíà, êðàїíà – íàçèâàþòü òàêñîíîìі÷íèìè îäèíèöÿìè
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ (ðåãіîíàëüíі êëàñèôіêàöіéíі îäèíèöі). Âіäïîâіäíî äî îá’єäíàííÿ îçíàê ëàíäøàôòіâ çà ïîäіáíіñòþ,
âèäіëÿþòü òèïîëîãі÷íі êëàñèôіêàöіéíі îäèíèöі – âèäè, ðîäè, òèïè,
êëàñè ëàíäøàôòіâ.
Ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíі é àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè. Ïðèðîäíèé ëàíäøàôò ñêëàäàєòüñÿ ç âçàєìîäіþ÷èõ òà
âçàєìîçàëåæíèõ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ, ùî ôîðìóþòüñÿ ïіä âïëèâîì
ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Îñíîâíèìè ïðèðîäíèìè
êîìïîíåíòàìè ëàíäøàôòіâ є ãіðñüêі ïîðîäè, ïîâіòðÿ, âîäà, ґðóíòè,
ðîñëèííіñòü, òâàðèííèé ñâіò.

Карта «Ландшафти України». Ëàíäøàôòíà êàðòà – öå òåìàòè÷íà ãåîãðàôі÷íà êàðòà, ÿêà äåìîíñòðóє ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ ðіçíèõ êàòåãîðіé òà їõíє ïðîñòîðîâå
ïîøèðåííÿ, à òàêîæ âіäîáðàæàє їõíє ðàéîíóâàííÿ. Âèäіëÿþòü çàãàëüíîíàóêîâі, îöіííі òà ïðîãíîçíі ëàíäøàôòíі êàðòè.
Íà çàãàëüíîíàóêîâèõ êàðòàõ âіäîáðàæàþòü ðіçíîìàíіòíіñòü і ñòàí
ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ ðіçíîãî ðàíãó: âіä ôàöіé òà óðî÷èù äî êëàñіâ і òèïіâ. Îöіííі êàðòè іëþñòðóþòü êëàñèôіêàöіþ òà
îöіíêó ëàíäøàôòіâ ñòîñîâíî óìîâ æèòòÿ ëþäåé òà їõíüîї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі (ìåëіîðàöії, áóäіâíèöòâà òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ, ãіäðîòåõíі÷íèõ ñïîðóä òîùî). Ïðîãíîçíі ëàíäøàôòíі êàðòè âіäîáðàæàþòü
ìîæëèâі ìàéáóòíі çìіíè ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ ó ðåçóëüòàòі äії ïðèðîäíèõ і òåõíîãåííèõ ÷èííèêіâ. Іñíóþòü òàêîæ ïàëåîëàíäøàôòíі
êàðòè, íà ÿêèõ âіäîáðàæàþòü ðåêîíñòðóéîâàíі ëàíäøàôòè ìèíóëîãî.
Çà ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíèõ äîñëіäæåíü ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîðії
íàøîї äåðæàâè, ñèñòåìàòèçàöії ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ
ñêëàäåíî çàãàëüíó ëàíäøàôòíó êàðòó Óêðàїíè (äèâ. àòëàñ àáî ôîðçàö
ïіäðó÷íèêà).
Îá’єêòàìè çîáðàæåííÿ íà âåëèêî- òà ñåðåäíüîìàñøòàáíèõ ëàíäøàôòíèõ êàðòàõ є òèïîëîãі÷íі ïðèðîäíі êîìïëåêñè – ôàöії, óðî÷èùà, ìіñöåâîñòі àáî їõíі êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ. Íà íèõ ïîêàçóþòü íå òіëüêè
ïðîñòîðîâå ðîçìіùåííÿ êëàñèôіêàöіéíèõ îá’єäíàíü ÏÒÊ, à і їõíþ âíóòðіøíþ ñòðóêòóðó. Íà äðіáíîìàñøòàáíèõ ëàíäøàôòíèõ êàðòàõ çîáðàæóþòü âåëèêі êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ ëàíäøàôòіâ – âèäè, òèïè òà êëàñè.
Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ òàêîþ êàðòîþ òà õàðàêòåðèñòèêè ëàíäøàôòíîї ñòðóêòóðè òåðèòîðії Óêðàїíè íà ëàíäøàôòíіé êàðòі є äåòàëüíà ëåãåíäà,
ó ÿêіé çàçíà÷åíî êëàñèôіêàöіéíі îá’єäíàííÿ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ.
Íàóêîâå é ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ëàíäøàôòíèõ êàðò ïîëÿãàє â òîìó,
ùî âîíè âіäîáðàæàþòü ëàíäøàôòíó ñòðóêòóðó òåðèòîðії êðàїíè òà
çàãàëüíі âëàñòèâîñòі ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ ó ñèñòåìàòèçîâàíîìó
âèãëÿäі, à òàêîæ є îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ îáґðóíòîâàíîї ñõåìè ôіçèêîãåîãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ òåðèòîðії.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
Користуючись ландшафтною картою, назвіть типові ландшафти вашого
регіону та складіть класифікаційну схему ландшафтів вашої місцевості:
клас, тип, вид.
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 Характерними рисами природно-територіальних комплексів є цілісність, подібність
внутрішньої будови, зовнішнього вигляду та спільність історичного розвитку.
 Основною одиницею таксономічного поділу та найменшим за розмірами природнотериторіальним комплексом більшість учених вважає ландшафт.
 Складовими частинами ландшафту є місцевості, урочища та фації; відповідно до
об’єднання ознак ландшафтів за подібністю, виділяють види, роди, типи й класи
ландшафтів.
 Своєрідним узагальненням комплексного дослідження природних ландшафтів є
створення загальної ландшафтної карти.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Назвіть основні компоненти природно-територіального комплексу. Складіть схему
їхніх взаємозв’язків.
2. Що таке ландшафт? Наведіть приклади.
3. У чому полягає відмінність між різними типами ландшафтів?
4. Що таке ландшафтна карта та з якою метою її складають?

§ 38.

ÐÀÉÎÍÓÂÀÍÍß ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒІÂ

 Що таке класифікація ландшафтів і з якою метою її здійснюють?
 Приклади ландшафтів вашої місцевості.


Фізико-географічне районування території України. Öå íàóêîâî îáґðóíòîâàíèé ïîäіë çåìíîї ïîâåðõíі íà ïðèðîäíі êîìïëåêñè ðіçíîãî ðàíãó. Âîíî çäіéñíþєòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ïîðіâíÿíî îäíîðіäíèõ
çà ïðèðîäíèìè óìîâàìè ðåãіîíіâ, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ ñâîєþ ëàíäøàôòíîþ ñòðóêòóðîþ. Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå, àáî ëàíäøàôòíå, ðàéîíóâàííÿ
òàêîæ ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ âіäïîâіäíîї êàðòè, êëàñèôіêàöіþ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, âèâ÷åííÿ їõíіõ îêðåìèõ êîìïîíåíòіâ.
Ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ òåðèòîðії
Óêðàїíè â÷åíі âèäіëÿëè ïðèðîäíі êîìïëåêñè, âðàõîâóþ÷è çîíàëüíі é
àçîíàëüíі ÷èííèêè. Ãîëîâíі ðèñè ïðèðîäíèõ óìîâ íàøîї êðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ òèì, ùî ìàéæå âñÿ її òåðèòîðіÿ ëåæèòü ó ïîìіðíîìó ãåîãðàôі÷íîìó ïîÿñі, ÿêèé є çîíàëüíèì êîìïëåêñîì.
Âèäіëÿþòü òàêі îäèíèöі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî (ëàíäøàôòíîãî)
ðàéîíóâàííÿ: êðàїíà, çîíà, ïіäçîíà, ïðîâіíöіÿ, îáëàñòü (äèâ. ôîðçàö).
Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà êðàїíà – öå äіëÿíêà ñóõîäîëó, óòâîðåííÿ òà
ðîçâèòîê ÿêîї ïîâ’ÿçàíі ç âåëèêèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè (ïëàòôîðìàìè òà îáëàñòÿìè ñêëàä÷àñòîñòі). Âèäіëÿþòü ðіâíèííі é ãіðñüêі
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі êðàїíè, ÿêі õàðàêòåðèçóþòüñÿ âëàñòèâèìè їì ëàíäøàôòàìè. Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ òðüîõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ êðàїí: Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèííà (ïіâäåííî-çàõіäíà
÷àñòèíà), Êàðïàòñüêà ãіðñüêà é Êðèìñüêà ãіðñüêà.
147

РОЗДІЛ 3

ГОЛОВНЕ

РОЗДІЛ 3

Êîæíà êðàїíà ìàє ñâіé íàáіð ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, ÿêі ìåíøі çà
ðîçìіðàìè òà ïðîñòіøі çà áóäîâîþ. Ó ðіâíèííіé êðàїíі öå ïðèðîäíі
çîíè, ó ãіðñüêèõ – âåðòèêàëüíі ïîÿñè.
Ðіâíèííà òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ äàâíüîї äîêåìáðіéñüêîї ïëàòôîðìè, à ïðèðîäíі çîíè íà íіé çìіíþþòüñÿ ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü. Öå çóìîâëþє çàëåæíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ êîæíîї çîíè âіä
ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè, ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà é âîëîãè òà õàðàêòåðó
öèðêóëÿöії àòìîñôåðè. Óíàñëіäîê öüîãî â ìåæàõ îêðåìîї çîíè ôîðìóþòüñÿ âіäïîâіäíі òèïè ґðóíòіâ, ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò. Îñíîâíîþ
îçíàêîþ ïðèðîäíîї çîíè є ïåðåâàæàííÿ â її ìåæàõ ïåâíîãî çîíàëüíîãî
òèïó ëàíäøàôòіâ. Ó ìåæàõ ðіâíèííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè âèäіëÿþòü
çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, ëіñîñòåïіâ і ñòåïіâ. Ó ñâîþ
÷åðãó â ïðèðîäíèõ çîíàõ âèäіëÿþòü ïіäçîíè. Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà ïіäçîíà – öå ÷àñòèíà ïðèðîäíîї çîíè, ùî âèäіëÿєòüñÿ â її ìåæàõ çà ðіçíèöåþ ó çâîëîæåííі òà ãіäðîëîãі÷íèìè óìîâàìè. Íà ðіâíèííіé
òåðèòîðії Óêðàїíè ïіäçîíè âèäіëÿþòü ëèøå â ñòåïó, à â çîíàõ ìіøàíèõ
і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ і â ëіñîñòåïó їõ íåìàє. Ñòåïîâà çîíà Óêðàїíè,
çàëåæíî âіä óìîâ çâîëîæåííÿ, òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó, õàðàêòåðó
ґðóíòîâî-ðîñëèííîãî ïîêðèâó îêðåìèõ її ÷àñòèí, ïîäіëÿєòüñÿ íà
ïіâíі÷íîñòåïîâó, ñåðåäíüîñòåïîâó òà ïіâäåííîñòåïîâó ïіäçîíè.
Îñêіëüêè êëіìàòè÷íі óìîâè çìіíþþòüñÿ íå òіëüêè ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü, à é іç çàõîäó íà ñõіä, ó äîâãîòíîìó íàïðÿìêó, ó ìåæàõ ïðèðîäíèõ çîí âèäіëÿþòü ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі êðàї. Їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæèòü
âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó (âèñî÷èíè ÷è íèçîâèíè) òà ñòóïåíÿ êîíòèíåíòàëüíîñòі êëіìàòó (íàÿâíîñòі êëіìàòè÷íèõ îáëàñòåé). Òàê, ó ìåæàõ
ëіñîñòåïîâîї çîíè âèäіëÿþòü Ïîäіëüñüêî-Ïðèäíіïðîâñüêèé (÷àñòèíè
Ïîäіëüñüêîї і Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èí, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà Óêðàїíñüêîìó ùèòі), Ëіâîáåðåæíî-Äíіïðîâñüêèé (íà Ïðèäíіïðîâñüêіé íèçîâèíі) òà Ñõіäíîóêðàїíñüêèé (Ñåðåäíüîðóñüêèé, ùî âіäïîâіäàє ñõèëàì
îäíîéìåííîї âèñî÷èíè) êðàї.
Íàéìåíøèìè òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî
ðàéîíóâàííÿ є ïðèðîäíі îáëàñòі. Êðèòåðієì їõíüîãî âèðіçíåííÿ є ìіñöåâі ôîðìè ðåëüєôó, ÿêèì âëàñòèâі âіäïîâіäíі òèïè ãіðñüêèõ ïîðіä,
ùî çóìîâëþþòü ìіêðîêëіìàòè÷íі òà ãіäðîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ôіçèêîãåîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ. Íàïðèêëàä, ó ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ
âèäіëÿþòü ïðèðîäíі îáëàñòі Âîëèíñüêîãî, Æèòîìèðñüêîãî, Êèїâñüêîãî, ×åðíіãіâñüêîãî òà Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêîãî Ïîëіññÿ.
Óêðàїíñüêі Êàðïàòè òà Êðèìñüêі ãîðè є ñêëàä÷àñòèìè ñïîðóäàìè,
ùî ñôîðìóâàëèñÿ ïіä ÷àñ àëüïіéñüêîãî ãîðîòâîðåííÿ. Äëÿ öèõ ôіçèêîãåîãðàôі÷íèõ êðàїí õàðàêòåðíà âåðòèêàëüíà çìіíà âèñîòíèõ ïîÿñіâ,
îñêіëüêè ç âèñîòîþ çìіíþþòüñÿ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі ïðîöåñè, à òàêîæ
óìîâè ëàíäøàôòîóòâîðåííÿ.
Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ ó âèâ÷åííі
çàêîíîìіðíîñòåé ïðèðîäíèõ óìîâ òåðèòîðії Óêðàїíè, її ïîäіëó íà ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè. Ùî äåòàëüíіøå çäіéñíåíî ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íå ðàéîíóâàííÿ, òî ëіïøå âèâ÷åíî ïðèðîäíі óìîâè ïåâíîї
òåðèòîðії. Òàêîæ öå ñïðèÿє ðîçâ’ÿçàííþ ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
і є íàóêîâîþ îñíîâîþ îáґðóíòóâàííÿ ïðîєêòіâ ìåëіîðàöії, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ, ìіñòîáóäóâàííÿ, ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ і
âîäíèõ ðåñóðñіâ, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
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Для розвитку теорії фізико-географічного районування території України
велике значення мали дослідження експедицій кінця ХІХ – початку ХХ ст.
У них працювали відомі вчені-природознавці В. Докучаєв, Л. Берг, Ф. Левінсон-Лессінг, В. Вернадський, А. Архангельський, Б. Полинов, А. Краснов,
Н. Дімо та ін. Матеріали досліджень Полтавської, Чернігівської і Подільської
земських експедицій було покладено в основу класичної праці В. Докучаєва
«Наші степи колись і тепер» (1892). У 20-х роках ХХ ст. було опубліковано
праці з природного районування України Б. Лічкова «Природні райони України» і П. Тутковського «Природна районізація України».


Антропогенні ландшафти. Áàãàòî ñó÷àñíèõ ëàíäøàôòіâ ó ïðîöåñі
іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çàçíàëè çíà÷íèõ çìіí ïіä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Òàê âèíèêëè àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè. Ïðè÷èíîþ
öüîãî є òå, ùî ëàíäøàôòè, êðіì ïðèðîäíîї, âèêîíóþòü ùå é æèòòєâó òà
ãîñïîäàðñüêó ôóíêöії. Ïіä æèòòєâîþ ôóíêöієþ ëàíäøàôòó ðîçóìієìî
òå, ùî áóäü-ÿêèé ëàíäøàôò є ñåðåäîâèùåì ïðîæèâàííÿ ëþäèíè, à
ãîñïîäàðñüêà – ïåðåäáà÷àє òå, ùî ëàíäøàôò є îñíîâîþ åêîíîìі÷íîї
äіÿëüíîñòі. Âïëèâ ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ó ôóíêöіîíóâàííі
ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ і çìіíþє їõíþ ñòðóêòóðó. Íàïðèêëàä, óíàñëіäîê
ðîçîðþâàííÿ öіëèííèõ çåìåëü ïîðóøóєòüñÿ ґðóíòîâèé ïîêðèâ, çàìіíþєòüñÿ íà êóëüòóðíó ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü, çíèêàє òèïîâèé òâàðèííèé
ñâіò, ïîðóøóєòüñÿ ðåæèì ïіäçåìíèõ âîä, çìіíþєòüñÿ ìіêðîêëіìàò, âèíèêàþòü óìîâè äëÿ åðîçії ґðóíòіâ òîùî. Ùå äî áіëüøèõ çìіí ó ïðèðîäíèõ
ëàíäøàôòàõ ïðèçâîäèòü ðîáîòà ïіäïðèєìñòâ ãіðíè÷îäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі, ìіñòîáóäіâíà òà ãіäðîòåõíі÷íà äіÿëüíіñòü ëþäèíè.
Àíòðîïîãåííèé ëàíäøàôò ñêëàäàєòüñÿ ÿê ç ïðèðîäíèõ, òàê і çìіíåíèõ ëþäèíîþ êîìïîíåíòіâ, ùî òàêîæ âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Ïðèêëàäàìè àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ є ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ,
êàð’єðè, ìåëіîðàòèâíі ñèñòåìè, íàñåëåíі ïóíêòè, øòó÷íі âîäîñõîâèùà
òà ëіñîíàñàäæåííÿ, òðàíñïîðòíі øëÿõè òîùî (ìàë. 86).
Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî äîñòàòíüî ëþäèíі çìіíèòè áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé êîìïîíåíò ëàíäøàôòó, ùîá óòâîðèâñÿ íîâèé, àíòðîïîãåííèé ÏÒÊ.
À çâàæàþ÷è íà òå, ùî ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî ïîøèðèëàñÿ ìàéæå íà âñþ ïîâåðõíþ ïëàíåòè, ïðèðîäíèõ
ëàíäøàôòіâ íà íіé çàëèøèëîñÿ ìàëî, àäæå âîíè ïîñòóïîâî çàìіùóþòüñÿ àíòðîïîãåííèìè.
Іñíóє áàãàòî âàðіàíòіâ êëàñèôіêàöіé àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ.
Íàïðèêëàä, âèäіëÿþòü ÷îòèðè ãðóïè ëàíäøàôòіâ çà ñòóïåíåì çìіíè їõ
ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ: 1) óìîâíî çìіíåíі, àáî ïåðâіñíі; 2) ñëàáî
çìіíåíі; 3) ïîðóøåíі (ñèëüíî çìіíåíі); 4) âëàñíå êóëüòóðíі, àáî ðàöіîíàëüíî ïåðåòâîðåíі, ëàíäøàôòè.
Òàêîæ іñíóє êëàñèôіêàöіÿ àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ çà çìіñòîì:
ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êîìïëåêñè (îáðîáëåíі ïîëÿ, êóëüòóðíі ëóêè);
ëіñîâі êîìïëåêñè (øòó÷íі ïîñàäêè ëіñó); âîäíі êîìïëåêñè (ñòàâêè,
âîäîñõîâèùà); ïðîìèñëîâі êîìïëåêñè (âêëþ÷àþ÷è äîðîæíі); ñåëèòåáíі
êîìïëåêñè – ëàíäøàôòè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, âіä íåâåëèêèõ ñіë äî íàéáіëüøèõ ìіñò (ìàë. 77).
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Мал. 77. Класифікація антропогенних ландшафтів за змістом

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
Користуючись картою інтернет-ресурсу та додатковими джерелами інформації, з’ясуйте сучасний стан ландшафтів України й визначте частку зміни їхнього природного стану.
ÍÀÓÊÎÂІ Ä
ÄÈÑÊÓÑІЇ
Дотепер немає повної ясності щодо самих антропогенних ландшафтів: що під ними мається на увазі, де проходить межа між природними
та антропогенними ландшафтними комплексами, які їхні відмінні
ознаки. Як виокремити антропогенні ландшафти, якщо нині майже не
залишилося ландшафтів, які не зазнали б прямого або непрямого
впливу людини, що проявляється в найрізноманітніших формах?
До того ж навіть найбільш сильно перетворений ландшафт залишається частиною природи, оскільки він розвивається за природними
законами.

ГОЛОВНЕ
 Кожний ландшафт відрізняється від інших і є неповторним як у просторі, так і
в часі.
 Класифікація ландшафтів дає змогу швидко їх розпізнавати та створювати ландшафтні карти.
 В Україні основними класифікаційними категоріями ландшафтів є клас, підклас,
тип, підтип, вид і підвид.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Як ви розумієте таку властивість природно-територіального комплексу, як цілісність?
2. Які господарські чинники мали значний вплив на ландшафти України за історичний
час?
3. За якими ознаками виділяють види, роди, типи й класи ландшафтів? Назвіть основні класи ландшафтів, поширених у нашій країні.
4. Що таке антропогенні ландшафти та які вони бувають?
5. Наведіть приклади антропогенних ландшафтів, поширених у вашій місцевості.

§ 39.

ÐІÂÍÈÍÍІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ
ÒÀ ЇÕÍß ÐІÇÍÎÌÀÍІÒÍІÑÒÜ

 Що таке ландшафт і які його основні складові?
 За якими ознаками виділяють класи, типи та види ландшафтів?
 У чому полягають відмінності в поширенні ландшафтів на рівнинній і гір-ській території?


Рівнинні ландшафти України. Ó ìåæàõ Óêðàїíè âèäіëÿþòü äâà
êëàñè ëàíäøàôòіâ: ðіâíèííі é ãіðñüêі. Êëàñ ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ
îõîïëþє áëèçüêî 95 % òåðèòîðії íàøîї äåðæàâè é îá’єäíóє òèïè òà
ïіäòèïè ëàíäøàôòіâ (ìàë. 78). Їõ ðîçðіçíÿþòü çàëåæíî âіä ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà é âîëîãè, ÿêèì çóìîâëþєòüñÿ çîíàëüíèé ðîçïîäіë òèïіâ
ґðóíòîâîãî òà ðîñëèííîãî ïîêðèâó, îñîáëèâîñòåé ãіäðîëîãі÷íîãî
ðåæèìó òà ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ.
Ìіøàíîëіñîâі ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 17 % òåðèòîðії
Óêðàїíè і ÿâëÿþòü ñîáîþ çîíàëüíèé òèï ëàíäøàôòіâ. Â Óêðàїíі ìіøà-

Мал. 78. Типи та підтипи рівнинних ландшафтів
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 Багато сучасних ландшафтів у процесі історичного розвитку зазнали значних змін
під впливом господарської діяльності людини, що призвело до виникнення антропогенних ландшафтів.
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íîëіñîâі ëàíäøàôòè ïîøèðåíі ïåðåâàæíî íà ïіâíî÷і â çîíі ìіøàíèõ
õâîéíî-øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ, à òàêîæ îêðåìèìè äіëÿíêàìè â ëіñîñòåïó
ó ìіñöÿõ ïîøèðåííÿ ìîðåííèõ ÷è âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ âіäêëàäіâ і â
äîëèíàõ ðі÷îê. Öåé òèï ëàíäøàôòіâ ñôîðìóâàâñÿ â óìîâàõ ïîìіðíîãî
êëіìàòè÷íîãî ïîÿñó ç òåïëèì і âîëîãèì êëіìàòîì òà ïîçèòèâíèì áàëàíñîì îïàäіâ і òåìïåðàòóð. Âàæëèâîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ìіøàíîëіñîâèõ
ëàíäøàôòіâ є íàÿâíіñòü ëüîäîâèêîâèõ, âîäíî-ëüîäîâèêîâèõ, àëþâіàëüíèõ
âіäêëàäіâ ãіðñüêèõ ïîðіä, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â àíòðîïîãåíîâîìó ïåðіîäі.
Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè öèõ ëàíäøàôòіâ є ðіâíèííіñòü òåðèòîðії, ÿêà
âêëþ÷àє ðіçíі çà óòâîðåííÿì ôîðìè ðåëüєôó, ãóñòà ðі÷êîâà ñіòêà ç ïåðåâàæàííÿì øèðîêèõ ðі÷êîâèõ äîëèí ðіâíèííîãî òèïó, âèñîêèé ðіâåíü
çàëÿãàííÿ ґðóíòîâèõ âîä, íàÿâíіñòü çíà÷íîї êіëüêîñòі çàáîëî÷åíèõ
äіëÿíîê. Ìіøàíі ëіñè ñôîðìóâàëèñÿ íà äåðíîâî-ïіäçîëèñòèõ, äåðíîâèõ
і áîëîòÿíèõ ґðóíòàõ.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ìіøàíîëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ â Óêðàїíі є
їõíÿ êîíòðàñòíіñòü, ñêëàäíå ïåðåìåæóâàííÿ ïðèðîäíèõ òà àíòðîïîãåííèõ êîìïëåêñіâ, çíà÷íі çìіíè їõ ïіä âïëèâîì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі
ëþäèíè. Òàêèé âïëèâ íà ìіøàíîëіñîâі ëàíäøàôòè íàéáіëüøå ïðîÿâëÿєòüñÿ ïіä ÷àñ çåìëåðîáñüêî-ìåëіîðàòèâíîãî (îñóøåííÿ áîëіò і âàïíóâàííÿ êèñëèõ ґðóíòіâ), ëіñîãîñïîäàðñüêîãî òà âîäîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Øèðîêîëèñòîëіñîâі ëàíäøàôòè íàëåæàòü äî ñåðåäíüîєâðîïåéñüêîãî
òà ñõіäíîєâðîïåéñüêîãî òèïó ëàíäøàôòіâ і çàéìàþòü áëèçüêî 7 % òåðèòîðії Óêðàїíè. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ ïåðåâàæíî íà çàõîäі êðàїíè â óìîâàõ
ïîìіðíî òåïëîãî êëіìàòó ç îïòèìàëüíèìè ïîêàçíèêàìè áàëàíñó òåïëà é
âîëîãè. Øèðîêîëèñòîëіñîâі ëàíäøàôòè ïîøèðåíі â Ïåðåäêàðïàòòі, íà
ñõèëàõ Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò і Êðèìñüêèõ ãіð, à òàêîæ íà âèñî÷èíàõ ó
çàõіäíіé òà ïіâíі÷íіé ÷àñòèíàõ ëіñîñòåïîâîї ïðèðîäíîї çîíè. Äàíі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ íà ðîç÷ëåíîâàíèõ ëåñîâèõ ðіâíèíàõ, äå ïåðåâàæàþòü ñіðі òà òåìíî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè. Êëіìàòè÷íі óìîâè õàðàêòåðèçóþòüñÿ
ïîìіðíî òåïëèì ëіòîì ç âåãåòàöіéíèì ïåðіîäîì, ÿêèé òðèâàє áëèçüêî 6–7
ìіñÿöіâ, ðі÷íîþ ñóìîþ îïàäіâ 600–650 ìì òà ïðîõîëîäíîþ çèìîþ. Òèïîâèìè ðîñëèííèìè óãðóïîâàííÿìè є ãðàáîâі ëіñè òà äіáðîâè íà ðіâíèííèõ
òåðèòîðіÿõ і áóêîâі ëіñè íà âèñîêèõ âîäîäіëàõ.
Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 31 % òåðèòîðії
Óêðàїíè і íàëåæàòü äî òèïó ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ
ïåðåâàæíî íà ëåñîâèõ ãіðñüêèõ ïîðîäàõ â àíòðîïîãåíîâîìó ïåðіîäі. Öі
ëàíäøàôòè óòâîðèëèñÿ â óìîâàõ ïîìіðíîãî êëіìàòó çà îïòèìàëüíîãî
ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà òà âîëîãè. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíå ÷åðãóâàííÿ âèñî÷èííèõ, ñõèëîâèõ, íèçîâèííèõ і äîëèííèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ,
âåëèêèõ ïëîù îðíèõ çåìåëü, îêðåìèõ ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Äîñèòü ïîìіòíèìè є âіäìіííîñòі òåïëî- і âîëîãîçàáåçïå÷åíîñòі, іç ÷èì ïîâ’ÿçàíî
âèíèêíåííÿ ïðîöåñіâ ÿê çàñîëåííÿ, òàê і çàáîëî÷óâàííÿ ґðóíòіâ. Їõíіìè
õàðàêòåðíèìè ðèñàìè є íàÿâíіñòü çíà÷íîї êіëüêîñòі áàëîê òà ÿðіâ, îñîáëèâî íà âèñî÷èííèõ òà äîëèííî-ðі÷êîâèõ ñõèëàõ, åðîçіéíèõ òà çñóâíèõ
ïðîöåñіâ, îñîáëèâî â äîëèíі Äíіïðà òà іíøèõ ðі÷îê, ó ÿðàõ òà áàëêàõ.
Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè óìîâíî ïîäіëÿþòü íà ïіâíі÷íî- òà ïіâäåííîëіñîñòåïîâі. Ïіâíі÷íîëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ
äîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ íà ñіðèõ ëіñîâèõ ґðóíòàõ é îïіäçîëåíèõ ÷îðíî152
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Перспективними напрямками сучасних ландшафтних досліджень учені вважають розробку детальної систематики ландшафтів, прикладом для якої
може бути систематика рослинності або генетична класифікація ландшафтів, і створення кадастру ландшафтів та побудову середньомасштабної
ландшафтної карти України як основи для дослідження ландшафтного
різноманіття і екологічного стану території нашої держави.

ГОЛОВНЕ
 У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські.
 Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави.
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çåìàõ. Ïіâäåííîëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè óòâîðèëèñÿ â óìîâàõ áіëüø
ïîñóøëèâîãî êëіìàòó, ãëèáøîãî çàëÿãàííÿ ґðóíòîâèõ âîä, íà ñóãëèíèñòèõ ëåñîâèõ ïîðîäàõ і ëåñàõ. Çà òàêèõ óìîâ ïіä ëó÷íî-ñòåïîâîþ
ðîñëèííіñòþ ñôîðìóâàëèñÿ òèïîâі ÷îðíîçåìè.
Ëіñîñòåïîâі ëàíäøàôòè, ùî ïðåäñòàâëåíі øèðîêîëèñòèìè ëіñàìè,
ðіçíîòðàâíî-çëàêîâèìè ñòåïàìè, ëóêàìè, çàçíàëè çíà÷íèõ çìіí ó
ðåçóëüòàòі ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Îêðåìі ïіâäåííі ïðèðîäíі òåðèòîðії çàìіíåíі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè óãіääÿìè íà 80–85 %. Ðàöіîíàëüíå
ãîñïîäàðñüêå âèêîðèñòàííÿ ëіñîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ó ìàéáóòíüîìó
ìàє ïåðåäáà÷àòè êîìïëåêñ ìåëіîðàòèâíèõ ïðîòèåðîçіéíèõ çàõîäіâ.
Ñòåïîâі ëàíäøàôòè çàéìàþòü áëèçüêî 32 % òåðèòîðії Óêðàїíè òà
íàëåæàòü äî òèïó ðіâíèííèõ ëàíäøàôòіâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ
íåäîñòàòíüîї çâîëîæåíîñòі é äîñòàòíüîї êіëüêîñòі òåïëà. Íàéáіëüøå
ïîøèðåíі âîíè íà ïіâäíі òà ïіâäåííîìó ñõîäі íàøîї êðàїíè. Äëÿ öèõ
ëàíäøàôòіâ õàðàêòåðíèìè є ÷îðíîçåìè çâè÷àéíі òà ïіâäåííі, êàøòàíîâі ґðóíòè â êîìïëåêñі іç ñîëîíöÿìè òà ñîëîí÷àêàìè.
Ó ðîñëèííîìó ïîêðèâі â ìèíóëîìó öі ëàíäøàôòè áóëè ïðåäñòàâëåíі ïðèðîäíèìè ñòåïàìè, à òàêîæ áàéðà÷íèìè ëіñàìè. Ó íàø ÷àñ
ìàéæå íà 90 % âîíè ïåðåòâîðåíі íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ.
Òàêèé âèñîêèé ñòóïіíü ðîçîðàíîñòі â ïîєäíàííі ç õàðàêòåðîì àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії òà âèïàäàííÿ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ ñïðè÷èíÿþòü
ðîçâèòîê âіòðîâîї і âîäíîї åðîçії ґðóíòіâ.
Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé êëіìàòè÷íèõ óìîâ, à îñîáëèâî áàëàíñó
çâîëîæåííÿ, ñòåïîâі ëàíäøàôòè ïîäіëÿþòü íà òðè ïіäòèïè: ïіâíі÷íîñòåïîâі, ñåðåäíüîñòåïîâі òà ïіâäåííîñòåïîâі (ñóõîñòåïîâі).
Ïіâäåííîñòåïîâі (ñóõîñòåïîâі) ëàíäøàôòè îõîïëþþòü áëèçüêî 8 %
òåðèòîðії êðàїíè òà ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ ïîñóøëèâîãî ïîìіðíîãî êëіìàòó é íåäîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ. Âîíè ïåðåâàæàþòü íà ïіâäíі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè, à òàêîæ õàðàêòåðíі äëÿ ðіâíèííîї ÷àñòèíè Êðèìó.
Ñåðåä іíøèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ âîíè âèäіëÿþòüñÿ áåçâîäíіñòþ,
ïåðåâàæàííÿì êîëþ÷èõ ÷àãàðíèêіâ і æîðñòêèõ òðàâ, ùî ñôîðìóâàëèñÿ
íà ñîëîíöþâàòèõ òåìíî-êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ. Íàÿâíіñòü ñîëîíöåâèõ і
ñîëîí÷àêîâèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ íà ïіâäíі Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè òà áіëÿ çàòîêè Ñèâàø íàäàє öèì ëàíäøàôòàì íàïіâïóñòåëüíèõ ðèñ.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íà òåðèòîðії Óêðàїíè äî ðіâíèííèõ
òàêîæ íàëåæàòü ëó÷íі é áîëîòíі òèïè ëàíäøàôòіâ, ÿêі ñôîðìóâàëèñÿ
â ðåçóëüòàòі äії àçîíàëüíèõ ÷èííèêіâ.
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 Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів об’єднує такі типи: мішанолісові,
широколистолісові, лісостепові, степові (з підтипами північностепових, середньостепових, південностепових) та сухостепові ландшафти.
 Результатом дії азональних чинників на рівнинах виникли лучні й болотні типи
ландшафтів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. У поширенні ландшафтів спостерігаються певні закономірності. Як проявляються
ці закономірності на рівнинній частині території України?
2. Назвіть і коротко схарактеризуйте найбільші ландшафти, що сформувалися на
рівнинній частині території нашої держави.
3. Проаналізуйте літературні та історико-географічні джерела та наведіть приклади
зміни ландшафтів України за останні двісті років. Які саме компоненти ландшафтів
зазнали впливу людини?

§ 40.

ÏÐÈÐÎÄÍІ ÇÎÍÈ ÓÊÐÀЇÍÈ. ÇÎÍÀ ÌІØÀÍÈÕ
ËІÑІÂ І ØÈÐÎÊÎËÈÑÒÈÕ ËІÑІÂ

 Природні зони помірного географічного поясу.
 На яких материках поширена зона мішаних і широколистих лісів?


Географічне положення. Çîíè ìіøàíèõ (1) і øèðîêîëèñòèõ (2)
ëіñіâ ðîçòàøîâàíі â ïіâíі÷íіé і çàõіäíіé ÷àñòèíàõ Óêðàїíè é íàëåæàòü
äî Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè (ìàë. 79, 1, 2).
Ïðèðîäíà çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ îõîïëþє áіëüøі ÷àñòèíè Âîëèíñüêîї,
Ðіâíåíñüêîї, Æèòîìèðñüêîї, Êèїâñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї îáëàñòåé, à
òàêîæ ïіâíі÷íó ÷àñòèíó Ñóìñüêîї
îáëàñòі. Її ïіâäåííà ìåæà ïðîõîäèòü
1
ïîáëèçó òàêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ:
Ëóöüê – Ðіâíå – Æèòîìèð – Êèїâ –
2
Íіæèí – Ãëóõіâ. Çîíà øèðîêîëèñòèõ
ëіñіâ îõîïëþє Òåðíîïіëüñüêó îáëàñòü,
áіëüøó ÷àñòèíó Õìåëüíèöüêîї îáëàñòі
òà ÷àñòêîâî Âîëèíñüêó, Ðіâíåíñüêó,
Ëüâіâñüêó, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêó îáëàñòі. Òàêі ìåæі ïðèðîäíèõ çîí ÷іòêî
îêðåñëåíі ðåëüєôîì, ґðóíòàìè, ðîñМал. 79. Межі зон мішаних (1)
ëèííіñòþ òà õàðàêòåðîì ëàíäøàôòіâ.
і широколистих (2) лісів

Особливості природних умов. Çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ
ëіñіâ îòðèìàëè ñâîї íàçâè âіä ïåðåâàæàííÿ íà öèõ òåðèòîðіÿõ ëіñîâèõ
ëàíäøàôòіâ, à ñàìå: ìіøàíèõ ëіñіâ іç õâîéíèìè é ëèñòÿíèìè äåðåâàìè òà îêðåìèõ äіëÿíîê іç øèðîêîëèñòèìè ïîðîäàìè äåðåâ.
Ðåëüєô çîíè ìіøàíèõ ëіñіâ ïåðåâàæíî íèçîâèííèé, à øèðîêîëèñòèõ – âèñî÷èííèé, îñíîâíó ðîëü âіäіãðàëè ïіùàíі é ïіùàíî-ãëèíèñòі
âіäêëàäè ëüîäîâèêîâîãî ïîõîäæåííÿ. Ïіñëÿ Äíіïðîâñüêîãî çëåäåíіííÿ
òóò ñôîðìóâàëèñÿ çàíäðîâі ðіâíèíè, ìîðåííі ïàñìà é åîëîâі ôîðìè
ðåëüєôó. Íà ïіâíі÷íîìó çàõîäі é ïіâíі÷íîìó ñõîäі óòâîðèëèñÿ êàðð
154

Нацiональне надбання
Світязь – одне з найбільших за об’ємом прісноводне озеро й найглибше озеро
природного походження в Україні. Належить до групи Шацьких озер, що в межиріччі Прип’яті й Західного Бугу. Світязь чимось схожий на море – у вітряну
погоду його хвилі досягають півтораметрової висоти. Площа озера становить
2622 га, довжина – 9225 м, ширина – 4000 м, максимальна глибина – 58,4 м,
середня глибина – 6,9 м.

Ïåðåâàæàþ÷èìè ґðóíòàìè â çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ є äåðíîâî-ïіäçîëèñòі ãëåéîâі òà áîëîòíî-ëó÷íі ґðóíòè, ÿêі îõîïëþþòü ïîíàä 95 %
òåðèòîðії çîíè. Ïіä øèðîêîëèñòèìè ëіñàìè ñôîðìóâàëèñÿ ñіðі ëіñîâі
155
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ñòîâі ôîðìè ðåëüєôó. Äëÿ âèñî÷èííèõ òåðèòîðіé õàðàêòåðíі âóçüêі é
ãëèáîêі ðі÷êîâі äîëèíè, ìîðåííі ãîðáè, ÿðè òà áàëêè.
Êëіìàò. Çîíè ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ðîçòàøîâàíі â Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíіé êëіìàòè÷íіé îáëàñòі, òîìó òóò ïåðåâàæàє
ïîìіðíî êîíòèíåíòàëüíèé êëіìàò ç òåïëèì і âîëîãèì ëіòîì і ïîðіâíÿíî
ì’ÿêîþ çèìîþ. Ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ñòàíîâèòü 1700–1850 ÌÄæ/
ì2. Êіëüêіñòü ñîíÿ÷íèõ ãîäèí çìіíþєòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä âіä 1500 äî
1800 ãîä íà ðіê. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà â ëèïíі çìіíþєòüñÿ ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü âіä 17 äî 19 Ñ, à ïåðåñі÷íà òåìïåðàòóðà ñі÷íÿ çíèæóєòüñÿ іç
çàõîäó íà ñõіä âіä –4,5 äî 8 Ñ, ùî çóìîâëåíî âіäïîâіäíîþ öèðêóëÿöієþ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Ïðîòå ñïîñòåðіãàþòüñÿ é çíà÷íі òåìïåðàòóðíі
âіäõèëåííÿ âіä ñåðåäíüîðі÷íèõ ïîêàçíèêіâ. Òàê, ìіíіìàëüíі òåìïåðàòóðè â ñі÷íі ìîæóòü ñÿãàòè –32…–39 Ñ, à ìàêñèìàëüíі òåìïåðàòóðè
ëèïíÿ–ñåðïíÿ +33…+39 Ñ. Âåãåòàöіéíèé (áåçìîðîçíèé) ïåðіîä òðèâàє
âіä 160 äíіâ íà ñõîäі äî 180 äíіâ íà çàõîäі. Ïîãîäó â çîíі ëіñіâ çäåáіëüøîãî âèçíà÷àþòü ïîøèðåííÿ àòëàíòè÷íèõ, êîíòèíåíòàëüíèõ òà àðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, à ìåíøîþ ìіðîþ – òðîïі÷íèõ. Îñíîâíó
êіëüêіñòü îïàäіâ ïðèíîñÿòü àòëàíòè÷íі öèêëîíè. Ó ñåðåäíüîìó òóò
âèïàäàє 600–700 ìì îïàäіâ íà ðіê: 75–80 % îïàäіâ âèïàäàє ó âèãëÿäі
äîùó é ëèøå 20–25 % – ó âèãëÿäі ñíіãó. Ïîêàçíèê âèïàðîâóâàíîñòі
ñòàíîâèòü 400–450 ìì, êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ áіëüøå âіä îäèíèöі, ùî
çóìîâëþє íàäìіðíó çâîëîæåíіñòü çîíè. Áіëüøіñòü îïàäіâ ïðèïàäàє íà
òåïëó ïîëîâèíó ðîêó. Ñòіéêèé ñíіãîâèé ïîêðèâ óòðèìóєòüñÿ 90–100
äíіâ. Ïåðåâàæàþòü çàõіäíі âіòðè іç ñåðåäíüîþ øâèäêіñòþ 3–5 ì/ñ.
Âíóòðіøíі âîäè. Êëіìàòè÷íі óìîâè, ðåëüєô, ãåîëîãі÷íà áóäîâà öієї
òåðèòîðії ñïðèÿëè ôîðìóâàííþ ãóñòîї ðі÷êîâîї ìåðåæі, óòâîðåííþ
çíà÷íîї êіëüêîñòі ðіçíîìàíіòíèõ îçåð, áîëіò, âåëèêèõ çàïàñіâ ïіäçåìíèõ âîä. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà ðі÷êîâîї ñіòêè ñòàíîâèòü 0,29 êì/êì2, à â
äåÿêèõ ðàéîíàõ і 0,5 êì/êì2. Ðі÷êè ïðèðîäíèõ çîí íàëåæàòü äî
áàñåéíіâ Äíіïðà, Çàõіäíîãî Áóãó òà
à Äíіñòðà. Íàéáіëüøèìè ïðèòîêàìè
Äíіïðà є Ïðèï’ÿòü і Äåñíà. Äëÿ ðі÷îê õàðàêòåðíèé ìіøàíèé òèï æèâëåííÿ ç òðèâàëîþ âåñíÿíîþ ïîâіííþ òà çèìîâîþ ìåæåííþ. Çíà÷íі òóò
çàïàñè é ïіäçåìíèõ âîä. Òàêîæ äóæå ïîøèðåíі íèçèííі é ïåðåõіäíі
áîëîòà ç ðі÷êîâèì і ïіäçåìíèì æèâëåííÿì.
Ó çîíі ìіøàíèõ ëіñіâ є çíà÷íà êіëüêіñòü îçåð. Íàéáіëüøå ç íèõ êàðñòîâîãî (Øàöüêі îçåðà – Ñâіòÿçü, Ïóëåìåöüêå, Ëóêè, Ëþöèìèð), çàïëàâíîãî (Òóð, Ëþá’ÿçü, Íîáåëü) і ëüîäîâèêîâîãî (Íå÷èìíå) ïîõîäæåííÿ.
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ґðóíòè òà îêðåìі äіëÿíêè ÷îðíîçåìіâ îïіäçîëåíèõ. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ґðóíòîâîãî ïîêðèâó îáîõ çîí є ñòðîêàòіñòü – îäíі òèïè ґðóíòіâ ÷àñòî çìіíþþòüñÿ іíøèìè.
Îñíîâíèìè òèïàìè ðîñëèííîñòі є ëіñîâà, ëó÷íà é áîëîòíà (ìàë. 80).
Òóò ðîñòóòü ïåðåâàæíî ñîñíîâі (áîðè), ñîñíîâî-äóáîâі (ñóáîðè), äóáîâîãðàáîâі (ãðóäè), ñîñíîâî-äóáîâî-ãðàáîâі (ñóãðóäêè), âіëüõîâі (âіëüøíÿêè)
òà áåðåçîâі (áåðåçíÿêè) ëіñè. Îêðåìèìè äіëÿíêàìè òðàïëÿþòüñÿ
ÿëèíîâі ëіñè (ðàìåíі). Íà ëіñèñòіñòü òåðèòîðії íåãàòèâíî âïëèíóëà
ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè.
Êðіì ëіñîâèõ ìàñèâіâ, ó çîíàõ є ïðèðîäíі áåçëіñі òåðèòîðії – ëóêè,
áîëîòà, îïіëëÿ – і òåðèòîðії, ÿêі çàëèøèëèñÿ áåç ëіñіâ óíàñëіäîê âèðóáóâàííÿ. Áëèçüêî 10 % ïëîùі çîíè ìіøàíèõ ëіñіâ çíàõîäèòüñÿ ïіä
ëó÷íèìè ëàíäøàôòàìè â çàïëàâàõ ðі÷îê.
Òâàðèííèé ñâіò çîí ïðåäñòàâëåíèé ïåðåâàæíî ëіñîâèìè âèäàìè.
Òèïîâèìè ññàâöÿìè є ëîñü, áëàãîðîäíèé îëåíü, êîçóëÿ, äèêà ñâèíÿ,
âîâê, ëèñèöÿ, çàєöü, áîáåð, âèäðà òà іíøі. Ñåðåä ïòàõіâ ïåðåâàæàþòü
êà÷êè, êóëèêè, ìàðòèíè, äÿòëè, áåðåãîâі ëàñòіâêè, ëåëåêè, ãëóõàðі,
òåòåðóêè. Ó âîäîéìàõ ìåøêàє ïîíàä 30 âèäіâ ðèá. Íàéïîøèðåíіøèìè
є êîðîï, ëÿù, êàðàñü, ñîì, ùóêà, îêóíü, ïëіòêà, ëèí òà іíøі.
Ëàíäøàôòè çîí ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ äîñèòü ðіçíîìàíіòíі.
Âîíè çìіíþþòüñÿ ÿê іç çàõîäó íà ñõіä, òàê і ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü.
Ïîøèðåíèìè є ìîðåííî-çàíäðîâі ðіâíèíè ïіä áîðàìè òà ñóáîðàìè,
áîëîòíі òà îïіëüñüêі íèçîâèííî-âèñî÷èííі ëàíäøàôòè. Òàêîæ ïîøèðåíі îñòðіâíі îïіëëÿ ç ëàíäøàôòàìè ïіâíі÷íîëіñîñòåïîâîãî òèïó.
Çîíà ìіøàíèõ ëіñіâ â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíà ñâîєðіäíèì ëàíäøàôòíèì ðåãіîíîì Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè – Ïîëіññÿì, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ Óêðàїíè, Áіëîðóñі, Ðîñії. Óêðàїíñüêå
Ïîëіññÿ є éîãî ïіâäåííîþ ÷àñòèíîþ і çà îñîáëèâîñòÿìè òåðèòîðіàëüíîї
ëàíäøàôòíîї ñòðóêòóðè ïîäіëÿєòüñÿ íà òàêі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі îáëàñòі:
Âîëèíñüêå, Æèòîìèðñüêå, Êèїâñüêå, ×åðíіãіâñüêå òà Íîâãîðîä-Ñіâåðñüêå
Ïîëіññÿ. À çîíà øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ïðåäñòàâëåíà Çàõіäíîóêðàїíñüêèì
êðàєì
ð
ó ìåæàõ Âîëèíñüêîї òà Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èí.
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Нечимне – одне з небагатьох в Україні озер льодовикового походження. Воно
має невелику площу (9 га), довжину близько 290 м і ширину – 180 м. Його улоговина округлої форми, береги пологі й низькі. Озеро безстічне, живиться переважно атмосферними опадами, узимку замерзає. Лежить озеро в глухому лісі,
поросле очеретом й осокою. Його дно, здається, підступає так близько, що можна зачепити рукою. Проте це не так! Спробуйте опустити під воду жердину, і відчуєте, як вона увійде в дно, наче ложка в рідку сметану. Дна немає. Озеро тому
й називають Нечимне, тобто його нічим не заміряти. Нині це озеро-легенда, яке
оспівала Леся Українка в «Лісовій пісні», опинилося на межі зникнення, оскільки
швидко перетворюється на болото. Причин цього явища вчені не знайшли.


Використання та охорона природних ресурсів. Çîíè ìіøàíèõ і
øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ áàãàòі íà ëіñîâі, çåìåëüíі òà âîäíі ðåñóðñè. Òóò çîñåðåäæåíî ìàéæå 50 % ëіñîâèõ ðåñóðñіâ íàøîї äåðæàâè. Ïðèðîäíі óìîâè
çîí ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçâèòêó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà òà
ðåêðåàöії. Ðîçðîáëÿþòüñÿ äåÿêі âèäè ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ.
Ïðèðîäíі êîìïëåêñè çîí çàçíàëè íåãàòèâíîãî âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëüíîñòі. Íà çíà÷íіé òåðèòîðії â ðåçóëüòàòі âèðóáóâàííÿ ëіñіâ òà îñóøåííÿ áîëіò âèíèêëè àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè – ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі
óãіääÿ. ×àñòêà ðîçîðàíèõ çåìåëü äîõîäèòü äî 30 % óñієї ïëîùі. Ïðîòå
ãîñïîäàðñüêà òà іíøі âèäè äіÿëüíîñòі ëþäèíè îáìåæóþòüñÿ òèì, ùî
áіëüøà ÷àñòèíà çîíè çíàõîäèòüñÿ ïіä íåãàòèâíèì âïëèâîì íàñëіäêіâ àâàðії íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ.
×àñòèíà ëàíäøàôòіâ çîí ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ є íåñòіéêèìè
òà âðàçëèâèìè äî íåáåçïå÷íèõ ïðèðîäíèõ é àíòðîïîãåííèõ ïðîöåñіâ.
Ñåðåä ïðèðîäíèõ òàêèõ ïðîöåñіâ íàéáіëüø ïîøèðåíі çàáîëî÷óâàííÿ, ïåðåçâîëîæåííÿ çåìåëü, êàðñòóâàííÿ, ÷àñòêîâà åðîçіÿ, ðîçâіþâàííÿ ïіñêіâ.
Ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó çîí ïîòðåáóє ïðîâåäåííÿ âіäïîâіäíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ, òîìó çíà÷íà
óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ îõîðîíі íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Іç öієþ ìåòîþ â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ
ñòâîðåíî Øàöüêèé (ìàë. 81) і Äåñíÿíñüêî-Ñòàðîãóòñüêèé íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè, Ðіâíåíñüêèé, Ïîëіñüêèé і ×åðåìñüêèé ïðèðîäíі
çàïîâіäíèêè. À â ìåæàõ øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ ñòâîðåíî ïðèðîäíèé çàïîâіäíèê «Ìåäîáîðè», íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê «Ïîäіëüñüêі Òîâòðè».
Òóò äіє áàãàòî çàêàçíèêіâ, ïàì’ÿòîê ïðèðîäè òà
Мал. 81. Емблема
іíøèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ îá’єêòіâ, ó ÿêèõ çáåðіãàШацького
þòü ëіñîâі ìàñèâè, çàáîëî÷åíі äіëÿíêè, ãіäðîëîãі÷íі
національного
îá’єêòè, ïðåäñòàâíèêіâ òâàðèííîãî ñâіòó.
природного парку
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За допомогою карти фізико-географічного районування та тектонічної
карти з’ясуйте, у межах яких тектонічних структур розміщені зони мішаних і широколистих лісів. Як це вплинуло на рельєф зон? Позначте межі
зон на контурній карті.
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ГОЛОВНЕ
 Зона мішаних лісів розташована на півночі, а зона широколистих лісів – на заході
України.
 Зональними особливостями є низинний рельєф, помірно континентальний вологий
клімат, переважання дерново-підзолистих, сірих лісових і болотно-лучних ґрунтів,
лісової, лучної та болотної рослинності.
 Сучасні ландшафти зон – це моренно-зандрові рівнини з борами й суборами, болотні, опільські низовинно-височинні під сільськогосподарськими угіддями.
 Нераціональне використання природних ресурсів і перетворення природних комплексів потребує проведення різноманітних природоохоронних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Чому в зонах мішаних і широколистих лісів переважають лісові та болотні ландшафти?
2. Обґрунтуйте встановлення південної межі зон мішаних і широколистих лісів України.
3. Назвіть основну причину поділу зони мішаних лісів на фізико-географічні області.
4. Як змінювалися ландшафти зон унаслідок господарської діяльності людини?

§ 41.

ËІÑÎÑÒÅÏÎÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀ ÇÎÍÀ

 Чому так була названа ця природна зона?
 У яких природних умовах розвивається лісова та степова рослинність?


Географічне положення. Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íà çîíà ëіñîñòåïó ïðîñòÿãàєòüñÿ âіä Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè äî çàõіäíèõ ñõèëіâ Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè (ìàë. 82). Ïіâäåííà ìåæà її â Óêðàїíі ïðîõîäèòü íà
ïіâíі÷ âіä íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Âåëèêà Ìèõàéëіâêà, Ïåðâîìàéñüê, Íîâîóêðàїíêà, Êðîïèâíèöüêèé, Çíàì’ÿíêà, Îíóôðіїâêà, Êîáåëÿêè, Íîâі
Ñàíæàðè, ÷åðåç Áàëàêëåþ, óçäîâæ äîëèíè ðі÷îê Âîðñêëè òà Îñêіë.
Ó öіé ïðèðîäíіé çîíі ìàéæå ïîâíіñòþ ðîçòàøîâàíі Âіííèöüêà, ×åðêàñüêà, Ïîëòàâñüêà, Ñóìñüêà òà Õàðêіâñüêà îáëàñòі, à òàêîæ ïіâäåííі
ðàéîíè Æèòîìèðñüêîї, Êèїâñüêîї, ×åðíіãіâñüêîї òà ïіâíі÷íі ðàéîíè Êіðîâîãðàäñüêîї і Îäåñüêîї îáëàñòåé.
Ñâîєðіäíіñòþ öієї ïðèðîäíîї çîíè є
÷åðãóâàííÿ ëіñîâèõ і ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ – çâіäêè é ïîõîäèòü її íàçâà.

Мал. 82. Межі лісостепової зони
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 Особливості природних умов.
Ó ðіçíîìàíіòíîñòі ëàíäøàôòіâ ëіñîñòåïó âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü äîñèòü
êîíòðàñòíîìó ðåëüєôó, ãåîëîãі÷íіé
áóäîâі ïîðіä, іñòîðії ðîçâèòêó òåðèòîðії â íåîãåí-àíòðîïîãåíîâèé іñòîðè÷íèé ïåðіîä. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії
ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ Óêðàїíñüêîãî
ùèòà òà Äíіïðîâñüêî-Äîíåöüêîї çàïà-

Нацiональне надбання
д
Винятковим явищем для Придніпровської височини та для всієї величезної Східноєвропейської рівнини є Канівські гори (мал. 83). Одна за одною здіймаються
вони понад Дніпром: Дніпрова, Московка, Лиса, Бессарабія, Пилипенкова,
Чернеча (Тарасова), Княжа. Ці гори мають не лише унікальну геологічну будову,
цікаві легенди щодо їхніх назв, а й приваблюють учених археологічними знахідками найдавніших часів. Тут було знайдено залишки іхтіозаврів, плезіозаврів,
скелети й бивні мамонтів, шерстистих носорогів, вівцебиків, зубрів. Загальна довжина Канівських гір сягає близько 75 км, максимальна ширина – 9 км, висота
над рівнем моря – до 255 м. Місцевість тут набуває гірського вигляду, саме завдяки своєму окраїнному географічному положенню на кордоні Придніпровської
височини й однойменної низовини, що їх чітко розмежовує синя широчінь Дніпра.
На території Канівських гір знаходиться музей та могила Т. Г. Шевченка.

Ñâîєðіäíіñòü ïðèðîäíèõ óìîâ ëіñîñòåïîâîї çîíè ïîëÿãàє â ñêëàäíîìó ïîєäíàííі øèðîêîëèñòîëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ íà îïіäçîëåíèõ ґðóíòàõ і ëó÷íî-ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ç òèïîâèìè ÷îðíîçåìàìè, ùî
ñôîðìóâàëèñÿ â ïîäіáíèõ êëіìàòè÷íèõ óìîâàõ çà ñåðåäíüîãî êîåôіöієíòà çâîëîæåííÿ áëèçüêîãî äî îäèíèöі.
Êëіìàò. Çîíà ëіñîñòåïó, ÿê і çîíà ìіøàíèõ і øèðîêîëèñòèõ ëіñіâ,
ðîçòàøîâàíà â Àòëàíòèêî-êîíòèíåíòàëüíіé êëіìàòè÷íіé îáëàñòі, ïðîòå
óìîâè òåïëà é çâîëîæåííÿ äåùî âіäðіçíÿþòüñÿ. Ïîìіòíі öі âіäìіííîñòі
é óñåðåäèíі ñàìîї ïðèðîäíîї çîíè. Òàê, ñåðåäíі çíà÷åííÿ ðі÷íîї ñóìàðíîї êіëüêîñòі ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìіíþþòüñÿ âіä 4000 ÌÄæ/ì2 íà ïіâ-

Мал. 83. Канівські гори

159

РОЗДІЛ 3

äèíè, ùî ñïðè÷èíèëî çíà÷íі êîëèâàííÿ àáñîëþòíèõ âèñîò. Òóò çíàõîäÿòüñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà âèñî÷èíà, Ïðèäíіïðîâñüêà íèçîâèíà, à òàêîæ
çàõіäíі ñõèëè Ñåðåäíüîðóñüêîї âèñî÷èíè. Âèñî÷èííі ôîðìè ðåëüєôó
äóæå ðîç÷ëåíîâàíі, ùî ïîÿñíþєòüñÿ íàÿâíіñòþ ëåñîâèõ ïîðіä, ÿêі ëåãêî
ðóéíóþòüñÿ âíàñëіäîê âîäíîї åðîçії. Óñå öå çóìîâèëî âëàñòèâó ëіñîñòåïîâі âåðòèêàëüíó çìіíó ëàíäøàôòіâ. Òóò ÷åðãóþòüñÿ ïіäâèùåíі òà ïîíèæåíі äіëÿíêè, äîëèíè ðі÷îê ç ÿðàìè òà áàëêàìè, ïîøèðåíі êàðñòîâі
ôîðìè ðåëüєôó.
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íî÷і äî 4400 ÌÄæ/ì2 íà ïіâäíі, à ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ñòàíîâèòü
1800–1850 ÌÄæ/ì2. Ç ðàäіàöіéíèìè óìîâàìè òà îñîáëèâîñòÿìè öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ ïîâ’ÿçàíèé ðîçïîäіë òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ âëіòêó,
ÿêà çáіëüøóєòüñÿ â íàïðÿìêó ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé ñõіä âіä
+18 äî +22 Ñ. Ñåðåäíі òåìïåðàòóðè ñі÷íÿ ñòàíîâëÿòü –5…–8 Ñ. Àáñîëþòíèé ìіíіìóì òåìïåðàòóð –36 Ñ çàðåєñòðîâàíî íà ñõîäі. Áåçìîðîçíèé ïåðіîä òðèâàє âіä 150 äíіâ íà ñõîäі äî 190 äíіâ íà çàõîäі.
Ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ çìåíøóєòüñÿ â ïіâäåííî-ñõіäíîìó íàïðÿìі
âіä 700 ìì íà çàõîäі äî 450 ìì íà ñõîäі. Áëèçüêî 65–75 % îïàäіâ
ïðîòÿãîì ðîêó âèïàäàє ç êâіòíÿ ïî âåðåñåíü. Êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ
çìіíþєòüñÿ â òàêîìó ñàìîìó íàïðÿìêó – âіä íàäìіðíîãî ( 2) íà çàõîäі
äî íåéòðàëüíîãî (1,2–1) íà ïіâäåííîìó ñõîäі. Çàãàëîì çà ñóìàìè òåìïåðàòóð і âîëîãè çîíà ëіñîñòåïó ñïðèÿòëèâà äëÿ âèðîùóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Íåñïðèÿòëèâèì äëÿ
çåìëåðîáñòâà є íåñòіéêå çâîëîæåííÿ â ïіâäåííèõ ðàéîíàõ óíàñëіäîê
÷åðãóâàííÿ âîëîãèõ і ïîñóøëèâèõ ðîêіâ.
Âíóòðіøíі âîäè. Îñîáëèâîñòі ðåëüєôó, ãåîëîãі÷íîї áóäîâè, êëіìàòó
òà іñòîðії ðîçâèòêó òåðèòîðії âèçíà÷èëè âèñîêó ãóñòîòó ðі÷êîâîї
ìåðåæі. Ëіñîñòåïîâó çîíó ïåðåòèíàþòü áàñåéíè ðі÷îê Äíіïðà, Äíіñòðà,
Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ, Ïіâäåííîãî Áóãó. Íàéáіëüøà ãóñòîòà ðі÷êîâîї
ìåðåæі ñïîñòåðіãàєòüñÿ â áàñåéíі Äíіñòðà òà Ïðèäíіïðîâñüêіé âèñî÷èíі (0,24–0,2 êì/êì2). Íà Ëіâîáåðåææі òà ñõîäі çîíè öåé ïîêàçíèê
çíèæóєòüñÿ äî 0,15 êì/êì2.
Íà âåñíÿíèé ðі÷êîâèé ñòіê ïðèïàäàє 45–60 % ðі÷íîãî. Æèâëåííÿ
ðі÷îê – çìіøàíå, ç ïåðåâàæàííÿì ñíіãîâîãî. ×àñòêà ïіäçåìíèõ âîä ó
íüîìó íåçíà÷íà – 10 %. Ó çîíі ëіñîñòåïó є òàêîæ çíà÷íі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä, ÷àñòèíà ç ÿêèõ є ìіíåðàëüíèìè.
Ґðóíòîâèé ïîêðèâ ïðèðîäíîї çîíè äîñèòü ðіçíîìàíіòíèé і ñòðîêàòèé. Öå çóìîâëåíî íåîäíîðіäíіñòþ ґðóíòîóòâîðþâàëüíèõ ÷èííèêіâ:
ëåñîâèìè ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, íåéòðàëüíèì êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ, ïîєäíàííÿì ëіñîâèõ і ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ, іíòåíñèâíîþ ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ òîùî. Çîíàëüíèé õàðàêòåð ìàþòü íàéáіëüø
ïîøèðåíі òèïè ґðóíòіâ: ÷îðíîçåìè òèïîâі òà îïіäçîëåíі. Àçîíàëüíі
÷èííèêè ñïðè÷èíèëè ïîøèðåííÿ íà òåðàñàõ Äíіïðà ñîëîíöþâàòèõ
ґðóíòіâ, ñîëîíöіâ і ñîëîí÷àêіâ; ó ðі÷êîâèõ äîëèíàõ ñôîðìóâàëèñÿ
ëó÷íі, äåðíîâі é áîëîòíі ґðóíòè.
Ãîëîâíèì ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì ëіñîñòåïó є ÷îðíîçåìè. Âîíè íàëåæàòü äî ðîäþ÷èõ ґðóíòіâ é óòâîðèëèñÿ íà âіäíîñíî ðіâíèõ âîäîäіëüíèõ ïîâåðõíÿõ Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èíè òà íà ëіâîáåðåæíіé
íèçîâèííіé ðіâíèíі. Òèïîâі ÷îðíîçåìè ìàþòü ïîòóæíèé ãóìóñîâèé
ïðîôіëü (120–130 ñì), óìіñò ãóìóñó ñòàíîâèòü 4–5 %. Îïіäçîëåíі ÷îðíîçåìè é òåìíî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè ñôîðìóâàëèñÿ íà ïðàâîáåðåææі Äíіïðà é ìіñòÿòü 4–6 % ãóìóñó. Ñіðі òà ñâіòëî-ñіðі ëіñîâі ґðóíòè óòâîðèëèñÿ
íà
Ïðè äíі ïðîâñüêіé
âèñî÷èíі.
Íà
äàâíіõ
òåðàñàõ,
ó øèðîêèõ çíèæåííÿõ, ñôîðìóâàëèñÿ ëó÷íî-÷îðíîçåìíі ґðóíòè, ó
çàïëàâàõ ðі÷îê – ëó÷íі òà áîëîòíі ґðóíòè. Ïðîòå çàãàëüíà çàáîëî÷åíіñòü ïðèðîäíîї çîíè ñòàíîâèòü ëèøå 1,6 %.
Ïðèðîäíà ðîñëèííіñòü çàëåæèòü âіä òèïó ґðóíòіâ і ïðåäñòàâëåíà
çàëèøêàìè îñòåïíåíèõ ëóêіâ і ñòåïіâ, äóáîâèõ і äóáîâî-ãðàáîâèõ, äóáîâî160

Iсторiя
р географiï
р ф
Зона на місці тропічних лісів. Палеогеографічні дослідження свідчать, що
ще на початку кайнозойської ери на місці сучасного лісостепу існували тропічні й субтропічні ліси. Унаслідок посилення сухості клімату на початку неогену вони перетворилися на савани й рідколісся – своєрідні тропічні
лісостепи, які із часом перетворилися на лісостепові природні комплекси
помірного поясу. Однак первинні ліси й лучні степи нині тут збереглися мало.

Ðіçíîìàíіòòÿ ëàíäøàôòіâ. Çíà÷íà ïðîòÿæíіñòü çîíè ëіñîñòåïó
âèçíà÷àє ðіçíîìàíіòíіñòü ëàíäøàôòіâ, ùî çìіíþþòüñÿ іç çàõîäó íà
ñõіä. Îñíîâíèìè ëàíäøàôòàìè є øèðîêîëèñòÿíîëіñîâі іç ñіðèìè é
òåìíî-ñіðèìè ëіñîâèìè ґðóíòàìè, ðіçíîòðàâíî-çëàêîâі ñòåïîâі ëàíäøàôòè ç îïіäçîëåíèìè ÷îðíîçåìàìè òà ëó÷íî-ñòåïîâі ç òèïîâèìè ÷îðíîçåìàìè ґðóíòàìè. Ó ðі÷êîâèõ äîëèíàõ íà íåçíà÷íèõ ïëîùàõ
ñôîðìóâàëèñÿ ìіøàíî-ëіñîâі òà áîëîòíі ëàíäøàôòè. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ïðèðîäíèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ïîñòóïèëèñÿ ìіñöåì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì óãіääÿì.
Çà ïîøèðåííÿì âèñî÷èííèõ і íèçîâèííèõ ëàíäøàôòіâ ëіñîñòåïîâà
çîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè êðàї.
Ïîäіëüñüêî-Ïðèäíіïðîâñüêèé êðàé îõîïëþє öåíòðàëüíó ÷àñòèíó
çîíè ëіñîñòåïó â ìåæàõ Ïîäіëüñüêîї òà Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èí. Äëÿ
íüîãî є õàðàêòåðíèì ÷åðãóâàííÿ ëіñîñòåïîâèõ âèñî÷èííèõ і ëó÷íîñòåïîâèõ âèñî÷èííèõ ëàíäøàôòіâ.
Ëіâîáåðåæíî-Äíіïðîâñüêèé êðàé îõîïëþє Ïðèäíіïðîâñüêó íèçîâèíó. Ó çâ’ÿçêó ç áіëüøîþ êîíòèíåíòàëüíіñòþ êëіìàòó ëіñîâèõ ëàíäøàôòіâ òóò äóæå ìàëî. À ґðóíòè îñòåïíåíі òà çàñîëåíі. Ïåðåâàæàþ÷èìè
є ëó÷íî-ñòåïîâі òà òåðàñîâі îïіëüñüêі ëàíäøàôòè. Íåçíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè áîðîâі, çàïëàâíі òà çàáîëî÷åíі ìіñöåâîñòі.
Ñõіäíîóêðàїíñüêèé (Ñåðåäíüîðóñüêèé) ëіñîñòåïîâèé êðàé ñâîєþ
áіëüøîþ ÷àñòèíîþ âèõîäèòü çà ìåæі Óêðàїíè é õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïіäâèùåíèì ðåëüєôîì. Òóò ïåðåâàæàþòü ïîëîãî-õâèëÿñòі ëіñîñòåïîâі
ìåæèðі÷÷ÿ ç òèïîâèìè ÷îðíîçåìàìè, äіëÿíêàìè äóáîâèõ і äóáîâî-ëèïîâèõ ëіñіâ.
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ëèïîâî-êëåíîâèõ ëіñіâ. Ïåðâіñíі ñòåïè é
ëіñè çáåðåãëèñÿ ìàëî. Ñó÷àñíà ïåðåñі÷íà
ëіñèñòіñòü çîíè ñòàíîâèòü áëèçüêî 12 %.
Ïðîòÿãîì іñòîðè÷íîãî ÷àñó öåé ïîêàçíèê çìіíèâñÿ âіä 50 äî 12 %. Íàéïîøèðåíіøèìè âèäàìè ðîñëèí є äóá, ñîñíà,
ãðàá, áóê, âіëüõà, áåðåçà. Ëó÷íі ñòåïè òà
îñòåïíåíі ëóêè çáåðåãëèñÿ â çàïîâіäíèêó
«Ìèõàéëіâñüêà öіëèíà». Ëó÷íà é áîëîòÿíà ðîñëèííіñòü ïîøèðåíà ïåðåâàæíî â
äîëèíàõ ðі÷îê (ìàë. 84).
Äëÿ òâàðèííîãî ñâіòó õàðàêòåðíі Мал. 84. Лісостепова рослинність
на схилі долини р. Гнилий Тікич
ÿê ìåøêàíöі ëіñó (áіëêà, çàєöü ñіðèé,
êóíèöÿ, êîçóëÿ), òàê і ñòåïîâі (ìèøіâêà ïîëüîâà, òõіð ñòåïîâèé,
äðîõâà, êóðіïêà ñіðà) âèäè òâàðèí.
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Ïîøèðåíèìè ñó÷àñíèìè ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè, ùî âіäáóâàþòüñÿ
â ëіñîñòåïîâіé çîíі, є åðîçіéíі òà êàðñòîâі ïðîöåñè, ïðîñіäàííÿ ґðóíòó
òà ïіäòîïëåííÿ, ñîëåíàêîïè÷óâàííÿ é çàáîëî÷óâàííÿ.

Використання й охорона природних ресурсів. Ëіñîñòåïîâà
çîíà – öå ðåãіîí іíòåíñèâíîãî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òà ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà. Çåìåëüíі ðåñóðñè є îñíîâíèì ïðèðîäíèì áàãàòñòâîì
ëіñîñòåïîâîї çîíè, òîìó òóò äóæå âèñîêèé ðіâåíü ðîçîðàíîñòі çåìåëü
(75–80 % çàãàëüíîї ïëîùі). Ïðèðîäíі óìîâè çîíè ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ òà ðîçâèòêó ðåêðåàöії. Ðîçðîáëÿþòü ðіçíі âèäè
ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ: ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ, ðóäíèõ òà
íåðóäíèõ. Ñåðåä àíòðîïîãåííèõ ëàíäøàôòіâ íàéáіëüøå ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ і òåõíîãåííèõ. Áàãàòî ìіñòîáóäіâíèõ ëàíäøàôòіâ ç ïðîìèñëîâèìè ïіäïðèєìñòâàìè, øòó÷íèìè ãіäðî- òà ëóãîïàðêàìè.
Çíà÷íà ãîñïîäàðñüêà çìіíà ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ ïîòðåáóє ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, çàñòîñóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ і ëіñîìåëіîðàòèâíèõ çàõîäіâ, ґðóíòîçàõèñíèõ
òåõíîëîãіé çåìëåðîáñòâà, ðåãóëþâàííÿ âîäíîãî ðåæèìó é ñòîêó, ùî
ñïðèÿòèìå ïіäâèùåííþ ñòіéêîñòі ëàíäøàôòіâ äî àíòðîïîãåííèõ íàâàíòàæåíü. Âàæëèâà ðîëü âіäâîäèòüñÿ ïðèðîäíî-çàïîâіäíіé äіÿëüíîñòі.
Òàê, ïðèðîäíі ëàíäøàôòè çáåðіãàþòüñÿ â Êàíіâñüêîìó ïðèðîäíîìó
çàïîâіäíèêó òà ôіëії Óêðàїíñüêîãî ñòåïîâîãî çàïîâіäíèêà «Ìèõàéëіâñüêà öіëèíà». Òóò òàêîæ ñòâîðåíî áàãàòî çàêàçíèêіâ, ïàì’ÿòîê ïðèðîäè òà іíøèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ îá’єêòіâ, ó ÿêèõ çáåðіãàþòüñÿ ëіñîâі
é ñòåïîâі ìàñèâè, ãіäðîëîãі÷íі îá’єêòè, ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò.
ГОЛОВНЕ
 Зона лісостепу охоплює значну площу й простягається із заходу на схід від
Подільської височини до східних кордонів України.
 Зональними особливостями є чергування височинно-низовинного рельєфу, помірно континентальний клімат, переважання типових чорноземів і сірих лісових ґрунтів, наявність лісової та степової рослинності.
 Переважаючими є сучасні ландшафти: лісостепові та лучно-степові височинні
й низовинні, окремі ландшафти широколистих лісів, лісостепові, борові, лучнолісові, болотні.
 Надмірне антропогенне навантаження, нераціональне використання природних
ресурсів потребує проведення природовідновлювальних і природоохоронних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Назвіть головні зональні особливості лісостепової природної зони.
2. Користуючись ландшафтною картою України, назвіть найбільш поширені ландшафти зони лісостепу.
3. Обґрунтуйте виділення північної та південної меж лісостепової природної зони в
Україні.
4. Назвіть найбільш поширені несприятливі фізико-географічні процеси в лісостепі.
Якими чинниками вони зумовлюються?
5. Складіть порівняльну фізико-географічну характеристику двох країв лісостепової
зони (за вибором).
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 На яких материках поширена зона степу та як її там називають?
 Що характерно для степової рослинності та тваринного світу?


Географічне положення. Ñòåïîâà ïðèðîäíà çîíà îõîïëþє ïіâäåííó òà ïіâäåííî-ñõіäíó ÷àñòèíè êðàїíè âіä ëіñîñòåïó äî Àçîâî-×îðíîìîðñüêîãî óçáåðåææÿ òà Êðèìñüêèõ ãіð (ìàë. 85), ãîëîâíîþ îçíàêîþ
ÿêîї є âіäêðèòі áåçëіñі ïðîñòîðè. Ó ìåæàõ Óêðàїíè öå íàéáіëüøà ïðèðîäíà çîíà: âîíà çàéìàє ïëîùó ïîíàä 240 òèñ. êì2, ùî ñòàíîâèòü
ìàéæå 40 % òåðèòîðії êðàїíè. Ïðîòÿæíіñòü іç çàõîäó íà ñõіä ñòàíîâèòü 1075 êì, à ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – äî 500 êì.
Ó öіé çîíі ðîçòàøîâàíі ïіâäåííі
ðàéîíè Êіðîâîãðàäñüêîї òà Õàðêіâñüêîї îáëàñòåé, áіëüøà ÷àñòèíà Îäåñüêîї îáëàñòі, à òàêîæ Ìèêîëàїâñüêà,
Õåðñîíñüêà, Äíіïðîïåòðîâñüêà, Çàïîðіçüêà, Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà îáëàñòі
òà ðіâíèííà ÷àñòèíà ÀÐ Êðèì.
Ðîçãëÿäàþ÷è êàðòó ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ðàéîíóâàííÿ Óêðàїíè, ìîæíà
ïîìіòèòè, ùî øèðèíà ñòåïîâîї çîíè
çìіíþєòüñÿ âіä 100 êì íà çàõîäі äî
Межі степової
300 êì íà ñõîäі. Öå ïîÿñíþєòüñÿ çàêîприродної зони
íîìіðíîþ çìіíîþ öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Íà ñõîäі ïîñëàáëþєòüñÿ âïëèâ âîëîãèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ іç
Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ é ïîñèëþєòüñÿ ðîëü ñõіäíèõ і ïіâäåííî-ñõіäíèõ
êîíòèíåíòàëüíèõ ìàñ ïîâіòðÿ ïîìіðíîãî é òðîïі÷íîãî ïîÿñіâ.

Особливості природних умов. Ñòåïîâà çîíà â ìåæàõ òåðèòîðії
Óêðàїíè óòâîðèëàñÿ ïіñëÿ âіäñòóïó ÷åòâåðòèííîãî Äíіïðîâñüêîãî çëåäåíіííÿ é íàêîïè÷åííÿ ëåñîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä óíàñëіäîê çáіëüøåííÿ
êîíòèíåíòàëüíîñòі êëіìàòó. Çîíàëüíі ðèñè ïðèðîäíèõ óìîâ ñòåïîâîї
çîíè âèçíà÷àє її ðîçìіùåííÿ íà ïіâäíі Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ðіâíèíè â
ìåæàõ ðіçíèõ òåêòîíі÷íèõ ñòðóêòóð òà ôîðì ðåëüєôó (ïðèãàäàéòå íàéáіëüøі òåêòîíі÷íі ñòðóêòóðè ïіâäåííîї òà ñõіäíîї òåðèòîðії Óêðàїíè).
Ðåëüєô ïðèðîäíîї çîíè ðіâíèííèé, ïðîòå íåîäíîðіäíèé. Ïіâäåííîçàõіäíà, öåíòðàëüíà òà êðèìñüêà ÷àñòèíè ñòåïіâ ðîçòàøîâàíі íà Ïðè÷îðíîìîðñüêіé íèçîâèíі. Íà ñõîäі Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíà ìåæóє
ç Ïðèàçîâñüêîþ íèçîâèíîþ. Íà ïіâíî÷і ñòåïîâà çîíà îõîïëþє ïіâäåííі
îêðàїíè Ïðèäíіïðîâñüêîї âèñî÷èíè òà Ïðèäíіïðîâñüêîї íèçîâèíè. Íà
ïіâíі÷íîìó çàõîäі äî öієї çîíè ïіäõîäÿòü ïіâäåííі âіäãàëóæåííÿ
Ïîäіëüñüêîї âèñî÷èíè. Íà ñõîäі ñòåïîâîї çîíè çíàõîäèòüñÿ Äîíåöüêèé
êðÿæ і Ïðèàçîâñüêà âèñî÷èíà.
Êëіìàò ñòåïîâîї çîíè ïîìіðíî êîíòèíåíòàëüíèé. Òàê, ñåðåäíі çíà÷åííÿ ðі÷íîї ñóìàðíîї êіëüêîñòі ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çìіíþþòüñÿ âіä
4100 ÌÄæ/ì2 íà ïіâíî÷і äî 5230 ÌÄæ/ì2 íà ïіâäíі, à ðі÷íèé ðàäіàöіé163
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íèé áàëàíñ ñòàíîâèòü 1800–1850 ÌÄæ/ì2, çàâäÿêè ÷îìó çîíà ìàє íàéáіëüøі òåïëîâі ðåñóðñè. Áåçìîðîçíèé ïåðіîä òðèâàє 160–220 äíіâ. Ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ëèïíÿ ñòàíîâèòü +20…+24 Ñ, à â ñі÷íі âîíà ñÿãàє –2…–8 Ñ.
Ñíіãîâèé ïîêðèâ ó ñòåïó íåñòіéêèé, çèìà іç ÷àñòèìè âіäëèãàìè.
Ñòåïîâà çîíà ðîçìіùóєòüñÿ íà ïіâäåíü âіä îñі ïіäâèùåíîãî àòìîñôåðíîãî òèñêó (îñі Âîєéêîâà), ùî âïëèíóëî íà õàðàêòåð àòìîñôåðíîї
öèðêóëÿöії òà êіëüêîñòі îïàäіâ. Íåçâàæàþ÷è íà ïåðåâàæàííÿ çàõіäíîãî ïåðåíåñåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, âåëèêó ðîëü òóò âіäіãðàþòü ñõіäíі
òà ïіâíі÷íî-ñõіäíі êîíòèíåíòàëüíі âіòðè. Òîìó ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ
íåçíà÷íà é çìіíþєòüñÿ âіä 450 ìì íà ïіâíî÷і äî 300 ìì íà ïіâäíі.
Âíóòðіøíі âîäè. Çâîëîæåííÿ â çîíі ñòåïіâ íåäîñòàòíє, à âèïàðîâóâàíіñòü ïðè öüîìó ïåðåâèùóє êіëüêіñòü îïàäіâ óäâі÷і. Óñå öå çóìîâëþє ñëàáêèé ðîçâèòîê ðі÷êîâîї ñіòêè, ãóñòîòà ÿêîї ñòàíîâèòü ëèøå
0,08–0,05 êì/êì2, à ñòіê ôîðìóєòüñÿ çà ðàõóíîê òàëèõ ñíіãîâèõ âîä.
Îñíîâíі ðі÷êè – Äíіïðî, Ïіâäåííèé Áóã, Äóíàé – є äëÿ öієї ïðèðîäíîї
çîíè òðàíçèòíèìè. À ðі÷êè, ñòіê ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ â ìåæàõ ñàìîї ïðèðîäíîї çîíè, ìàëîâîäíі, îñîáëèâî âëіòêó.
Ó çîíі ñòåïіâ çðіäêà є é іíøі âîäíі îá’єêòè, çîêðåìà îçåðà òà áîëîòà.
Áіëüøіñòü îçåð ëèìàííîãî òà çàïëàâíîãî ïîõîäæåííÿ, à áîëîòà óòâîðþþòüñÿ ïåðåâàæíî
ð
â ãèðëîâèõ
ð
÷àñòèíàõ âåëèêèõ ðі÷îê, ôîðìóþ÷è ïëàâíі.
¥ðóíòîâèé ïîêðèâ. Áіëüøà ÷àñòèíà ïîâåðõíі ñòåïîâîї çîíè ñêëàäåíà
ëåñàìè òà ëåñîïîäіáíèìè ñóãëèíêàìè, ÿêі є îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ ÷îðíîçåìіâ, ó ìåæàõ ðі÷êîâèõ äîëèí – ïіñêàìè, íà âèñî÷èíàõ – äàâíіìè
ãіðñüêèìè ïîðîäàìè: ãðàíіòàìè, ãíåéñàìè òà âàïíÿêàìè. Òîìó ґðóíòîâèé ïîêðèâ ñòåïîâîї çîíè õàðàêòåðèçóєòüñÿ âіäíîñíîþ ñòðîêàòіñòþ.
Çîíàëüíèìè òèïàìè ґðóíòіâ є ÷îðíîçåìè, ÿêі îõîïëþþòü áëèçüêî 90 %
ïëîùі çîíè, òà êàøòàíîâі. Íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ òðàïëÿþòüñÿ ñîëîíöі.
Ñòåïîâі ÷îðíîçåìè ìàþòü âèñîêó ïðèðîäíó ðîäþ÷іñòü.
Ó ñòåïîâіé çîíі іíòåíñèâíî ðîçâèâàþòüñÿ íåãàòèâíі ïðèðîäíі ïðîöåñè: âîäíà é âіòðîâà åðîçіÿ, ïðîñіäàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä, çàñîëåííÿ
ґðóíòіâ àáî їõíє çàáîëî÷åííÿ â çàïëàâàõ ðі÷îê. Ó ðåçóëüòàòі íåäáàëîї
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі âèíèêàþòü ÿâèùà âòîðèííîãî çàñîëåííÿ òà
âòîðèííîї åðîçії.
Ñòåïîâі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ æàðêîãî êëіìàòó ç
íóëüîâèì àáî âіä’єìíèì áàëàíñîì âîëîãè. Çà îñîáëèâîñòÿìè ëàíäøàôòіâ, óìîâàìè çâîëîæåííÿ òà òåïëîâèì áàëàíñîì, õàðàêòåðîì ґðóíòîâîãî
ïîêðèâó é ïðèðîäíîї ðîñëèííîñòі ñòåïîâà çîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè
ïіäçîíè: ïіâíі÷íîñòåïîâó, ñåðåäíüîñòåïîâó, ïіâäåííîñòåïîâó (ñóõîñòåïîâó). Ó ïіâíі÷íî- òà ïіâäåííîñòåïîâèõ ïіäçîíàõ âèäіëÿþòü ëàíäøàôòíі êðàї.
Ïіâíі÷íîñòåïîâà ïіäçîíà îõîïëþє çíà÷íó òåðèòîðіþ çîíè ñòåïó òà
âêëþ÷àє ðіçíîòðàâíî-êîâèëîâі òà ëó÷íі ñòåïè íà ÷îðíîçåìàõ çâè÷àéíèõ.
Çâàæàþ÷è íà öå, ïіäçîíà ìàéæå ïîâíіñòþ ïåðåòâîðåíà íà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ. Ïåðâіñíі öіëèííі ñòåïè çáåðåãëèñÿ ëèøå ó ôіëіÿõ
Óêðàїíñüêîãî ñòåïîâîãî çàïîâіäíèêà – «Êàì’ÿíі ìîãèëè» òà «Õîìóòîâñüêèé ñòåï». Ó ñóõèõ áàëêàõ і ÿðàõ òðàïëÿєòüñÿ äåðåâíà ðîñëèííіñòü:
äóá çâè÷àéíèé, êëåí, ÿñåí, ëèïà òà ÷àãàðíèêè: øèïøèíà, ãëіä. Öå áàéðà÷íі ëіñè, àáî áàéðàêè.
Çàëåæíî âіä êіëüêîñòі òåïëà é âîëîãè ïіäçîíà ïîäіëÿєòüñÿ íà
÷îòèðè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ êðàї (Äíіñòðîâñüêî-Äíіïðîâñüêèé ïіâíі÷164
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íîñòåïîâèé, Ëіâîáåðåæíî-Äíіïðîâñüêî-Ïðèàçîâñüêèé, Äîíåöüêèé і
Çàäîíåöüêî-Äîíñüêèé) òà 10 ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ îáëàñòåé.
Ñåðåäíüîñòåïîâà ïіäçîíà, ÿêà ïðåäñòàâëåíà îäíèì Ïðè÷îðíîìîðñüêèì
ñåðåäíüîñòåïîâèì êðàєì, îá’єäíóє íèçîâèííі òà ñõèëîâî-âèñî÷èííі ëàíäøàôòè, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â óìîâàõ çíà÷íîãî äåôіöèòó âîëîãè íà ÷îðíîçåìàõ ïіâäåííèõ, ïіä òèï÷àêîâî-êîâèëîâèìè ñòåïàìè é ðіçíîòðàâ’ÿì. Òóò
òðàïëÿþòüñÿ íåâåëèêі àðåàëè áàéðà÷íèõ ëіñіâ і ÷àãàðíèêіâ. Ïіâíі÷íîþ
ìåæåþ ïіäçîíè є ëіíіÿ ñóöіëüíîãî ïîøèðåííÿ ÷îðíîçåìіâ òèïîâèõ, à ïіâäåííîþ – ìåæà öèõ ÷îðíîçåìіâ і êàøòàíîâèõ ґðóíòіâ.
Ïіâäåííîñòåïîâà (ñóõîñòåïîâà) ïіäçîíà îõîïëþє íàéïіâäåííіøó ÷àñòèíó Ïðè÷îðíîìîðñüêîї íèçîâèíè, Ïðèñèâàøøÿ òà ðіâíèííèé Êðèì.
Êëіìàòè÷íі îñîáëèâîñòі ïіäçîíè ñõàðàêòåðèçîâàíî â ñàìіé її íàçâі.
Ìåæåþ ïіäçîíè є ïî÷àòîê ïîøèðåííÿ ñóõîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ ç òèï÷àêîâî-êîâèëîâèìè é ïîëèíîâî-çëàêîâèìè ñòåïàìè íà êàøòàíîâèõ
ґðóíòàõ, ÷àñòî çàñîëåíèõ. Öі ґðóíòè ñôîðìóâàëèñÿ ïіä ïîëèíîâî-çëàêîâèìè ñòåïàìè ç êîâèëîþ, òèï÷àêîì, ïîëèíàìè. Íà ïіâäåíü âіä
ñóõîñòåïîâîãî Ïðèñèâàøøÿ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïіâäåííîñòåïîâі ëàíäøàôòè,
ÿêі ïîøèðþþòüñÿ äî ïåðåäãіð’їâ Êðèìñüêèõ ãіð.
Ó ìåæàõ ïіäçîíè âèðіçíÿєòüñÿ Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Ïðèàçîâñüêèé ñóõîñòåïîâèé êðàé і Êðèìñüêèé ñòåïîâèé êðàé. Ïðè÷îðíîìîðñüêî-Ïðèàçîâñüêèé êðàé – öå ðіâíèíà ç àáñîëþòíèìè ïîçíà÷êàìè ðåëüєôó 10–50 ì òà
êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ – 0,33. Ó òàêèõ óìîâàõ ñôîðìóâàëèñÿ ãîðáèñòі
òà íèçîâèííі ñòåïîâі ëàíäøàôòè ç ïåðåâàæàííÿì ïîñóõîñòіéêîї ðîñëèííîñòі íà êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ ó êîìïëåêñі іç ñîëîíöÿìè é ñîëîí÷àêàìè,
à òàêîæ åðîçіéíî-áàëêîâі, çàïëàâíі ïðèáåðåæíî-ìîðñüêі ìіñöåâîñòі.
Êðèìñüêèé ñòåïîâèé êðàé õàðàêòåðèçóєòüñÿ ðîçìіùåííÿì äàëі íà
ïіâäåíü çîíàëüíèõ ñåðåäíüîñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ, ïîøèðåííÿì ùåáåíþâàòèõ ґðóíòіâ, çíà÷íîþ íåîäíîðіäíіñòþ ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãі÷íîї
áóäîâè. Ó ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі êðàþ âèäіëÿþòü ïðèáåðåæíî-ëàãóííі
íàïіâïóñòåëüíі ïîëèííі, ëó÷íі ñîëîíöþâàòі é ñîëîíöåâі ðіâíèííі ëàíäøàôòè ç òèï÷àêîâî-êîâèëîâèìè ñòåïàìè íà êàøòàíîâèõ ґðóíòàõ. Íà
ïіâäíі æ âіäáóâàєòüñÿ çâîðîòíèé äî çàãàëüíèõ çàêîíîìіðíîñòåé ðîçïîäіë ëàíäøàôòіâ, ùî ïîÿñíþєòüñÿ ïіäâèùåííÿì àáñîëþòíîї âèñîòè ìіñöåâîñòі. Òóò ïåðåâàæàþòü íèçîâèííî-âèñî÷èííі òà ãîðáèñòî-ïàñìîâі
ëàíäøàôòè, ïîäіáíі äî ñåðåäíüîñòåïîâèõ іç ÷îðíîçåìàìè ïіâäåííèìè
òà êàøòàíîâèìè ñîëîíöþâàòèìè ґðóíòàìè.

Використання та охорона природних ресурсів. Ñòåïîâà çîíà
Óêðàїíè áàãàòà íà ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі ðåñóðñè: çåìåëüíі, ìіíåðàëüíîñèðîâèííі, ðåêðåàöіéíі, âîäíі, ùî є îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó ðіçíèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà. Ðîçîðàíіñòü òåðèòîðії öієї ïðèðîäíîї çîíè äîñÿãàє
80 %. Òóò çîñåðåäæåíî áëèçüêî 45 % îðíèõ çåìåëü íàøîї äåðæàâè.
Òàêîæ òóò ðîçâèâàєòüñÿ ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, òðàíñïîðò,
ðåêðåàöіéíå ãîñïîäàðñòâî, òóðèçì. Òðèâàëà ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü
ëþäèíè ïðèçâåëà äî çíà÷íèõ çìіí ïðèðîäíèõ ñòåïîâèõ ëàíäøàôòіâ.
Íèíі їõ ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå íà ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіÿõ. Ó ñòåïîâіé çîíі ñòâîðåíî ðÿä ïðèðîäíèõ (Óêðàїíñüêèé ñòåïîâèé, Ëóãàíñüêèé, Єëàíåöüêèé ñòåï, Îïóöüêèé, ×îðíîìîðñüêèé) і áіîñôåðíèõ
(«Àñêàíіÿ-Íîâà», ×îðíîìîðñüêèé, Äóíàéñüêèé) çàïîâіäíèêіâ, ÀçîâîÑèâàñüêèé íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê, є áàãàòî ïàì’ÿòîê ïðèðîäè.
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Мал. 86. Біосферний заповідник «Асканія-Нова»

Нацiональне надбання
д
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фрідріха Фальц-Фейна – найстаріший природний степовий ареал у світі, одне із семи природних чудес України,
що входить у сотню найбільш відомих заповідних територій планети. Заснований 1898 року на території нинішнього смт Асканія-Нова Чаплинського району
Херсонської області (мал. 86).

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
Створіть карту України «Зміни природних ландшафтів степу в результаті різних видів господарювання».

ГОЛОВНЕ
 Зона степів розташована на півдні країни та є найбільшою природною зоною України.
 За умовами зволоження й кількості тепла степову зону поділяють на три підзони:
північностепову, середньостепову та південностепову (сухостепову).
 У зоні степів переважають природні степові низинно-височинні та різноманітні
антропогенні ландшафти.
 Зона степів найбільше змінена в результаті господарської діяльності людини й потребує проведення системи природоохоронних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. У яких умовах сформувалися основні ландшафти степової природної зони України?
2. За якими ознаками виділяють підзони в степу? Поясніть особливості зміни ландшафтів зони з півночі на південь.
3. Використовуючи додаткові джерела інформації, складіть розповідь «Зміна степових ландшафтів України в історичний час».
4. Складіть порівняльну фізико-географічну характеристику двох підзон степу (за вибором).
5. Які природоохоронні об’єкти створено в степовій зоні України?

ПРАКТИЧНА
Р
РОБОТА
А№9
Складання порівняльної характеристики природних зон України
(на вибір).
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ÃІÐÑÜÊІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÈÕ ÊÀÐÏÀÒ,
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ЇÕÍÜÎЇ ÇÌІÍÈ Ç ÂÈÑÎÒÎÞ.
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÀ

 Які чинники впливають на формування ландшафтів у горах?
 Що таке вертикальна поясність?


Загальні фізико-географічні особливості Українських Карпат. Óêðàїíñüêі Êàðïàòè є ëèøå îäíієþ ç ïðîâіíöіé âåëèêîї Êàðïàòñüêîї ãіðñüêîї êðàїíè, ùî ðîçòàøîâàíà òàêîæ і â іíøèõ єâðîïåéñüêèõ
êðàїíàõ, çîêðåìà íà òåðèòîðії íàøèõ ñóñіäіâ – Ïîëüùі, Ñëîâà÷÷èíè,
Ðóìóíії. Ïëîùà Êàðïàò ó ìåæàõ Óêðàїíè ñòàíîâèòü 24 òèñ. êì2.
Óêðàїíñüêі Êàðïàòè ïðîñòÿãàþòüñÿ ç ïіâíі÷íîãî çàõîäó íà ïіâäåííèé
ñõіä íà 280 êì, à ïî øèðèíі – ç ïіâíі÷íîãî ñõîäó íà ïіâäåííèé çàõіä –
íà 100–110 êì (ìàë. 87).
Êàðïàòè є ñõіäíèì ïðîäîâæåííÿì Àëüï, ç ÿêèìè â íèõ áàãàòî
ñïіëüíîãî. Àäæå é Àëüïè, і Êàðïàòè íàëåæàòü äî îáëàñòі àëüïіéñüêîї
ñêëàä÷àñòîñòі. Îäíàê íîâіòíє ïіäíÿòòÿ Êàðïàò äåùî âіäñòàâàëî âіä
Àëüï, ÿêі ïіäíіìàëèñÿ íàáàãàòî àêòèâíіøå. Òîìó çîâíі Êàðïàòè íå
ñõîæі íà Àëüïè, àëå ìàëî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ ñåðåäíüîâèñîòíèõ
ãіð. Ãîëîâíó ðîëü ó ãåîëîãі÷íіé áóäîâі Êàðïàò âіäіãðàþòü îñàäîâі òîâùі
ïіñêîâèêó, ãëèíèñòèõ ñëàíöіâ, ìåðãåëþ, ÿêі çàëÿãàþòü ïіä ïåâíèì
êóòîì і ìàþòü íàçâó êàðïàòñüêèé ôëіø (ìàë. 88). Ç äàâíіøèõ ãіðñüêèõ ïîðіä, íà ÿêі ìîæíà íàòðàïèòè â Ðàõіâñüêîìó êðèñòàëі÷íîìó
ìàñèâі, ñëіä âèäіëèòè ãíåéñè òà ñëàíöі, âàïíÿêè é êâàðöèòè, äîëîìіòè
òà ÿøìè. Âóëêàíі÷íèé õðåáåò ñêëàäåíèé âóëêàíі÷íèìè ïîðîäàìè –
àíäåçèòàìè, áàçàëüòàìè, òóôàìè.
Ðåëüєô Êàðïàò íàãàäóє âåëè÷åçíèé âàë, âèãíóòèé äóãîþ і ðîçäіëåíèé íà îêðåìі ÷àñòèíè õðåáòàìè, ãіðñüêèìè ìàñèâàìè é ìіæãіðíèìè
äîëèíàìè. Ó ëüîäîâèêîâèé ïåðіîä íàéâèùі ãіðñüêі ìàñèâè – Ðàõіâñüêèé,
×îðíîãîðñüêèé і Ïîëîíèíñüêèé õðåáòè – çàçíàëè âïëèâó ëüîäîâèêà,
ÿêèé і äîíèíі çáåðіãàє òóò ñâîї ñëіäè ó âèãëÿäі ðåëіêòîâèõ ëüîäîâèêîâèõ
ôîðì ðåëüєôó: öèðêіâ, îçåðíèõ êîòëîâèí, ìîðåííèõ âàëіâ. Çíà÷íó ðîëü

Мал. 87. Українські Карпати

Мал. 88. Карпатський фліш
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ó ôîðìóâàííі ðåëüєôó âіäіãðàþòü ðі÷êîâі äîëèíè, ùî óòâîðþþòü ïîäåêóäè ãëèáîêі óùåëèíè. Íå îáіéøëîñÿ òóò і áåç êàðñòîâèõ ïðîöåñіâ.
Êëіìàòè÷íі óìîâè Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò âèçíà÷àþòüñÿ ãіðñüêèì
ðåëüєôîì. Ðі÷íèé ðàäіàöіéíèé áàëàíñ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 1800–
1830 ÌÄæ/ì2, à ç ïіäíÿòòÿì óãîðó çìåíøóєòüñÿ íà 25–30 %. Íà òåðèòîðії ãіðñüêîї êðàїíè äіþòü çàõіäíі é ïіâäåííî-çàõіäíі öèêëîíè, ç
ÿêèìè ïîâ’ÿçàíà çíà÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ é êіëüêіñòü îïàäіâ çìіíþþòüñÿ íå ëèøå ç âèñîòîþ, à é ó íàïðÿìêó іç çàõîäó
òà ïіâäåííîãî çàõîäó íà ñõіä і ïіâíі÷íèé ñõіä. Çà òåìïåðàòóðîþ â
Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ âèäіëÿþòü òàêі êëіìàòè÷íі ðàéîíè: äóæå
òåïëèé (ó Çàêàðïàòòі); òåïëèé (Ïåðåäêàðïàòòÿ òà ïåðåäãіð’ÿ Âóëêàíі÷íîãî õðåáòà); ïîìіðíèé (íàéïîøèðåíіøèé, íà âèñîòàõ 400–750 ì);
ïðîõîëîäíèé (íà âèñîòàõ 750–950 ì); ïîìіðíî õîëîäíèé (íà âèñîòàõ
1000–1500 ì); õîëîäíèé (íà âèñîòàõ ïîíàä 1500 ì).
Ãóñòà ãіäðîãðàôі÷íà ñіòêà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò (1–1,2 êì/êì2) є
íàñëіäêîì íàäìіðíîãî çâîëîæåííÿ é ãіðñüêîãî ðåëüєôó. Ðі÷êè íàëåæàòü äî áàñåéíіâ Äíіñòðà, Äóíàþ і Âіñëè. Æèâëåííÿ ðі÷îê ìіøàíå.
Íàéìàëîâîäíіøîþ ïîðîþ ðîêó є îñіíü. Ó ãîðàõ ïåðåâàæàþòü îçåðà
ëüîäîâèêîâîãî ïîõîäæåííÿ – Áðåáåíåñêóë, Âåðõíє, Íåñàìîâèòå òà іí.,
õî÷à íàéáіëüøèì ç îçåð çà ïëîùåþ áàñåéíó є çàãàòíå îçåðî Ñèíåâèð.
Âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü ґðóíòîâîãî é ðîñëèííîãî ïîêðèâіâ, і çàãàëîì ëàíäøàôòіâ, – íàéõàðàêòåðíіøà ðèñà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò
(ìàë. 89). Çíà÷íó ïëîùó (ïîíàä 50 %) òóò îõîïëþþòü ëіñè. Ó ïåðåäãіðíîìó ïîÿñі (âіä 400 äî 700 ì) ïåðåâàæàþòü äóáîâі, âòîðèííі ãðàáîâі
òà îñèêîâî-âіëüõîâі ëіñè. Ó íèçüêîãіðíîìó ïîÿñі (íà ðіçíèõ ñõèëàõ
âîíè ïіäíіìàþòüñÿ âіä 500–700 ì äî 1000–1200 і 1350–1400 ì) äîìіíóþòü áóêîâі, ÿëèöåâî-áóêîâі, ãðàáîâî-áóêîâі òà äóáîâî-ãðàáîâі ëіñè.
Âèùå 1350–1500 ì ïåðåâàæàþòü âîëîãі ÿëèöåâî-áóêîâі ëіñè. ×èñòі
ÿëèöåâі ëіñè îõîïëþþòü âåðõíі ÷àñòèíè íàéâèùèõ ãіðñüêèõ ìàñèâіâ:
×îðíîãîðè, Ðàõіâñüêèõ і ×èâ÷èíñüêèõ ãіð, à òàêîæ Ãîðãàí. Íà âåðøèíàõ-ïîëîíèíàõ ó ñóáàëüïіéñüêîìó ïîÿñі (âèñîòè 1200–1500, 1650–1859
ì) ïàíóþòü ãіðñüêà ñîñíà, ÿëіâåöü, âіëüõà çåëåíà, ðîäîäåíäðîí, çëàêîâі
é ðіçíîòðàâíі ëóêè. Àëüïіéñüêèé ïîÿñ (1800–1850 ì) ïîäåêóäè íàëåæèòü òðàâ’ÿíèñòèì і ÷àãàðíèêîâèì óãðóïîâàííÿì, ÿêі ïîøèðåíі òóò
îêðåìèìè ïëÿìàìè. Â іíøèõ ìіñöÿõ ïîÿñó ðîñëèííîñòі ìàéæå íåìàє,
íàòîìіñòü êðóòèìè ñõèëàìè ãіð «ñòіêàþòü» êàì’ÿíі ðі÷êè.
Ландшафти Українських Карпат.
Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ðåëüєôó, êëіìàòó, âèñîòíîї ïîÿñíîñòі òà ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ â Óêðàїíñüêèõ
Êàðïàòàõ âèäіëÿþòü òàêі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі (ïðèðîäíі) îáëàñòі: Ïåðåäêàðïàòòÿ,
Çîâíіøíі
Êàðïàòè,
Âîäîäіëüíî-Âåðõîâèíñüêі, Ïîëîíèíñüêî×îðíîãîðñüêі, Ðàõіâñüêî-×èâ÷èíñüêі é
Âóëêàíі÷íі Êàðïàòè òà Çàêàðïàòñüêà
Мал. 89. Вертикальна поясність
íèçîâèíà,
– ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ñâîїìè
Українських Карпат
ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè é іíòåíñèâíèì ãîñïîäàðñüêèì îñâîєííÿì.
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Ïåðåäêàðïàòòÿ ðîçòàøîâàíå ìіæ äîëèíîþ âåðõíüîãî Äíіñòðà é âëàñíå
ãîðàìè. Ðåëüєô îáëàñòі ÿâëÿє ñîáîþ ãëèáîêî ðîç÷ëåíîâàíó âèñî÷èíó, ùî
ðîçìіùåíà â ïåðåäãіðñüêîìó ïðîãèíі çåìíîї êîðè. Ç ïîòóæíîþ òîâùåþ
îñàäîâèõ ãіðñüêèõ ïîðіä òóò ïîâ’ÿçàíі ðіçíîìàíіòíі êîðèñíі êîïàëèíè
(íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç, êàëіéíà ñіëü, îçîêåðèò òà іí.). Êëіìàò îáëàñòі
ïîìіðíî òåïëèé, ïåðåçâîëîæåíèé. Ó Ïåðåäêàðïàòòі ïåðåâàæàþòü
ëóãîâî-ëіñîâі ïðèðîäíі ëàíäøàôòè, ÿêі íà çíà÷íèõ ïëîùàõ çàìіíåíі
àíòðîïîãåííèìè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ëàíäøàôòàìè. Ðіëëÿ ñòàíîâèòü òóò ïîíàä 40 % òåðèòîðії, ïàñîâèùà é ñіíîæàòі – áëèçüêî 25 %.
Çîâíіøíі Êàðïàòè. Äî ñêëàäó îáëàñòі âõîäÿòü îêðåìі ñåðåäíüîâèñîòíі õðåáòè Çîâíіøíіõ Ãîðãàí ç àñèìåòðè÷íèìè ãіðñüêèìè ñõèëàìè,
ùî òÿãíóòüñÿ ó âèãëÿäі ïàñîì. Íàéâèùà òî÷êà ïіäíіìàєòüñÿ äî 1836 ì.
Öå ãîðà Ñèâóëÿ Âåëèêà (ìàë. 90). Іíøі ãіðñüêі õðåáòè îáëàñòі – öå
Ïîêóòñüêî-Áóêîâèíñüêі Êàðïàòè ç ïîëîãèìè ñõèëàìè òà êóïîëîïîäіáíèìè âåðøèíàìè. Öі Êàðïàòè ïåðåòèíàþòü áåçëі÷ ðі÷êîâèõ äîëèí,
ñåðåä ÿêèõ Ïðóò, ×åðåìîø, Ñèðåò. Êëіìàò îáëàñòі ïðîõîëîäíèé і
âîëîãèé. Òóò ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü, ïðîòå ïåðåâàæàþòü ëіñîâі ëàíäøàôòè (ïîíàä 60 %), ïðåäñòàâëåíі âèñîêîïðîäóêòèâíèìè ÿëèöåâî-áóêîâèìè, áóêîâî-äóáîâî-ÿëèöåâèìè ëіñàìè ç
ãðàáîì, êëåíîì, ÿñåíåì. Ó öіé îáëàñòі çíàõîäèòüñÿ íàéáіëüøèé ìàñèâ
áіëîї ÿëèöі, ùî ïåðåáóâàє ïіä îõîðîíîþ. Ñåðåä іíøèõ ëàíäøàôòіâ
ïåðåâàæàþòü âèãîíè é ïàñîâèùà (15 %), ðіëëÿ (12 %), ñіíîæàòі
(áëèçüêî 12 %), ñàäè òà ãîðîäè (áëèçüêî 1 %).
Âîäîäіëüíî-Âåðõîâèíñüêі Êàðïàòè âêëþ÷àþòü Âîäîäіëüíèé, Âåðõîâèíñüêèé і Ãîðãàíñüêèé õðåáòè, à òàêîæ îêðåìі íèçüêîãіðíі ìàñèâè,
êîòëîâèíè òà âåðõîâèíè. Êëіìàò îáëàñòі çàãàëîì ïîìіðíî êîíòèíåíòàëüíèé, ïðîõîëîäíèé. Ìàëîëіñèñòі ëàíäøàôòè âåðõîâèí є ñâîєðіäíîþ
âіçèòêîþ öієї îáëàñòі. Ñåðåä іíøèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ îáëàñòі
ïåðåâàæàþòü ÿëèíîâî-ÿëèöåâі ëіñîâі òà ñóáàëüïіéñüêі ëóêè. Òóò ðîçòàøîâàíі ëåãêîäîñòóïíі ãіðñüêі ïåðåâàëè Âåðåöüêèé, Óæîöüêèé,
ßñèíñüêèé, Áåñêèäñüêèé. Ñòâîðåíî òóðèñòè÷íі áàçè é ïàíñіîíàòè.
Ïîëîíèíñüêî-×îðíîãîðñüêі Êàðïàòè âіäïîâіäàþòü íàéâèùіé ñìóçі
ãіð, äî ÿêîї íàëåæèòü Ïîëîíèíñüêèé õðåáåò, ãіðñüêі ìàñèâè Ñâèäîâåöü
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òà ×îðíîãîðà, à òàêîæ Ãðèíÿâñüêі ãîðè. Òóò ðîçòàøîâàíà íàéâèùà
âåðøèíà Óêðàїíñüêèõ Êàðïàò – Ãîâåðëà. Ñàìå â öіé îáëàñòі âèïàäàє
íàéáіëüøà äëÿ Óêðàїíè ðі÷íà êіëüêіñòü îïàäіâ. Ëіòî íà ïîëîíèíàõ
êîðîòêå é ïðîõîëîäíå, іç ÷àñòèìè äîùàìè òà òóìàíàìè, іíîäі íàâіòü
âèïàäàє ñíіã. Óçèìêó îïàäè є ïîñòіéíèìè ãîñòÿìè âèñîêèõ õðåáòіâ.
Çíà÷íі ñíіãîïàäè ñóïðîâîäæóþòüñÿ òóò õóðòîâèíàìè. Îñíîâíèìè
ëàíäøàôòàìè є ëіñîâі, ÿêі ïîñòóïîâî ïðîñóâàþòüñÿ ñõèëàìè, çìіíþþ÷è ñâіé çîâíіøíіé âèãëÿä. Ëіñè îáëàñòі ìàþòü ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ,
à ðі÷êè áàãàòі ãіäðîåíåðãåòè÷íèìè ðåñóðñàìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó
ãîñïîäàðñòâі.
Ðàõіâñüêî-×èâ÷èíñüêі Êàðïàòè ðîçòàøîâàíі íà ñõîäі Çàêàðïàòòÿ.
Öÿ îáëàñòü çàéìàє äàâíі çà âіêîì Ìàðìàðîñüêèé і Ðàõіâñüêèé ìàñèâè
òà ×èâ÷èíñüêі ãîðè. Öÿ îáëàñòü âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ñóñіäíіõ íàñàìïåðåä
ñâîєþ äàâíіñòþ é âîäíî÷àñ íàÿâíіñòþ àëüïіéñüêèõ ôîðì ðåëüєôó –
ãîñòðèõ ãðåáåíіâ âåðøèí, õî÷à àáñîëþòíі âèñîòè òóò íå äîñÿãàþòü
2000 ì. Íàéâèùà âåðøèíà Ðàõіâñüêîãî ìàñèâó – Ìàðìàðîñüêèé ÏіïІâàí (1944 ì). Ñåðåä ëàíäøàôòіâ ïåðåâàæàþòü ñåðåäíüîãіðñüêі, ïðåäñòàâëåíі ÿëèíîâî-ÿëèöåâèìè é ìіøàíèìè áóêîâî-ÿëèíîâî-ÿëèöåâèìè
ëіñàìè. Ïîëîíèí äóæå ìàëî. Çåìåëü, ïðèäàòíèõ äëÿ ðіëëі, ïðàêòè÷íî
íåìàє. Òîìó îñíîâíèì íàïðÿìêîì ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі є ëіñîâå
ãîñïîäàðñòâî.
Âóëêàíі÷íі Êàðïàòè. Ãîëîâíîþ ôîðìîþ ðåëüєôó öієї îáëàñòі є Âóëêàíі÷íèé õðåáåò. Âіí óòâîðèâñÿ âíàñëіäîê âóëêàíі÷íèõ ïðîöåñіâ íà
ïî÷àòêó êàéíîçîéñüêîї åðè é ïіäíіìàєòüñÿ íàä Çàêàðïàòñüêîþ íèçîâèíîþ íà âèñîòó 600–700 ì. Äî îáëàñòі òàêîæ âõîäÿòü ìіæãіð’ÿ òà
Іðøàâñüêà é Ñîëîòâèíñüêà êîòëîâèíè. Âóëêàíі÷íі Êàðïàòè äîáðå çâîëîæåíі, òîìó ñåðåä ëàíäøàôòіâ ïåðåâàæàþòü íèçüêî- і ñåðåäíüîãіð’ÿ ç
äóáîâî-áóêîâèõ і áóêîâèõ ëіñіâ. Ó áàãàòüîõ ìіñöÿõ ëіñè âèðóáàíі, à íà
їõíüîìó ìіñöі óòâîðèëàñÿ ãóñòà ÿðóæíî-áàëêîâà ìіñöåâіñòü. Íàÿâíіñòü
òóò ÷èñëåííèõ ìіíåðàëüíèõ âîä і ìàëüîâíè÷èõ ëàíäøàôòіâ ñïðèÿëè
ðîçâèòêó ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàäіâ і áàç âіäïî÷èíêó. Çíà÷íі
ïëîùі îáëàñòі ðîçîðàíі. Òóò çîñåðåäæåíî ìàéæå 90 % óñіõ âèíîãðàäíèêіâ Çàêàðïàòòÿ.
Çàêàðïàòñüêà íèçîâèíà ðîçòàøîâàíà â ïðîãèíі çåìíîї êîðè. Ðіâíèííèé õàðàêòåð ìіñöåâîñòі ïîðóøóþòü ïàãîðáè âóëêàíі÷íîãî ïîõîäæåííÿ, âèñîòà ÿêèõ äîñÿãàє 400 ì. Êëіìàò òåïëèé і âîëîãèé, ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ñі÷íÿ –3 Ñ, ëèïíÿ +20 Ñ. Ïåðåâàæàþòü ëіñî-ëó÷íі ëàíäøàôòè, õî÷à ëіñіâ ó öіé îáëàñòі ìàëî. Ñó÷àñíà ëіñèñòіñòü òåðèòîðії
ñòàíîâèòü óñüîãî 10–15 %. Áіëüøà ÷àñòèíà òåðèòîðії – öå ñіíîæàòі é
ïàñîâèùà. Áàãàòî òàêîæ ñàäіâ і âèíîãðàäíèêіâ.
 Природоохоронні об’єкти. Â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ ñòâîðåíà
âåëèêà êіëüêіñòü (ïîíàä 1400) ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé äëÿ çáåðåæåííÿ óíіêàëüíîї ïðèðîäè (ìàë. 91, 92). Öåé ïîêàçíèê є íàéâèùèì
ñåðåä іíøèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè. Òàê, äî ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé
íàëåæàòü Êàðïàòñüêèé, ßâîðіâñüêèé, Âèæíèöüêèé, «Ñêîëіâñüêі Áåñêèäè», Óæàíñüêèé, «Ãóöóëüùèíà» íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè. Êàðïàòñüêèé íàöіîíàëüíèé ïàðê ñòâîðåíî â 1980 ð. îäíèì ç ïåðøèõ. Ó
íüîìó ïðîêëàäåíî áàãàòî ïіøîõіäíèõ, âåëîñèïåäíèõ, êіííèõ, ëèæíèõ
òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóòіâ, є ÷èìàëî ìàëüîâíè÷èõ âîäîñïàäіâ, îçåð òà іí170

Мал. 92. Буковий праліс УгольськоШироколужанського масиву Карпатського
біосферного заповідника

øèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ. Íà òåðèòîðії ïàðêó çíàõîäÿòüñÿ òàêі âіäîìі
òóðèñòè÷íі öåíòðè, ÿê ßðåì÷à, Âîðîõòà, ßáëóíèöÿ.
Íà òåðèòîðії ÍÏÏ «Ñèíåâèð», ñòâîðåíîãî â 1989 ð., є áàãàòî äæåðåë ìіíåðàëüíèõ âîä òèïó «Íàðçàí», «Àðçíі», «Єñåíòóêè-17» òà іí., ó
ãіðñüêèõ ðі÷êàõ ïàðêó âîäèòüñÿ ôîðåëü.

Нацiональне надбання
Унікальні ландшафти Карпат. Такими є природоохоронні території Українських
Карпат, серед яких Карпатський біосферний заповідник, який внесений до Списку
світової природної спадщини ЮНЕСКО. Він розділений на такі масиви: Чорногорський, Мармароський з унікальними для Європи буково-ялицево-смерековими пралісами, Угольсько-Широколужанський з найбільшим у Європі масивом
букових пралісів, Кузійський, де охороняють гірські масиви мішаних лісів. Особливою територією заповідника є Долина нарцисів (257 га поблизу м. Хуст), єдина у своєму роді у світі (мал. 91, 92).

ГОЛОВНЕ
 Українські Карпати належать до альпійської області складчастості з різноманітними формами рельєфу: хребтами, гірськими масивами, міжгірними долинами.
 У горах чітко простежується вертикальна поясність: клімату, ґрунтів і рослинності.
 У межах Українських Карпат виділяють 7 природних областей, кожна з яких вирізняється низькогірними, середньогірними та високогірними ландшафтами.
 Усі природні області Карпат зазнали значних змін унаслідок господарської діяльності.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Які особливості рельєфу й клімату Українських Карпат?
2. Чим насамперед відрізняються природні області Українських Карпат?
3. Чому вертикальні пояси в Карпатах на схилах різної орієнтації розміщені на різних
висотах?
4. Чому в Українських Карпатах створено багато природоохоронних територій?
5. Користуючись додатковими джерелами інформації, підберіть відомості про найбільш змінені природні ландшафти Українських Карпат. Запропонуйте способи їхнього відновлення та збереження.
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Мал. 91. Долина нарцисів
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§ 44.

ÃІÐÑÜÊІ ËÀÍÄØÀÔÒÈ ÊÐÈÌÑÜÊÈÕ ÃІÐ,
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒІ ЇÕÍÜÎЇ ÇÌІÍÈ Ç ÂÈÑÎÒÎÞ.
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÀ

 До яких гір належать Кримські гори за своєю висотою?
 Які особливості рельєфу та клімату в горах?


Загальні фізико-географічні особливості. Êðèìñüêі ãîðè ðîçòàøîâàíі íà ïіâäíі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà âçäîâæ ×îðíîãî ìîðÿ âіä
ìèñó Ôіîëåíò ïîáëèçó Ñåâàñòîïîëÿ äî ìèñó Іëëі áіëÿ Ôåîäîñії. Âîíè
íàëåæàòü äî ìîëîäîї äóæå ðóõîìîї îáëàñòі àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі.
Ôîðìóâàòèñÿ ãîðè ðîçïî÷àëè ùå â ìåçîçîéñüêó åðó, çàëèøèâøè ç òèõ
÷àñіâ âóëêàíè, ÿê Êàðàäàã, і ëàêîëіòè, ÿê ãîðà Àþäàã.
Êðèìñüêі ãîðè ïðîñòÿãëèñÿ òðüîìà ãіðñüêèìè ïàñìàìè (ìàë. 93).
Ïіâíі÷íå Çîâíіøíє ïàñìî – íàéíèæ÷å, âîíî ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó
ðіâíèíó. Ñåðåäíє Âíóòðіøíє ïàñìî äåùî âèùå âіä Çîâíіøíüîãî. Íàéâèùèì є Ãîëîâíå ïіâäåííå ïàñìî, ó ÿêîìó ðîçòàøîâàíà íàéâèùà
òî÷êà âñіõ Êðèìñüêèõ ãіð – ãîðà Ðîìàí-Êîø. Ãîëîâíå ïàñìî Êðèìñüêèõ ãіð ó çàõіäíіé і öåíòðàëüíіé ÷àñòèíàõ ÿâëÿє ñîáîþ ìàéæå
ñóöіëüíèé ëàíöþã ìàñèâіâ, ùî ñõîæі ñâîїìè âèðіâíÿíèìè, ìàéæå
ïëîñêèìè, áåçëіñèìè âåðøèíàìè. Òàêі âåðøèíè íàçèâàþòü ÿéëàìè,
ùî â ïåðåêëàäі ç òþðêñüêîї ìîâè îçíà÷àє «ëіòíі ïàñîâèùà». Íàéáіëüø
öіêàâèìè ç íèõ çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì і áóäîâîþ є Áàéäàðñüêà ÿéëà,
Àé-Ïåòðèíñüêà ÿéëà ç ïðèìіòíîþ çóá÷àñòîþ âåðøèíîþ, Äåìåðäæіÿéëà, Áàáóãàí-ÿéëà. Ïіâíі÷íі ñõèëè ìàñèâіâ ó áàãàòüîõ ìіñöÿõ ïîðіçàíі ãëèáîêèìè äîëèíàìè ðі÷îê, ÿêі íàáóâàþòü âèãëÿäó êàíüéîíіâ.
Îñîáëèâî ïðèâàáëèâèì є Âåëèêèé êàíüéîí Êðèìó.
ßéëèíñüêі ìàñèâè ñêëàäåíі ïåðåâàæíî âàïíÿêàìè, ùî ñïðèÿþòü
óòâîðåííþ êàðñòîâèõ ôîðì ðåëüєôó, çîêðåìà ïå÷åð. Íàéâіäîìіøà ç
íèõ ×åðâîíà, çàâäîâæêè ïîíàä 13 êì, ç ïіäçåìíîþ ðі÷êîþ é îçåðàìè.

Мал. 93. Кримські гори
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Iсторiя географiï
Невід’ємні куточки ландшафту Південного берега Криму. Це – декоративні парки і сади, які виникли на самому початку ХІХ ст. при літніх резиденціях царів та аристократії. Найбільшими парками є Лівадійський (127 га),
Алупкінський (близько 40 га) парки та Нікітський ботанічний сад (280 га).
Перші два створені в ландшафтному стилі: з урахуванням особливостей
пейзажу, із вдалим поєднанням місцевих дикорослих дерев з екзотичними.
Найбільше тут можна побачити групи італійської і місцевої сосни, а також
кедрів, платанів та інших порід дерев. Сукупність усіх дерев і кущів у Нікітському ботанічному саду налічує понад 1500 видів, різновидів і форм.
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Ðåëüєô Çîâíіøíüîãî òà Âíóòðіøíüîãî ïàñîì Êðèìñüêèõ ãіð âіäðіçíÿєòüñÿ àñèìåòðè÷íіñòþ ñõèëіâ, ùî
ïîâ’ÿçàíî іç ÷åðãóâàííÿì äóæå ìіöíèõ
ãіðñüêèõ ïîðіä ç áіëüø ì’ÿêèìè, ùî
ïіääàþòüñÿ âèâіòðþâàííþ é ðîçìèâàííþ. Òàêі ïàñìà íàçèâàþòü êóåñòè, à ðåëüєô âіäïîâіäíî – êóåñòîâèé
(ìàë. 94). Ìіæ ïàñìàìè ðîçìіñòèëèñÿ
çíèæåííÿ, ñõîæі íà êîòëîâèíè,
Мал. 94. Міжкуестові улоговини
ó ÿêèõ çäàâíà ñåëèëèñÿ ëþäè. Òàê,
Кримських гір
Ñіìôåðîïîëü âèíèê ó òàêîìó çíèæåííі â äîëèíі ð. Ñàëãèð ìіæ Âíóòðіøíіì і Çîâíіøíіì ïàñìàìè.
Çà êëіìàòè÷íèì ðàéîíóâàííÿì ãîðè ëåæàòü ó ìåæàõ êëіìàòè÷íèõ
îáëàñòåé Ãіðñüêîãî Êðèìó òà Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó. Òóò ïåðåâàæàє
ãіðñüêèé ïîìіðíî êîíòèíåíòàëüíèé êëіìàò, à íà Ïіâäåííîìó áåðåçі, äîáðå
çàõèùåíîìó ãîðàìè âіä ïіâíі÷íèõ âіòðіâ, âіí ìàє ðèñè ñóáòðîïі÷íîãî.
Ó Êðèìñüêèõ ãîðàõ, ÿê і â Êàðïàòàõ, ïðîÿâëÿєòüñÿ âåðòèêàëüíà
êëіìàòè÷íà ïîÿñíіñòü: ç ïіäíÿòòÿì óãîðó íà êîæíі 100 ì ðàäіàöіéíèé
áàëàíñ çìåíøóєòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 25 ÌÄæ/ì2, à òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ – íà 0,65 Ñ. Ç âèñîòîþ ïîñèëþєòüñÿ âіòåð. Ñèëüíі âіòðè çі
øâèäêіñòþ ïîíàä 15 ì/ñ áóâàþòü ó ãîðàõ 80–85 äíіâ. Âіäîìі ðîêè,
êîëè íà Êàðàáі-ÿéëі, ÿêó ââàæàþòü íàéâіòðÿíіøèì ìіñöåì ó Êðèìó,
ñèëüíі âіòðè òðèâàëè äî 154 äíіâ, à íà Àé-Ïåòðі – 125 äíіâ.
Âíóòðіøíі âîäè Êðèìñüêèõ ãіð çàãàëîì íå äóæå áàãàòі, ùî çóìîâëåíî
íåâåëèêîþ êіëüêіñòþ îïàäіâ, òðèâàëèì ñóõèì ëіòîì, ïîøèðåííÿì ãіðñüêèõ ïîðіä, ÿêі ðîç÷èíþþòüñÿ âîäîþ. Ðі÷êîâà ìåðåæà ðîçâèíåíà
íåðіâíîìіðíî: ó ãîðàõ íà âèñîòі 600–1000 ì çíàõîäèòüñÿ áіëüøіñòü
äæåðåë, ç ÿêèõ áåðóòü ïî÷àòîê ñòðóìêè òà ðі÷êè, òîìó ðі÷êîâà ñіòêà
òóò áіëüø ãóñòà. Çàëåæíî âіä íàïðÿìêó ñòîêó, ðі÷êè ïîäіëÿþòü íà òðè
ãðóïè: ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ ñõèëіâ ãіð (Àëüìà, Êà÷à, Áåëüáåê); ðі÷êè
ïіâäåííîãî áåðåãà (Ó÷àí-Ñó, Äåðåêîéêà (Øâèäêà), Óëó-Óçåíü); ðі÷êè
ïіâíі÷íèõ ñõèëіâ ãіð (Ñàëãèð, Ìîêðèé Іíäîë òà іí.). Âîäîäіëàìè ñëóãóþòü ïîâåðõíі ÿéë. Ðі÷êè Êðèìó ìàþòü ìіøàíå æèâëåííÿ (çі çíà÷íîþ
÷àñòêîþ äîùîâîãî òà ïіäçåìíîãî). Íà êðèìñüêèõ ðі÷êàõ ñòâîðåíî
15 âîäîñõîâèù çàãàëüíèì îá’єìîì ïîíàä 200 ìëí ì3. Êðèìñüêі ãîðè
ìàþòü çíà÷íі çàïàñè ïіäçåìíèõ âîä, ÿêі âèõîäÿòü òóò íà ïîâåðõíþ ó
âèãëÿäі äæåðåë.
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Ðîñëèííèé ïîêðèâ Êðèìñüêèõ ãіð і
Ïіâäåííîãî áåðåãà Êðèìó âіäðіçíÿєòüñÿ
âåëèêîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ. Ó ãîðàõ íàëі÷óþòü ïîíàä 2200 âèäіâ, áàãàòî ç ÿêèõ є
åíäåìіêàìè. Íà Ïіâäåííîìó áåðåçі
ïîøèðåíі ïàðêîâі íàñàäæåííÿ ç âі÷íîçåëåíèõ âèäіâ: êèïàðèñіâ, ïàëüì, ìàãíîëіé, ïëàòàíіâ òà іí.
Òâàðèííèé ñâіò ãіðñüêîãî Êðèìó áàãàòèé
ëіñîâèìè âèäàìè, ñåðåä ÿêèõ êðèìМал. 95. Жовтопуз
ñüêèé îëåíü і êîçóëÿ, êàáàíè é ìóôëîíè,
õî÷à ÷èñåëüíіñòü îñòàííіõ íåâåëèêà. Çáåðåãëèñÿ áîðñóê, êàì’ÿíà
êóíèöÿ, ëèñèöÿ òà ëàñêà. Ïòàõіâ ó êðèìñüêèõ ëіñàõ íåáàãàòî. Óòіì, òóò
òðàïëÿþòüñÿ äÿòëè, åíäåìі÷íі âèäè ñèíèöü і ÷îðíîãîëîâîї ñîéêè, à
òàêîæ ÷îðíі äðîçäè, çÿáëèêè, ãîðëèíêè. Íà ïіâäåííîìó áåðåçі ìåøêàþòü ïëàçóíè, çîêðåìà êðèìñüêèé ãåêîí, ëåîïàðäîâèé ïîëîç і áåçíîãà
ÿùіðêà æîâòîïóç (ìàë. 95). Ñåðåä êîìàõ – öèêàäè, ìîñêіòè, åíäåìі÷íà
êðèìñüêà æóæåëèöÿ òà іí.
Äëÿ Êðèìñüêèõ ãіð õàðàêòåðíà âåðòèêàëüíà ïîÿñíіñòü ґðóíòîâîðîñëèííîãî ïîêðèâó (ìàë. 96). Ïåðåäãіð’ÿ âêðèòі ñòåïîâîþ ðîñëèííіñòþ
íà ùåáåíèñòèõ ÷îðíîçåìàõ. Ñòåïîâі äіëÿíêè ÷åðãóþòüñÿ ç äóáîâèìè
ëіñàìè íà äåðíîâî-êàðáîíàòíèõ ґðóíòàõ. Íà Ïіâäåííîìó áåðåçі Êðèìó
ïîøèðåíі ñóõі ëіñè é ÷àãàðíèêè íà êîðè÷íåâèõ ґðóíòàõ. Ñõèëè ãіð
óêðèòі ïåðåâàæíî äóáîâèìè òà áóêîâèìè ëіñàìè íà áóðèõ ëіñîâèõ ґðóíòàõ. Íà âåðøèíàõ ÿéë ïåðåâàæàє ëó÷íî-ñòåïîâà ðîñëèííіñòü íà ãіðñüêî-ëó÷íèõ ґðóíòàõ.

Ландшафти Кримських гір. Çà ñêëàäîì ëàíäøàôòіâ ó ìåæàõ ãіðñüêîãî Êðèìó âèäіëÿþòü òðè îáëàñòі: Ïåðåäãіðñüêó ëіñîñòåïîâó,
Ãîëîâíå ãіðñüêî-ëó÷íî-ëіñîâå ïàñìî, Êðèìñüêå ïіâäåííîáåðåæíå ñóáòðîïі÷íå Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ.
Ïåðåäãіðñüêà ëіñîñòåïîâà îáëàñòü ïîøèðþєòüñÿ íà Âíóòðіøíє òà
Çîâíіøíє êóåñòîâі ïàñìà é ìіæïàñìîâі çíèæåííÿ. Êëіìàò ïåðåäãіð’ÿ
íàïіâïîñóøëèâèé, òåïëèé, ç ì’ÿêîþ çèìîþ. Ґðóíòîâèé ïîêðèâ ñòðîêàòèé. Íàéáіëüø ïîøèðåíі ïåðåäãіðñüêі ÷îðíîçåìè òà äåðíîâî-êàðáîíàòíі ґðóíòè, íà ïіâäåííîìó çàõîäі òðàïëÿþòüñÿ êîðè÷íåâі. Îñíîâíèìè
ëàíäøàôòàìè îáëàñòі є êóåñòîâі ñòåïîâі, ÿêі çíà÷íî çìіíåíі ëþäèíîþ
ïіä ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ:
ðіëëþ òà âèíîãðàäíèêè; êóåñòîâі
ëіñîñòåïîâі, êóåñòîâі ëіñîâі. Íàéáіëüø îñâîєíèìè є ìіæïàñìîâі
ïîëîãî-õâèëÿñòі ÷àãàðíèêîâî-ñòåïîâі ëàíäøàôòè. Òóò çíàõîäèòüñÿ
áіëüøіñòü íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ïðîêëàäåíі çàëіçíèöÿ é àâòîìàãіñòðàëі.
Ó Âíóòðіøíüîìó ïàñìі òðàïëÿþòüñÿ ùå é íèçüêîãіðíі ëіñîâі
ëàíäøàôòè, à â äîëèíàõ ðі÷îê –
äîëèííî-òåðàñíі.
Мал. 96. Вертикальна поясність
Кримських гір
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Ãîëîâíå ãіðñüêî-ëó÷íî-ëіñîâå ïàñìî. Ó íàçâі öієї îáëàñòі äîáðå
ïîìіòíі її îñíîâíі ëàíäøàôòíі îñîáëèâîñòі: ïàíóâàííÿ ëіñîâèõ і ëó÷íèõ êîìïëåêñіâ. Êëіìàò ðіçíèõ ÷àñòèí Ãîëîâíîãî ïàñìà ðіçíîìàíіòíèé
і çìіíþєòüñÿ âіä ïîìіðíî æàðêîãî íàïіââîëîãîãî â íèçüêîãіð’ї äî
ïðîõîëîäíîãî íàäìіðíî çâîëîæåíîãî íà çàõіäíèõ ÿéëàõ. Óñі ëàíäøàôòè ïîäіëÿþòü íà íèçüêîãіðíі, ñåðåäíüîãіðíі òà ëàíäøàôòè ÿéë. Íà
íèçüêî- і ñåðåäíüîãіð’ÿõ ïåðåâàæàþòü ðіçíі çà âèäîâèì ñêëàäîì ëіñè,
çàëåæíî âіä îðієíòóâàííÿ ñõèëіâ і ðîçòàøóâàííÿ íà çàõîäі, ó öåíòðі
÷è íà ñõîäі Ãîëîâíîãî ïàñìà. Íàéáіëüø ïîøèðåíі äóáîâі, ÿëèöåâîäóáîâі, ñîñíîâі, áóêîâі, ñêåëüíîäóáîâі, áóêîâî-ãðàáîâі ëіñè. ßéëèíñüêі
ëàíäøàôòè çàéìàþòü âèðіâíÿíі âåðøèííі ïîâåðõíі é ïðåäñòàâëåíі
ãіðñüêî-ëóãîâèìè ëіñîñòåïîì і ñòåïîì.
Êðèìñüêå ïіâäåííîáåðåæíå ñóáòðîïі÷íå Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ ÿê ïðèðîäíà îáëàñòü çáіãàєòüñÿ ç ïðèìîðñüêèì ëàíäøàôòíèì ïîÿñîì ïіâäåííîãî ñõèëó Ãîëîâíîãî ïàñìà. Ó ðåëüєôі îáëàñòі ïåðåâàæàє íèçüêîãіð’ÿ,
ïîðіçàíå ãëèáîêèìè äîëèíàìè ðі÷îê, ÿðіâ òà áàëîê. Êëіìàò ìàє îçíàêè
ñåðåäçåìíîìîðñüêîãî êëіìàòó. Îñíîâíèìè ëàíäøàôòàìè îáëàñòі є
ñêåëÿñòі íèçüêîãіð’ÿ ç ðåëіêòîâèì ÿëèöåâî-ñîñíîâèì ðіäêîëіññÿì,
íèçüêîãіð’ÿ ç ÿëèöåâî-äóáîâèìè ëіñàìè, ñèëüíî ðîç÷ëåíîâàíі íèçüêîãіð’ÿ
ç ÿëèöåâèì ðіäêîëіññÿì і äóáîâî-ôіñòàøêîâèìè çàðîñòÿìè, òåðàñîâàíі
ðіâíèíè é íèçüêîãіðíі õðåáòè ç ïîëèííî-çëàêîâèìè òà êîâèëîâîòèï÷àêîâèìè ñòåïàìè. Îñîáëèâі ëàíäøàôòè ñôîðìóâàëèñÿ â ìåæàõ ãіðëàêîëіòіâ – Àþäàã, Êàñòåëü, äëÿ ÿêèõ õàðàêòåðíі øèðîêîëèñòі ëіñè é
äóáîâі ñóõîñòіéêі ÷àãàðíèêè ç ïіäëіñêîì ç âі÷íîçåëåíèõ ðîñëèí. Çîâíіøíіì âèãëÿäîì âіäðіçíÿþòüñÿ ëàíäøàôòè âóëêàíі÷íèõ ïðèìîðñüêèõ
íèçüêîãіð’їâ ç äóáîâèì ðіäêîëіññÿì і ñòåïàìè, íàïðèêëàä íà Êàðàäàçі.
Îñîáëèâîñòі êëіìàòè÷íèõ óìîâ äàþòü çìîãó âèðîùóâàòè â öіé ïðèðîäíіé îáëàñòі åôіðîîëіéíі êóëüòóðè (òðîÿíäó, ëàâàíäó, øàâëіþ),
âèñîêîÿêіñíі ñîðòè âèíîãðàäó. Çàâäÿêè öіëþùîìó êëіìàòîâі, ìàëüîâíè÷èì ãîðàì, òåïëîìó ìîðþ, åêçîòè÷íіé ðîñëèííîñòі Êðèì çäàâíà
ââàæàþòü îçäîðîâíèöåþ і ðàéîíîì àêòèâíîї ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі.
Òîìó áàãàòî ëàíäøàôòіâ çàçíàëè ïåðåòâîðåííÿ, à äåÿêі ïîâíіñòþ çàìіíåíі íà àíòðîïîãåííі.

Природоохоронні об’єкти. Êðèìñüêі ãîðè çíà÷íî çìіíåíі ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè. Óñі ïðèðîäíі êîìïîíåíòè òà ïðèðîäíі
êîìïëåêñè ïîòðåáóþòü îõîðîíè òà їõíüîãî ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ. Іç öієþ ìåòîþ â Êðèìñüêіé ãіðñüêіé êðàїíі ñòâîðåíî áëèçüêî
120 ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîðіé. Ó Ïåðåäãіð’ї áëèçüêî 30 ïðèðîäíèõ
îá’єêòіâ îãîëîøåíî çàïîâіäíèìè. Ñåðåä íèõ 12 äóáîâèõ ãàїâ, ãîðà-îñòàíåöü Ìàíãóï-Êàëå, Áåëüáåêñüêèé і Êà÷èíñüêèé êàíüéîíè, ïå÷åðè –
ìіñöÿ ïîñåëåííÿ ïàëåîëіòè÷íîї ëþäèíè òà іí. Åòàëîíîì ëàíäøàôòіâ
Ãîëîâíîãî ïàñìà, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, є ßëòèíñüêèé ãіðñüêî-ëіñîâèé
çàïîâіäíèê, çàêàçíèê Âåëèêîãî êàíüéîíó Êðèìó, çàïîâіäíі áóêîâі ãàї
íà Àé-Ïåòðі òà іí. Íàéáіëüø âèçíà÷íèìè åòàëîíàìè ïðèðîäè ïіâäåííîáåðåæíîї îáëàñòі є çàïîâіäíèêè «Ìèñ Ìàðòüÿí» і «Êàðàäàã». Êðіì
íèõ, òóò çîñåðåäæåíі ùå 27 ëàíäøàôòíèõ і 15 ïðèáåðåæíèõ çàïîâіäíèõ óðî÷èù. ×óäîâèìè çðàçêàìè ñïіâäðóæíîñòі ëþäèíè òà ïðèðîäè є
â öіé îáëàñòі ïàðêè, ùî îõîïëþþòü ïëîùó ïîíàä 1000 ãà, 17 ç ÿêèõ
îãîëîøåíі ïàðêàìè-ïàì’ÿòêàìè ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà.
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ГОЛОВНЕ
 Кримські гори мають мезозойський фундамент, а остаточно сформувалися в період
альпійської складчастості.
 Для гір характерна вертикальна поясність клімату й ґрунтово-рослинного покриву.
 За особливостями ландшафтів у межах Гірського Криму виділяють три області:
Передгірську лісостепову, Головне гірсько-лучно-лісове пасмо, Кримське південнобережне субтропічне Середземномор’я.
 У Криму створено близько 120 природоохоронних територій.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Які найголовніші особливості рельєфу й клімату Кримських гір?
Які ландшафти переважають у горах Криму?
Чим відрізняється висотна поясність Кримських гір й Українських Карпат?
Чим схоже господарське освоєння Кримських гір і Карпат?
Підберіть інформацію про парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Криму, використавши інтернет-ресурси.

§ 45.

ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ ÒÀ ÐÅÑÓÐÑÈ ×ÎÐÍÎÃÎ ÌÎÐß

 Які моря називаються внутрішніми?
 Основні елементи рельєфу океанічного дна та властивості водних мас.


Географічне положення, розміри, берегова лінія. ×îðíå
ìîðå – âíóòðіøíє ìîðå, ùî îìèâàє ïіâäåííі áåðåãè Óêðàїíè é íàëåæèòü äî áàñåéíó Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó. Âîíî ïðîñòÿãàєòüñÿ іç çàõîäó
íà ñõіä íà 1167 êì, à ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü – íà 624 êì. Çàãàëüíà
ïëîùà àêâàòîðії – 422 òèñ. êì2. Ìîðå çàéìàє âåëèêó òåêòîíі÷íó çàïàäèíó, ùî ëåæèòü ó ìåæàõ ðóõëèâîї îáëàñòі àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі.
Éîãî ïåðåñі÷íà ãëèáèíà – 1271 ì, à ìàêñèìàëüíà – 2245 ì. Ïіâíі÷íîçàõіäíà ÷àñòèíà ìîðÿ ðîçòàøîâàíà íà îêðàїíàõ Ñêіôñüêîї і Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðì é óòâîðþє øèðîêó ñìóãó øåëüôîâîї çîíè ç
ãëèáèíàìè äî 200 ì. Ç îêåàíîì ×îðíå ìîðå ç’єäíóєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòþ
ç êіëüêîõ ìîðіâ і ïðîòîê: ïðîòîêîþ Áîñôîð ç Ìàðìóðîâèì ìîðåì, ïðîòîêîþ Äàðäàíåëëè іç Ñåðåäçåìíèì ìîðåì, ÿêå ÷åðåç Ãіáðàëòàðñüêó
ïðîòîêó ç’єäíóєòüñÿ ç Àòëàíòèêîþ. Íà ïіâíі÷íîìó ñõîäі ×îðíå ìîðå
÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó ñïîëó÷åíå ç Àçîâñüêèì ìîðåì. Ìîðå îìèâàє
áåðåãè Óêðàїíè, Ðîñії, Ãðóçії, Òóðå÷÷èíè, Áîëãàðії òà Ðóìóíії.

Iсторiя географiï
Чорне море є залишком давнього океану Тетіс, що існував на місці сучасного моря 30–40 млн років тому. У неогеновому періоді з нього утворився
Сарматський басейн. Його межі змінювалися, утворюючи солоні моря або
прісноводні замкнуті басейни – Меотичне, Понтичне, Кіммерійське, Куяльницьке, Давньоевксинське, Карангатське, Новоевксинське. Сучасному
Чорному морю всього 7 тис. років – вік за геологічними мірками невеликий.
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Найвіддаленішою географічною точкою території України є острів Зміїний, або
Фідонісі, який знаходиться в північно-західній частині Чорного моря, за 37 км від
Кілійського гирла Дунаю. Його площа – 1,5 км2. Належить до Одеської області.


Клімат і водні маси. Êëіìàò ×îðíîãî ìîðÿ âèçíà÷àєòüñÿ ïîëîæåííÿì áіëüøîї éîãî ÷àñòèíè â ñóáòðîïі÷íîìó êëіìàòè÷íîìó ïîÿñі, à ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè – ó ïîìіðíîìó. Çèìà òåïëà é âîëîãà, ëіòî ñóõå òà
æàðêå. Óçèìêó áóâàþòü ñèëüíі øòîðìîâі âіòðè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðîõîäæåííÿì ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ é àòëàíòè÷íèõ öèêëîíіâ. À âëіòêó ìîðå
çíàõîäèòüñÿ ïіä âïëèâîì Àçîðñüêîãî ìàêñèìóìó, çàâäÿêè ÷îìó òóò
ïåðåâàæàє áåçõìàðíà ïîãîäà. Ó öåé ïåðіîä ðîêó âèíèêàþòü ãðîçè é
ñïîñòåðіãàþòüñÿ ñìåð÷і.
Òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä ×îðíîãî ìîðÿ óëіòêó ñòàíîâèòü
+23…+25 Ñ, à íà ìіëêîâîääі ìîæå äîñÿãàòè +27…+29 Ñ (ìàë. 97).
Óçèìêó ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà âîäè ñÿãàє +6…+9 Ñ, êðіì ïіâíі÷íîçàõіäíèõ і ïіâíі÷íî-ñõіäíèõ ÷àñòèí, äå â ñóâîðі çèìè ìîðå çàìåðçàє.
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Мал. 97. Температура поверхневих вод Чорного й Азовського морів ((С)
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Áåðåãîâà ëіíіÿ ×îðíîãî ìîðÿ ðîç÷ëåíîâàíà ìàëî. Її çàãàëüíà
äîâæèíà– 4090 êì, à â ìåæàõ Óêðàїíè – 1540 êì. Íàéáіëüøèì ïіâîñòðîâîì є Êðèìñüêèé, à íàéáіëüøèìè çàòîêàìè – Äæàðèëãàöüêà,
Êàðêіíіòñüêà, Êàëàìіòñüêà òà Ôåîäîñіéñüêà. Îñòðîâіâ ó ìîðі ìàëî, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ. Íàéáіëüøèìè ç íèõ є Äæàðèëãà÷,
Äîâãèé, Áåðåçàíü і Çìіїíèé. Óòâîðèëèñÿ òóò і íàìèâíі ïіùàíі êîñè,
íàïðèêëàä Êіíáóðíñüêà і Òåíäðіâñüêà. Ó ×îðíå ìîðå â ìåæàõ Óêðàїíè
âïàäàє êіëüêà âåëèêèõ ðі÷îê, ÿê-îò: Äóíàé, Äíіïðî, Äíіñòåð, Ïіâäåííèé Áóã. Âîíè çíà÷íî âïëèâàþòü íà îñîáëèâîñòі âîäíèõ ìàñ ìîðÿ,
îïðіñíþþ÷è їõ. Íà äіëÿíêàõ ìіæ ðі÷êàìè óçáåðåææÿ ïðîðіçóþòü
âîäîéìè, ùî ñïîëó÷àþòüñÿ ç ìîðåì, – ëèìàíè. Íà ×îðíîìîðñüêîìó
óçáåðåææі íàéáіëüø âіäîìі Äíіñòðîâñüêèé, Õàäæèáåéñüêèé, Êóÿëüíèöüêèé, Òèëіãóëüñüêèé і Äíіïðîâñüêèé ëèìàíè.
Òàêå ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ ìîðÿ ñóòòєâî âïëèíóëî íà éîãî ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі: ñîëîíіñòü, òåìïåðàòóðó, ïåðåìіùåííÿ âîäíèõ ìàñ,
ôîðìóâàííÿ òå÷іé òà іí.

РОЗДІЛ 3

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî, ïî÷èíàþ÷è ç ãëèáèíè 150 ì і íèæ÷å, òåìïåðàòóðà âîäè çàëèøàєòüñÿ ñòàëîþ і ñòàíîâèòü +9 Ñ.
Âîäíèé áàëàíñ ×îðíîãî ìîðÿ ôîðìóєòüñÿ çà ðàõóíîê ðі÷êîâîãî ñòîêó
(360 êì3 íà ðіê), àòìîñôåðíèõ îïàäіâ (230 êì3), ãëèáèííîї òå÷ії áіëüø
ñîëîíèõ ñåðåäçåìíîìîðñüêèõ âîä ÷åðåç ïðîòîêó Áîñôîð (175 êì3) і âåðõíüîї òå÷ії îïðіñíåíèõ àçîâñüêèõ âîä ÷åðåç Êåð÷åíñüêó ïðîòîêó (30 êì3).
Âіääà÷à âîäè âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç âèïàðîâóâàííÿ (360 êì3 íà
ðіê), ÷åðåç ãëèáèííó òå÷іþ â Àçîâñüêå ìîðå (20 êì3) і ïîâåðõíåâó òå÷іþ
â Ñåðåäçåìíå (210 êì3). Òàêèé áàëàíñ ñïðèÿє çàãàëüíîìó îïðіñíåííþ
ìîðñüêîї âîäè òà ôîðìóє âåðòèêàëüíó çìіíó її ñîëîíîñòі. Íà ïîâåðõíі
âîíà ñòàíîâèòü 17–18 ‰, íà ãëèáèíі äî 100 ì – 19–20 ‰, à â ïðèäîííèõ øàðàõ äîñÿãàє 22–23 ‰.
Ðіâåíü âîäè â ìîðі ïðîòÿãîì ðîêó çìіíþєòüñÿ, ùî çóìîâëåíî ñòîêîì ðі÷îê, ïðèïëèâàìè òà âіäïëèâàìè, çãіííî-íàãіííèìè âіòðàìè.
Ïðèïëèâíî-âіäïëèâíі êîëèâàííÿ âîäè ñòàíîâëÿòü ó ñåðåäíüîìó
8–10 ñì. Àìïëіòóäà çãіííî-íàãіííèõ êîëèâàíü ïåðåâèùóє 40–60 ñì, à
áіëÿ ïіâíі÷íî-çàõіäíèõ áåðåãіâ – íàâіòü 1,5 ì. Õâèëüîâі ïðîöåñè â
×îðíîìó ìîðі ïîâ’ÿçàíі ç öèêëîíàìè. Âîñåíè òà âçèìêó ïіä ÷àñ øòîðìіâ õâèëі âèðîñòàþòü äî 5–6 ì, à іíîäі – äî 10–14 ì.
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ïðèðîäíèõ óìîâ ×îðíîãî ìîðÿ є іñíóâàííÿ â íüîìó ïîñòіéíîãî øàðó ñіðêîâîäíþ. Âîäíі ìàñè ìîðÿ ìàþòü
íіáè äâà ïîâåðõè. Ïåðøèé ïîâåðõ (13 % îá’єìó) óòâîðþþòü ïîâåðõíåâі âîäíі ìàñè, ùî ìіñòÿòü êèñåíü, ó íèõ ðîçâèâàþòüñÿ ìіêðîîðãàíіçìè, òâàðèíè é ðîñëèíè. Ïî÷èíàþ÷è ç ãëèáèíè 150–200 ì і äî äíà,
ðîçìіñòèâñÿ äðóãèé ïîâåðõ, âîäè ÿêîãî íàñè÷åíі îòðóéíèì ãàçîì ñіðêîâîäíåì, äå ìîæå іñíóâàòè ëèøå ïåâíèé âèä áàêòåðіé. Öåé øàð ñòàíîâèòü 87 % îá’єìó ìîðÿ.

Органічний світ. Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò ×îðíîãî ìîðÿ çîñåðåäæåíèé ïåðåâàæíî â ïîâåðõíåâîìó øàðі âîäè, çáàãà÷åíîìó êèñíåì
(ìàë. 98). Óñüîãî â ìîðі íàëі÷óþòü ïîíàä 620 âèäіâ ðîñëèí і ïîíàä

Мал. 98. Життя в Чорному морі
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Використання та охорона природних морських ресурсів.
Ó ×îðíîìó ìîðі çäàâíà âèëîâëþþòü õàìñó, áіëóãó, ñêóìáðіþ, øïðîòè,
ñòàâðèäó òà іíøі âèäè ðèá. Íà øåëüôі çíàéäåíî ïîêëàäè íàôòè òà
ãàçó. Íà ãëèáèíі 80–140 ì áіëÿ çàõіäíîãî óçáåðåææÿ Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà çàñëóãîâóþòü íà óâàãó çàëіçîìàðãàíöåâі ðóäè. Â àêâàòîðії
ìîðÿ âіäêðèòî âåëèêі çàïàñè áóäіâåëüíèõ ïіñêіâ і ãðàâіþ. Íà ìіëêîâîääі íåâè÷åðïíèìè є ïîêëàäè ÷åðåïàøíèêó, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â áóäіâíèöòâі é äëÿ âèðîáíèöòâà ñêëà. Àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
öèõ і áàãàòüîõ іíøèõ ðåñóðñіâ ×îðíîãî ìîðÿ є ñåðéîçíîþ çàãðîçîþ
çàáðóäíåííÿ ìîðñüêèõ âîä.
×îðíå ìîðå âіäіãðàє âåëèêó ðîëü ó âíóòðіøíіõ і çîâíіøíіõ òðàíñïîðòíèõ çâ’ÿçêàõ. Òóò ðîçìіùåíі íàéáіëüøі ïîðòè Óêðàїíè: Îäåñà,
×îðíîìîðñüê, Ïіâäåííèé, Ìèêîëàїâ, Õåðñîí, Ñåâàñòîïîëü, ßëòà, Ôåîäîñіÿ, Êåð÷.
Åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ â ìîðі äîñèòü ñêëàäíà, ùî çóìîâëåíî çàáðóäíåííÿì âîäè ñòі÷íèìè òà çðîøóâàëüíèìè âîäàìè, íàôòîïðîäóêòàìè,
ïðîìèñëîâèìè âіäõîäàìè, íåðàöіîíàëüíèì âèêîðèñòàííÿì áіîëîãі÷íèõ
ðåñóðñіâ. Âіäáóâàєòüñÿ ïîñòіéíå ñêîðî÷åííÿ ðèáíèõ і ðîñëèííèõ ðåñóðñіâ. Äåÿêі ç íèõ îïèíèëèñÿ íà ìåæі âèìèðàííÿ é ïîòðåáóþòü îõîðîíè.
Â îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ çìåíøåííÿ ïîâåðõíåâîãî êèñíåâîãî øàðó âîäè.
Äëÿ îõîðîíè áіîòè÷íèõ ðåñóðñіâ ñòâîðåíî çàïîâіäíèêè: Äóíàéñüêèé
і ×îðíîìîðñüêèé áіîñôåðíі, à òàêîæ Êàðàäàçüêèé, «Ìèñ Ìàðòüÿí»,
Êðèìñüêèé ïðèðîäíі. Âîíè îõîïëþþòü ÿê äіëÿíêè ñóõîäîëó, òàê і ìîðñüêó àêâàòîðіþ. Çàáîðîíåíî ïðîìèñåë ÷îðíîìîðñüêèõ äåëüôіíіâ. Äî
×åðâîíîї êíèãè çàíåñåíî íèçêó òâàðèí і ðîñëèí (äіçíàéòåñü, ÿêі ñàìå).
ГОЛОВНЕ
 Чорне море є залишком давнього морського басейну в межах рухливої області альпійської складчастості.
 Особливості клімату моря визначаються розташуванням більшої його частини в
субтропічному кліматичному поясі, а північної частини – у помірному.
 Морська вода, починаючи з глибини 150–200 м аж до дна, насичена сірководнем.
 Різноманітне життя в морі зосереджене лише в поверхневому шарі.
 Екологічна ситуація в морі досить складна, що зумовлено забрудненням води
стічними та зрошувальними водами, нафтопродуктами, промисловими відходами,
нераціональним використанням біологічних ресурсів.
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2 òèñ. âèäіâ òâàðèí, ó òîìó ÷èñëі 180 âèäіâ ðèá. Ç íèõ ïðîìèñëîâå
çíà÷åííÿ ìàþòü áіëóãà, îñåòåð, îñåëåäöі, õàìñà, êåôàëü, ñòàâðèäà,
ñêóìáðіÿ, òóíåöü. Äîñèòü ïîøèðåíі áóðі, ÷åðâîíі òà çåëåíі âîäîðîñòі.
Ó çåëåíèõ і áóðèõ âîäîðîñòÿõ îñåëÿþòüñÿ ìîðñüêі éîðæі é ìіäії, à íà
ïðèáåðåæíèõ äîííèõ ïіñêàõ – ðàêè, ìîëþñêè, êàìáàëà. Ó çàðîñòÿõ
ìîðñüêîї òðàâè çîñòåðè æèâóòü êðåâåòêè òà ìîðñüêі ãîëêè é êîíèêè.
Ãëèáøå çóñòðі÷àþòüñÿ ãðåáіíöі òà óñòðèöі, ùå íèæ÷å – ãóáêè, ìіäії і
÷åðâîíі âîäîðîñòі. Íàéáëèæ÷å äî ñіðêîâîäíåâîãî øàðó çàíóðþþòüñÿ
îñîáëèâі âèäè ìîëþñêіâ. Ó ìîðі ìåøêàє òðè âèäè äåëüôіíіâ, є é
õèæàêè, çîêðåìà àêóëà-êàòðàí.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Назвіть і покажіть на карті головні елементи берегової лінії Чорного моря.
Опишіть кліматичні умови Чорного моря.
Укажіть основні риси фізико-географічних умов Чорного моря.
Поясніть особливості водного балансу та циркуляції води в Чорному морі.
Назвіть найважливіші екологічні проблеми Чорноморського басейну.

§ 46.

ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ
ÒÀ ÐÅÑÓÐÑÈ ÀÇÎÂÑÜÊÎÃÎ ÌÎÐß

 Умови утворення заток, лиманів, піщаних кіс.
 Яке значення мають моря в житті та господарській діяльності людини?


Географічне положення, розміри, берегова лінія. Àçîâñüêå
ìîðå, ÿê і ×îðíå, є âíóòðіøíіì ìîðåì áàñåéíó Àòëàíòè÷íîãî îêåàíó
(ìàë. 99). Ïðîòå âîíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä íüîãî ðîçìіðàìè, ãëèáèíàìè,
ãіäðîëîãі÷íèì ðåæèìîì, îðãàíі÷íèì ñâіòîì. Çà ðîçìіðàìè öå îäíå ç
íàéìåíøèõ ìîðіâ ñâіòó, éîãî ïëîùà ñòàíîâèòü 39 òèñ. êì2, à îá’єì
âîäè – 290 êì3. Ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà ìîðÿ ñÿãàє 15 ì, à ñåðåäíÿ –
ïåðåâàæíî 6–7 ì. Âóçüêîþ і ìіëêîþ Êåð÷åíñüêîþ ïðîòîêîþ âîíî
ç’єäíàíå ç ×îðíèì ìîðåì. Äîâæèíà áåðåãîâîї ëіíії ñòàíîâèòü 2628 êì
і áіëüøà ÷àñòèíà її âèïàäàє íà Óêðàїíó.

Iсторiя географiï

Азовське море в різні часи та в різних народів називалося по-різному. Меоти, давні племена, які жили в Приазов’ї у 7 ст. до н. е. – 3 ст. н. е., називали
його Тамарунда (Годувальниця Чорного моря); стародавні греки – Меотида;
римляни – Меотійське болото; слов’яни – Сурозьке або Синє, араби – Барель-Азов (Темно-синє море); татари – Азов (закінчення, гирло) – за розташуванням моря в гирлі річки Дон.

Áåðåãîâà ëіíіÿ ìîðÿ, îñîáëèâî éîãî ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè, ñâîєðіäíà. Òóò
õàðàêòåðíèìè є ïіùàíі êîñè (Áåðäÿíñüêà, Îáèòі÷íà, Áèðþ÷èé Îñòðіâ),
çàòîêè (Òàãàíðîçüêà, Áåðäÿíñüêà, Îáèòі÷íà) òà ëèìàíè (Ìîëî÷íèé,
Óòëþòñüêèé). Ìîðñüêі áåðåãè ïіäìèâàþòüñÿ, âîíè óðâèñòі é ìàþòü
âèñîòó âіä 5–7 ì (Îáèòі÷íà çàòîêà) äî
30–40 ì (Áåðäÿíñüêà çàòîêà). Ïіâäåííîçàõіäíі áåðåãè â ðàéîíі Êåð÷åíñüêîãî ïіâîñòðîâà ìіñöÿìè ñêåëÿñòі. Òàê, ìèñ
Êàçàíòèï ñêëàäåíèé ðèôîâèìè âàïíÿêàìè
äàâíіõ ìîðіâ, і òîìó óðâèùà äîñÿãàþòü òóò
âèñîòè 100 ì, îêðåìі ãðóïè ñêåëü òðàïëÿþòüñÿ é ó ìîðі. Íà çàõîäі ìîðÿ çíàõîäèòüñÿ çàòîêà Ñèâàø, âіääіëåíà âіä íüîãî
áàð’єðíîþ ïіùàíîþ êîñîþ – Àðàáàòñüêîþ
Ñòðіëêîþ. Ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі ìîðå óòâîМал. 99. Азовське море
ðþє Àðàáàòñüêó é Êàçàíòèïñüêó çàòîêè.
(космічний знімок)
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Нацiональне надбання

Унікальні форми рельєфу берегів. Такими є коси Азовського моря (мал. 109) –
вузькі смуги суходолу в прибережній, переважно північній частині. Вони сформувалися внаслідок відкладання наносів (черепашнику) біля берега, що
переносять поверхневі течії. Такі наноси накопичуються там, де берег значно
виступає в море порівняно із сусідніми берегами. Тоді на цій ділянці різко зменшується енергія хвиль, гальмується їхнє переміщення й починають відкладатися принесені водою гірські породи. Із часом коса дедалі більше віддаляється від
вихідного берега, блукаючи в морі. Найдавнішою і найдовшою (115 км) косою є
Арабатська Стрілка. Унаслідок підняття рівня Азовського моря вона зміщувалася постійно на захід, доки не приєдналася до протилежного берега, відокремивши від моря Сиваську затоку.


Будова котловини та рельєф дна. Àçîâñüêå ìîðå óòâîðèëîñÿ íà
ìіñöі äàâíüîãî ìîðñüêîãî áàñåéíó. Çà áóäîâîþ äíà âîíî є ïëàòôîðìíèì: çíàõîäèòüñÿ íà çàòîïëåíèõ äіëÿíêàõ Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї òà
Ñêіôñüêîї ïëàòôîðì. Ôîðìà éîãî óëîãîâèíè áëþäöåïîäіáíà ç ðіâíèì
ïëîñêèì äíîì. Ãëèáèíà ðіâíîìіðíî çðîñòàє âіä óçáåðåææÿ äî öåíòðó.
Ó ãåîëîãі÷íіé áóäîâі ìîðÿ âèäіëÿþòü òðè îñíîâíèõ åëåìåíòè: Ïіâíі÷íîàçîâñüêèé ïðîãèí, Àçîâñüêèé âàë і Ïіâäåííîàçîâñüêèé ïðîãèí.
Ïіâíі÷íîàçîâñüêèé ïðîãèí – öå òåêòîíі÷íà ñòðóêòóðà, ùî óòâîðèëàñÿ
íà ìåæі äâîõ ïëàòôîðì. Àçîâñüêèé âàë є ïіäíÿòòÿì ôóíäàìåíòó Ñêіôñüêîї ïëèòè. Ïіâäåííîàçîâñüêèé ïðîãèí ðîçìіùåíèé íà áіëüø äàâíüîìó ïðîãèíі, ùî ìàє ñêëàäêè â îñàäîâèõ âіäêëàäàõ. Òóò íàÿâíі
ïіäâîäíі ãðÿçüîâі âóëêàíè. Ó ïðèáåðåæíіé ÷àñòèíі äíî ìîðÿ âêðèòî
ïіñêîì, íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ ïîøèðåíі ìóëè. Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі
Àçîâñüêîãî ìîðÿ ñåðåä âіäêëàäіâ ãіðñüêèõ ïîðіä ïåðåâàæàþòü ãëèíèñòі
ìóëè. Â Àçîâñüêîìó ìîðі çíàéäåíî ïîêëàäè íàôòè é ïðèðîäíîãî ãàçó
òà çàëіçíèõ ðóä. Âîäè Ñèâàøó áàãàòі íà êóõîííó òà іíøі ñîëі.

Клімат і водні маси. Àçîâñüêå ìîðå ðîçòàøîâàíå â ìåæàõ êîíòèíåíòàëüíîї îáëàñòі ïîìіðíîãî êëіìàòè÷íîãî ïîÿñó, òîìó éîãî êëіìàòè÷íі óìîâè, íà âіäìіíó âіä ×îðíîãî, ìàþòü ñâîєðіäíі ðèñè. Äëÿ
êëіìàòó õàðàêòåðíà ñóõà ïîãîäà ç äîñèòü âåëèêîþ ðі÷íîþ àìïëіòóäîþ
êîëèâàííÿ òåìïåðàòóð. Íà ôîðìóâàííÿ ïîãîäíèõ óìîâ і êëіìàòó
âëіòêó âïëèâàє Àçîðñüêèé àíòèöèêëîí. Çíà÷íî âіä÷óòíіøèé, ó ïîðіâíÿííі іç ×îðíèì ìîðåì, âïëèâ і Ñèáіðñüêîãî àíòèöèêëîíó іç ñèëüíèìè
ïіâíі÷íî-ñõіäíèìè òà ñõіäíèìè âіòðàìè é ðàïòîâèìè ïîõîëîäàííÿìè.
Çàâäÿêè ìіëêîâîäíîñòі é äîáðîìó ïðîãðіâàííþ òåìïåðàòóðà âîäè
âëіòêó ñÿãàє +24…+25 Ñ, à íà ìіëêîâîääÿõ – íàâіòü +32 Ñ. Óçèìêó
íàä ìîðåì äîìіíóє êîíòèíåíòàëüíå ïîâіòðÿ ç ïіâíі÷íî-ñõіäíèìè
âіòðàìè. Ó öåé ïåðіîä âîäà îõîëîäæóєòüñÿ äî –3…+3 Ñ. Ñåðåäíÿ êіëüêіñòü îïàäіâ ñòàíîâèòü 300–500 ìì.
Ó çèìîâèé ïåðіîä âîäà â ìîðі çàìåðçàє, íåðіäêî íà 4–5 ìіñÿöіâ.
Ëіä ïî÷èíàє óòâîðþâàòèñÿ â ãðóäíі, éîãî ñìóãà óçäîâæ ïіâíі÷íîãî
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Àçîâñüêå ìîðå äóæå âіääàëåíå âіä іíøèõ ìîðіâ ñâîãî îêåàíі÷íîãî
áàñåéíó, êðіì ×îðíîãî, і òèì áіëüøå – âіä îêåàíó. Òàêà âіääàëåíіñòü
ñïðèÿëà ôîðìóâàííþ éîãî ñâîєðіäíèõ ïðèðîäíèõ óìîâ.
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óçáåðåææÿ äîñÿãàє 5–7 êì. Òîâùà êðèãè â ñóâîðі çèìè ñòàíîâèòü
80–90 ñì. Çà ñèëüíèõ âіòðіâ ëіä ðóõàєòüñÿ, óòâîðþþòüñÿ ñïðàâæíі
òîðîñè. Ëіä òàíå â êіíöі ëþòîãî (ïіâäåííà ÷àñòèíà àêâàòîðії) òà íà
ïî÷àòêó áåðåçíÿ (áіëÿ ïіâíі÷íèõ áåðåãіâ).
Ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü âîäè â Àçîâñüêîìó ìîðі ñòàíîâèòü 14 ‰, àëå
âîíà çìіíþєòüñÿ â ðіçíèõ ÷àñòèíàõ ìîðÿ. Íàéáіëüøà ñîëîíіñòü âîä
áіëÿ äíà Êåð÷åíñüêîї ïðîòîêè (17,6 ‰), її çìåíøåííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
â íàïðÿìêó äî Òàãàíðîçüêîї çàòîêè (4–8 ‰) òà ãèðëà ðі÷êè Äîí (äî
2–5 ‰). Ìàêñèìàëüíà ñîëîíіñòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ â çàòîöі Ñèâàø –
250 ‰. Ñîëîíіñòü ìîðñüêèõ âîä çáіëüøóєòüñÿ âçèìêó: ó öåé ÷àñ çìåíøóєòüñÿ ñòіê ó ìîðå ïðіñíèõ âîä, öüîìó ñïðèÿє òàêîæ ëüîäîóòâîðåííÿ,
çà ÿêîãî ñîëі âèìîðîæóþòüñÿ і їõíÿ êîíöåíòðàöіÿ çáіëüøóєòüñÿ.
Ðóõ âîäè â Àçîâñüêîìó ìîðі ñïîñòåðіãàєòüñÿ â çàõіäíîìó íàïðÿìêó,
ùî çóìîâëþєòüñÿ ïåðåâàæíèìè âіòðàìè. Ñåðåäíÿ øâèäêіñòü ðóõó òå÷іé – 10–20 ñì/ñ. Â Àçîâñüêîìó ìîðі ñïîñòåðіãàєòüñÿ é äîñèòü ñèëüíå
õâèëþâàííÿ. Çèìîâі õâèëі ìîæóòü ñÿãàòè âèñîòè äî 2 ì і áіëüøå,
ÿêùî íåìàє ëüîäîâîãî ïîêðèâó. Óëіòêó âèñîòà õâèëü ñÿãàє 1 ì.

Органічний світ. Ôëîðà òà ôàóíà Àçîâñüêîãî ìîðÿ ó âèäîâîìó
ñêëàäі áіäíіøà, íіæ ×îðíîãî. Ïðîòå Àçîâñüêå ìîðå âèðіçíÿєòüñÿ áіëüøîþ áіîëîãі÷íîþ ïðîäóêòèâíіñòþ, ÿêà ñòàíîâèòü äî 100 òèñ. ò çà ðіê.
Çà íåçíà÷íîãî âèäîâîãî ñêëàäó ðèá (79 âèäіâ) їõíÿ ÷èñåëüíіñòü âåëèêà.
Ïðîìèñëîâå çíà÷åííÿ ìàþòü ñóäàê, îñåëåäåöü, îñåòåð, òþëüêà, áè÷êè,
õàìñà, êàìáàëà, êåôàëü. Ïðîòå ÷åðåç çðîñòàííÿ ñîëîíîñòі é ïîãіðøåííÿ
óìîâ äëÿ íåðåñòó ïðîäóêòèâíіñòü ðіçíèõ âèäіâ ðèá òà їõíіé âèëîâ іç
ðîêó â ðіê çìåíøóєòüñÿ. Іç öèì òàêîæ ïîâ’ÿçàíå ïðîíèêíåííÿ äіàòîìîâèõ âîäîðîñòåé, ïëàíêòîííèõ òâàðèí, ðîçìíîæåííÿ ìåäóç.
Âàæëèâèì çàõîäîì ùîäî âіäíîâëåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі Àçîâñüêîãî
ìîðÿ є ðîçâåäåííÿ é âèïóñê ó íüîãî ìàëüêіâ îñåòðà, áіëóãè, ñóäàêà,
ëÿùà, òàðàíі òà іí. Ó âñіé òîâùі ìîðñüêîãî áàñåéíó ðîñòóòü çåëåíі,
áóðі é ÷åðâîíі âîäîðîñòі òà ìîðñüêà òðàâà. Ç-ïîìіæ íèõ âèðіçíÿєòüñÿ
çîñòåðà, ùî ðîñòå íà ïіùàíèõ і ìóëóâàòèõ ґðóíòàõ, óòâîðþþ÷è ãóñòі
çàðîñòі. Ãëèáèííà ôàóíà ïðåäñòàâëåíà ðàêîïîäіáíèìè òà ìîëþñêàìè.
Æèâóòü ó ìîðі é ïðåäñòàâíèêè ññàâöіâ, íàïðèêëàä äåëüôіí àçîâêà.

Раціональне використання ресурсів та охорона басейну.
Àçîâñüêå ìîðå є âàæëèâîþ òðàíñïîðòíîþ ìàãіñòðàëëþ Óêðàїíè. Ãîëîâíі ïîðòè – öå Áåðäÿíñüê і Ìàðіóïîëü. Íà îñíîâі áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ
ìîðÿ ïðàöþє Ïіâíі÷íîàçîâñüêå ðèáîïðîìèñëîâå îá’єäíàííÿ.
Ïіâäåííå ïîëîæåííÿ Àçîâñüêîãî ìîðÿ, ñïðèÿòëèâі êëіìàòè÷íі
óìîâè, íàÿâíіñòü ïіùàíèõ êіñ ðîáëÿòü óçáåðåææÿ îäíèì іç âàæëèâèõ
êóðîðòíî-ðåêðåàöіéíèõ ðàéîíіâ. Òóò ðîçòàøîâàíі òóðèñòè÷íі êîìïëåêñè, áàçè âіäïî÷èíêó, ñàíàòîðії, ïðîôіëàêòîðії. Áàãàòî ðåêðåàöіéíèõ
çàêëàäіâ íà Àðàáàòñüêіé Ñòðіëöі, Áіëîñàðàéñüêіé êîñі, ó ðàéîíàõ Áåðäÿíñüêà, Ãåíі÷åñüêà òà іí.
Ìîðå є «êîìîðîþ» ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîêè ùî ìàëî ÷åðåç íåäîñòàòíє їõíє âèâ÷åííÿ. Öіííà
õіìі÷íà ñèðîâèíà íàêîïè÷åíà â Ñèâàñüêіé çàòîöі, ó ÿêіé çà ðіê âèïàðîâóєòüñÿ äî 1,2 êì3 àçîâñüêèõ âîä. Çàãàëüíі çàïàñè ñîëåé òóò îöіíþþòü â 190 ìëí ò. Íàéïîøèðåíіøîþ є êóõîííà ñіëü.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
Останнім часом море інтенсивно наступає на північну окраїну суходолу,
руйнуючи за рік до 10 м і цим самим завдаючи шкоди господарству.
Водночас річки виносять у море значну кількість наносів, що сприяє підняттю рівня води в ньому й забрудненню. Поясніть зв’язок між роботою
річок і забрудненням моря. Спрогнозуйте наслідки наступу моря на суходіл і забруднення його вод. Запропонуйте способи подолання цієї
проблеми.

ГОЛОВНЕ
 Азовське море – це внутрішнє мілке море басейну Атлантичного океану, одне з
найменших морів світу.
 Клімат моря помірно континентальний, що проявляється в замерзанні моря взимку
та дуже високих температурах води влітку.
 Солоність вод неоднакова в різних частинах моря, максимальні показники спостерігаються в затоці Сиваш.
 Флора та фауна Азовського моря у видовому складі бідніша, ніж Чорного, проте
воно вирізняється високою біологічною продуктивністю.
 Екологічна ситуація Азовського моря є складною внаслідок забруднення та опріснення вод.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Назвіть і покажіть на карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
2. Що є причиною зростання рівня солоності в Азовському морі? Спрогнозуйте наслідки подальшого його зростання.
3. Знайдіть на фізичній карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
4. Опишіть природні особливості лиманів і запропонуйте можливості їхнього використання в життєдіяльності людини.
5. Порівняйте географічне положення та основні особливості природних умов Чорного й Азовського морів.

ДОСЛІДЖЕННЯ на вибір
1. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння й використання.
2. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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Çà îñòàííі äåñÿòèðі÷÷ÿ â Àçîâñüêîìó ìîðі çíà÷íî çàãîñòðèëàñÿ
åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ. Öå ïîâ’ÿçàíî іç çàáðóäíåííÿì âîä ïðîìèñëîâèìè, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè é ïîáóòîâèìè ñòі÷íèìè âîäàìè. Óíàñëіäîê öüîãî іíòåíñèâíî ñêîðî÷óєòüñÿ ïðîìèñëîâèé âèëîâ ðèáè,
ïîãіðøóþòüñÿ óìîâè âåäåííÿ ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі.
Äëÿ ïîëіïøåííÿ ñèòóàöії ðîçðîáëÿþòü äîâãîñòðîêîâó êîìïëåêñíó
äåðæàâíó ïðîãðàìó ùîäî çáåðåæåííÿ Àçîâñüêîãî ìîðñüêîãî áàñåéíó
òà âіäòâîðåííÿ éîãî ðåñóðñіâ.

РОЗДІЛ 3

ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß
 дізнатися про складові природно-ресурсного потенціалу та природно-

заповідного фонду України;
 навчитися аналізувати карти геоекологічної ситуації в країні та здійснювати моніторинг за станом довкілля у своїй місцевості;
 оцінювати наслідки використання природних ресурсів та охорони природи в Україні, вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.
р

§ 47.

ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÐÅÑÓÐÑÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖІÀË ÓÊÐÀЇÍÈ
ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

 Що таке природні умови й природні ресурси?
 Які природні ресурси є у вашій місцевості? Як їх використовують?


Що таке природно-ресурсний потенціал. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé
ïîòåíöіàë – öå ñóêóïíіñòü óñіõ âèäіâ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ïðèðîäíèõ
óìîâ íà ïåâíіé òåðèòîðії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Êðіì òîãî, ïіä ïðèðîäíîðåñóðñíèì ïîòåíöіàëîì ðîçóìіþòü ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і
ïðèðîäíèõ óìîâ, ÿêі çíàõîäÿòüñÿ â ïåâíèõ ãåîãðàôі÷íèõ ìåæàõ і çàäîâîëüíÿþòü åêîíîìі÷íі, åêîëîãі÷íі, ñîöіàëüíі, êóëüòóðíі, îçäîðîâ÷і é åñòåòè÷íі ïîòðåáè ëþäèíè òà ñóñïіëüñòâà.
Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðèðîäíі ðåñóðñè – öå ðå÷îâèíè é âëàñòèâîñòі êîìïîíåíòіâ ïðèðîäè, ÿêі ìàþòü ñïðèÿòëèâі ÿêіñíі é êіëüêіñíі ïàðàìåòðè òà ñëóãóþòü àáî ìîæóòü ñëóãóâàòè ðîçâèòêó ðіçíèõ âèäіâ
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Ïðèðîäíі óìîâè – öå òіëà é âëàñòèâîñòі
ïðèðîäè, ÿêі ìàþòü іñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè,
ïðîòå íå áåðóòü áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі ó âèðîáíè÷іé і íåâèðîáíè÷іé
äіÿëüíîñòі ëþäåé. Òàêèé ïîäіë є óìîâíèì, àäæå îêðåìі ïðèðîäíі
êîìïîíåíòè ìîæóòü áóòè ÿê ðåñóðñàìè, òàê é óìîâàìè. Íàïðèêëàä,
òàêі óìîâè, ÿê êіëüêіñòü ñîíÿ÷íèõ äíіâ, âïëèâàþòü íà õàðàêòåð âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ îïîñåðåäêîâàíî, ñòâîðþþ÷è çàãàëüíå òëî, íà ÿêîìó
ðîçãîðòàєòüñÿ ïåâíèé âèä äіÿëüíîñòі.
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ìіíëèâèé і çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé êîíêðåòíîї òåðèòîðії, ñòóïåíÿ її îñâîєííÿ òà íàÿâíèõ íà íіé
âèäіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі. Ùîá âèçíà÷èòè ñòóïіíü çàëó÷åííÿ
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó äî êîíêðåòíîї äіÿëüíîñòі, íåîáõіäíî
éîãî îöіíèòè. Äëÿ íåîñâîєíèõ òåðèòîðіé çàçâè÷àé îöіíþþòüñÿ її
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі îñîáëèâîñòі é ìîæëèâîñòі ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî
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Нацiональне надбання
Українські земельні ресурси унікальні завдяки чорноземам. На нашій території
зосереджено чверть світових запасів цих ґрунтів. За якісним складом ґрунтів та
їхньою продуктивністю Україна є однією з найбагатших держав світу. Як відомо,
до найважливіших критеріїв оцінки якості ґрунту належить уміст гумусу. Дослідженнями встановлено, що середній уміст гумусу в ріллі становить 3,2 %, що
є одним з найвищих показників у світі. Ґрунти з найбільшим умістом гумусу
зосереджені в Харківській – 4,9 %, Кіровоградській і Дніпропетровській областях – по 4,5 %.

Äîñòàòíüî âèñîêèé ðіâåíü çàáåçïå÷åííÿ ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííèìè
ðåñóðñàìè (áëèçüêî 30 %). Íàéáіëüøі їõíі îáñÿãè çîñåðåäæåíі íà
ñõîäі Óêðàїíè, çîêðåìà â Ëóãàíñüêіé, Äîíåöüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòÿõ.
Çàãàëîì çà çàïàñàìè âîäíèõ ðåñóðñіâ Óêðàїíà ïîñіäàє îäíå ç îñòàííіõ ìіñöü ó Єâðîïі. Íàéáіëüøèìè ñïîæèâà÷àìè âîäè є ïðîìèñëîâіñòü,
ñіëüñüêå é êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî. À çàáåçïå÷åíіñòü îäíîãî æèòåëÿ
êðàїíè âîäîþ ìіñöåâîãî ñòîêó ñòàíîâèòü ïåðåñі÷íî 1000 ì3. Ïðîòå
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âîäîíàäëèøêîâі òà âîäîäåôіöèòíі îáëàñòі
Óêðàїíè. Äî ïåðøèõ íàëåæàòü Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà é Çàêàðïàòñüêà
îáëàñòі. Äåôіöèò âîäè âіä÷óâàþòü ñõіäíі îáëàñòі Óêðàїíè – Äîíåöüêà,
Äíіïðîïåòðîâñüêà, Ëóãàíñüêà.
Íåäîñòàòíüî â Óêðàїíі é ëіñîâèõ ðåñóðñіâ. Ñåðåäíÿ ëіñèñòіñòü òåðèòîðії ñòàíîâèòü áëèçüêî 14 %. Ëіñîíàäëèøêîâèìè ðàéîíàìè ââàæàþòüñÿ Óêðàїíñüêі Êàðïàòè òà Ïîëіññÿ.
Ðåêðåàöіéíі ðåñóðñè, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäïî÷èíêó, ëіêóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ òà òóðèçìó, є â óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè. Ñåðåä
íèõ äîìіíóþòü ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷і, äî ÿêèõ íàëåæàòü ìіíåðàëüíі
âîäè, ëіêóâàëüíі ãðÿçі, êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, ìîðÿ òîùî. Ëіäåðîì є ÀÐ
Êðèì, äå çîñåðåäæåíî ìàéæå 30 % óñіõ ðåñóðñіâ ðåêðåàöії. Çíà÷íà
їõíÿ êіëüêіñòü ñêîíöåíòðîâàíà é ó çàõіäíèõ îáëàñòÿõ, çîêðåìà â
Çàêàðïàòñüêіé і Ëüâіâñüêіé.
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ïîòåíöіàëó äëÿ âåäåííÿ ïåâíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі. Äëÿ âæå îñâîєíèõ
òåðèòîðіé âàðòî îöіíþâàòè íå òіëüêè îêðåìі ôіçè÷íі ïàðàìåòðè ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó, à é ïîðіâíþâàòè éîãî ç ôàêòè÷íîþ
ðåñóðñíîþ áàçîþ, ùî íà öåé ìîìåíò âèêîðèñòîâóєòüñÿ.

Природно-ресурсний потенціал України. Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé
ïîòåíöіàë Óêðàїíè – áàãàòîêîìïîíåíòíèé. Âèäіëÿþòü òàêі éîãî ñêëàäîâі: ìіíåðàëüíі, çåìåëüíі, âîäíі, ëіñîâі, ðåêðåàöіéíі, ôàóíіñòè÷íі,
êëіìàòè÷íі ðåñóðñè. Öі íàçâè ñâіä÷àòü ïðî òå, ùî ñêëàä ïðèðîäíîðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó âіääçåðêàëþє ïîõîäæåííÿ ðåñóðñіâ і їõíþ ïðèíàëåæíіñòü äî ïåâíèõ ñôåð Çåìëі.
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ïðåäñòàâëåíèé â Óêðàїíі íåðіâíîìіðíî. Íàéáіëüø çàáåçïå÷åíà íàøà êðàїíà (áëèçüêî 45 %) çåìåëüíèìè
ðåñóðñàìè, ÿêі ðîçìіùåíі ïî òåðèòîðії âіäíîñíî ðіâíîìіðíî. Ïðîòå â îêðåìèõ îáëàñòÿõ ÷àñòêà öèõ ðåñóðñіâ äóæå âèñîêà (ïîíàä 70 %). Äî òàêèõ
íàëåæàòü îáëàñòі Ïіâäåííîãî ðåãіîíó – Îäåñüêà, Ìèêîëàїâñüêà, Õåðñîíñüêà, à òàêîæ Ïîäіëëÿ – Âіííèöüêà, Õìåëüíèöüêà òà Òåðíîïіëüñüêà.

РОЗДІЛ 3

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
Користуючись картою «Рекреаційні ресурси України», що в атласі, і таблицею (с. 196), знайдіть області з найбільшою і найменшою кількістю
рекреаційних ресурсів і позначте їх на контурній карті.

Äëÿ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà êðàїíè âàæëèâèì є ñóìàðíèé ïîòåíöіàë
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ çà òàê çâàíèìè åêîíîìі÷íèìè ðåãіîíàìè
(äèâ. òàáë.).
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè

Таблиця

Сумарний
потенціал, %
від сумарного
в Україні

мінеральні

водні

Східний

49,4

50,9

8,4

32,7

1,4

0,4

6,2

Західний

35,1

6,6

17,1

55,0

9,3

0,5

5,1

Південний

15,5

5,1

18,7

57,4

1,3

0,6

16,9

Усього

100

28,3

13,1

44,4

4,2

0,5

9,5

Регіони

Потенціал ресурсів, %
земельні лісові

фаурекреаністичні ційні

Ìàéæå 50 % óñіõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ñêîíöåíòðîâàíî â Ñõіäíîìó
ðåãіîíі, 35 % – ó Çàõіäíîìó, 15,5 % – ó Ïіâäåííîìó ðåãіîíі.
Çà îñîáëèâîñòÿìè âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíі ðåñóðñè
áàãàòîöіëüîâîãî é îäíîöіëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Äî ïåðøèõ íàëåæàòü,
íàïðèêëàä, êëіìàòè÷íі, âîäíі, çåìåëüíі, ëіñîâі ðåñóðñè. Çàçâè÷àé öі
ðåñóðñè є íåâè÷åðïíèìè (ÿê-îò: êëіìàòè÷íі, âîäíі) é âè÷åðïíèìè, àëå
âіäíîâëþâàíèìè (çåìåëüíі, ëіñîâі). Îäíîöіëüîâі ðåñóðñè âèêîðèñòîâóþòü íàñàìïåðåä äëÿ âèðîáíèöòâà ÿêîãîñü îäíîãî âèäó ïðîäóêöії.
Òàêèìè є, çîêðåìà, êîðèñíі êîïàëèíè, ìіíåðàëüíі âîäè, ëіêóâàëüíі
ãðÿçі, ÿêі ñêëàäàþòü ãðóïó íåâіäíîâëþâàëüíèõ ðåñóðñіâ.
ГОЛОВНЕ
 Природно-ресурсний потенціал – це величина, яка характеризує ступінь можливостей використання природних ресурсів і природних умов.
 Природно-ресурсний потенціал мінливий і залежить від особливостей конкретної
території, ступеня її освоєння та наявних на ній видів господарської діяльності.
 Природні ресурси розміщені по території України нерівномірно. Найбільший природно-ресурсний потенціал зосереджений у Східному регіоні, найменший – у Південному.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Які природні ресурси переважають у вашій місцевості?
Чим відрізняються природні ресурси від природних умов?
Як можна оцінити природно-ресурсний потенціал?
Використавши дані таблиці у додатку 4, позначте на контурній карті області України, які є лідерами за часткою наявних у них природних ресурсів.
5. Складіть перелік тих природних ресурсів і природних умов, які визначають основні
види діяльності у вашій місцевості.
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ÎÑÍÎÂÍІ ÂÈÄÈ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÍß ÄÎÂÊІËËß
Â ÓÊÐÀЇÍІ. ÅÊÎËÎÃІ×ÍÀ ÑÈÒÓÀÖІß

 Які існують джерела забруднення навколишнього природного середовища?
 Які наслідки забруднення довкілля?


Основні види забруднення довкілля. Íàäìіðíå âèêîðèñòàííÿ
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíöіàëó ñïðè÷èíÿє çàáðóäíåííÿ òåðèòîðії.
Çàáðóäíåííÿ – öå çìіíà ÿêîñòі íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ùî ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ. Ðîçðіçíÿþòü ïðèðîäíå
é àíòðîïîãåííå çàáðóäíåííÿ. Ïðèðîäíå çàáðóäíåííÿ âèíèêàє â ðåçóëüòàòі
äії ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ òà ÿâèù – çåìëåòðóñіâ, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ,
êàòàñòðîôі÷íèõ ïîâåíåé òîùî. Àíòðîïîãåííå çàáðóäíåííÿ – ðåçóëüòàò
äіÿëüíîñòі ëþäåé.
Ðîçðіçíÿþòü ìåõàíі÷íі, õіìі÷íі, ôіçè÷íі, áіîëîãі÷íі çàáðóäíåííÿ,
ÿêі âïëèâàþòü íà ñòàí äîâêіëëÿ ÿê îêðåìî, òàê і âñі ðàçîì. Ìåõàíі÷íå
çàáðóäíåííÿ – çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ ìåõàíі÷íèìè âіäõîäàìè, íàïðèêëàä ïîáóòîâèì ñìіòòÿì. Òîìó äî äæåðåë çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà íàëåæàòü î÷èñíі ñïîðóäè ìіñò, ïîëіãîíè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ âіäõîäіâ. Óíàñëіäîê ïðîñî÷óâàííÿ øêіäëèâèõ ðå÷îâèí ñìіòòєçâàëèù âіäáóâàєòüñÿ çàáðóäíåííÿ ґðóíòіâ, ïіäçåìíèõ âîä òîêñè÷íèìè
ðå÷îâèíàìè, çíèùåííÿ îñåðåäêіâ ïîøèðåííÿ ðîñëèí і òâàðèí.
Õіìі÷íå çàáðóäíåííÿ – öå çìіíà õіìі÷íèõ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà,
ùî çäіéñíþє íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäíі êîìïëåêñè é ãîñïîäàðñüêі
îá’єêòè. Äæåðåëàìè õіìі÷íîãî çàáðóäíåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè є ðіçíîìàíіòíі ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, çîêðåìà õіìі÷íîї ïðîìèñëîâîñòі,
ÿêі âèðîáëÿþòü ôîñôîð, ôîñôîðíó êèñëîòó, äîáðèâà, ñîäó, êèñëîòè,
íàôòîïðîäóêòè òîùî. Ïîòðàïëÿííÿ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí ó ïîâіòðÿ, âîäîéìè, ґðóíòè â çíà÷íіé êіëüêîñòі ìàє âàæêі íàñëіäêè, ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäíèìè, ìàòåðіàëüíèìè, à іíîäі é ëþäñüêèìè âòðàòàìè.
Ôіçè÷íå çàáðóäíåííÿ – öå çìіíà ôіçè÷íèõ ïàðàìåòðіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî òàêîæ ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ.
Îñîáëèâî åêîëîãі÷íî íåáåçïå÷íèìè ùîäî ôіçè÷íîãî çàáðóäíåííÿ є
àòîìíі åëåêòðîñòàíöії (ÀÅÑ). Âîíè є äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ
òàêèìè çàáðóäíþâàëüíèìè ðå÷îâèíàìè, ÿê ðàäіîàêòèâíі âіäõîäè,
ðàäіîàêòèâíі ðå÷îâèíè. Âèðîáíè÷à ðàäіàöіÿ ìîæå ïîòðàïèòè â ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ÷åðåç ñêèäàííÿ ðàäіîàêòèâíèõ âîä, ïðè äåçàêòèâàöії îáëàäíàííÿ òà ïðèìіùåíü, ïіä ÷àñ àâàðії íà ðåàêòîðàõ, ÿê öå
ñòàëîñÿ â 1986 ð. íà ×îðíîáèëüñüêіé àòîìíіé åëåêòðîñòàíöії. Äëÿ
òîãî ùîá çàïîáіãòè íåáåçïå÷íèì äëÿ ëþäåé і ïðèðîäè íàñëіäêàì, ñëіä
÷іòêî äîòðèìóâàòèñÿ òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà åëåêòðîåíåðãії íà ÀÅÑ і
íå ïîðóøóâàòè òåõíîëîãії çáèðàííÿ ðàäіîàêòèâíèõ âіäõîäіâ.
Áіîëîãі÷íå çàáðóäíåííÿ – öå ïðîíèêíåííÿ â åêîñèñòåìè ÷è ãîñïîäàðñüêі ñèñòåìè âîðîæèõ æèâèõ іñòîò, íåõàðàêòåðíèõ äëÿ íèõ.
Äæåðåëàìè êîìïëåêñíîãî ìåõàíі÷íîãî, õіìі÷íîãî òà ôіçè÷íîãî
çàáðóäíåííÿ є ðіçíі ãàëóçі ãîñïîäàðñòâà, çîêðåìà âèäîáóòîê êîðèñíèõ
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êîïàëèí ÿê âіäêðèòèì, òàê і çàêðèòèì ñïîñîáàìè, âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðãії íà òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ (ÒÅÑ), àâòîìîáіëüíèé òà іíøі
âèäè òðàíñïîðòó. Òàê, ÒÅÑ, ïіäïðèєìñòâà âóãëåäîáóâíîї ïðîìèñëîâîñòі çàáðóäíþþòü ïîâіòðÿ îêèñàìè âóãëåöþ é àçîòó, ñàæåþ, ïèëîì
òîùî. Àâòîìîáіëüíèé òðàíñïîðò çíà÷íî çàáðóäíþє äîâêіëëÿ íåáåçïå÷íèìè âèõëîïíèìè ãàçàìè.
Â Óêðàїíі äіє òàêîæ ðîçãàëóæåíà ìåðåæà íàôòî- і ãàçîïðîâîäіâ,
áàãàòî ç ÿêèõ ñïðàöüîâàíі, îñêіëüêè áóëè ïîáóäîâàíі ïîíàä 30 ðîêіâ
òîìó. Ó çâ’ÿçêó іç öèì íà òðóáîïðîâîäàõ ùîðі÷íî âèíèêàþòü àâàðії, ÿêі
âåäóòü äî âèêèäіâ ïàëèâà òà, ÿê íàñëіäîê, çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ øêіäëèâèìè ðå÷îâèíàìè. Òàê, íàôòîïðîäóêòè, ïîòðàïëÿþ÷è ó âîäîéìè, íå
òіëüêè çàáðóäíþþòü їõ, à é âèêëèêàþòü çóïèíåííÿ çàáîðó âîäè äëÿ íàñåëåííÿ. Òàêі àâàðії çãóáíî äіþòü íà ґðóíòè, ðîñëèííіñòü і òâàðèííèé ñâіò.
Íåäîñêîíàëі, ÷àñòî çíîøåíі ôіçè÷íî âîäîïðîâіäíî-êàíàëіçàöіéíі
ñèñòåìè ñêèäàþòü ó ïðèðîäíі âîäîéìè çíà÷íó êіëüêіñòü çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí: îðãàíі÷íèõ, íàôòîïðîäóêòіâ, íіòðàòіâ, àçîòó àìîíіéíîãî òîùî. Öі âèêèäè çàâäàþòü âåëèêîї øêîäè åêîñèñòåìàì
âîäîéì, âèâîäÿòü ç ëàäó âîäîïðîâîäè, ðîçíîñÿòü ìіêðîáè, çàâäàþòü
çíà÷íèõ ìàòåðіàëüíèõ çáèòêіâ.
×àñòî íàêîïè÷óâà÷àìè çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí є âîäîñõîâèùà, ç
ÿêèõ ïіä ÷àñ ïіäòîïëåííÿ âîíè ïîøèðþþòüñÿ é íà ïðèëåãëі äіëÿíêè
òåðèòîðії. Çàáðóäíåííÿ âîäîñõîâèù çóìîâëþє íåãàòèâíі íàñëіäêè äëÿ
ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà, їõíüîãî îðãàíі÷íîãî ñâіòó çàãàëîì.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî òàêîæ ìàє íåãàòèâíèé âïëèâ íà
ïðèðîäó. Çîêðåìà, ïіñëÿ îïàäіâ ç ïîëіâ çìèâàєòüñÿ çíà÷íà êіëüêіñòü
õіìі÷íèõ ðå÷îâèí, ÿêі áóëè âíåñåíі ç äîáðèâàìè. Їõíі ðîç÷èíè ïîòðàïëÿþòü ó ðі÷êè, îçåðà, âîäîñõîâèùà, ìîðÿ, ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî
çàìîðó âîäîéì.
Áіëüøіñòü òåðèòîðії Óêðàїíè âíàñëіäîê іíòåíñèâíîї ãîñïîäàðñüêîї
äіÿëüíîñòі є çàáðóäíåíîþ. Çà ñòóïåíåì çàáðóäíåííÿ âèäіëÿþòü: âіäíîñíî åêîëîãі÷íî ÷èñòі òåðèòîðії (áëèçüêî 7 %); óìîâíî ÷èñòі (8 %);
ìàëîçàáðóäíåíі (14 %); çàáðóäíåíі (áëèçüêî 39 %); äóæå çàáðóäíåíі
(áëèçüêî 30 %); òåðèòîðії åêîëîãі÷íîї êàòàñòðîôè (áëèçüêî 2 %).
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За картою (див. QR-код) визначте, у яких областях України
забруднення довкілля найбільше, а в яких – найменше; де
зосереджені території екологічної катастрофи.


Екологічна ситуація. Çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà є îäíèì ç îñíîâíèõ íàñëіäêіâ äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî ñåðéîçíèõ ïðîáëåì. À ÿê âіäîìî, âèñîêà ÿêіñòü ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà – öå ãîëîâíà óìîâà çäîðîâîãî æèòòÿ íàñåëåííÿ êðàїíè. Òîìó
âèâ÷åííÿ é àíàëіç åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії, ùî ñêëàëàñÿ íèíі â Óêðàїíі, є
âàæëèâèì äåðæàâíèì çàâäàííÿì.
Åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ – öå ïîєäíàííÿ â ïðîñòîðі òà ÷àñі ïîçèòèâíèõ і íåãàòèâíèõ óìîâ і ÷èííèêіâ, ùî ñòâîðþþòü ïåâíèé åêîëîãі÷íèé ñòàí íà òåðèòîðії ðіçíîãî ñòóïåíÿ ïðèäàòíîñòі ÷è íåïðèäàòíîñòі
äëÿ æèòòÿ é äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âðàõîâóþ÷è, ùî åêîëîãі÷íà ñèòóà188

ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ
Загострення екологічної ситуації на початку ХХІ ст. зумовило необхідність дієвих заходів щодо цілей і пріоритетів розвитку суспільства.
Серед таких науковці світу висунули ідею сталого розвитку, яка стала
важливою складовою національної політики й безпеки розвинених
країн світу. Україна також долучилася до реалізації цієї ідеї, яка передбачає гармонійний розвиток господарства й збереження довкілля,
перехід до екологічно безпечної життєдіяльності. Які, на вашу думку,
можливі шляхи забезпечення екологічно чистих виробництв? Які заходи щодо зменшення забруднення довкілля здійснюються у вашій
місцевості?


Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.
Íàäìіðíå çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà є ïðè÷èíîþ ñåðéîçíèõ íåãàòèâíèõ çìіí ó çäîðîâ’ї íàñåëåííÿ. Îñíîâíèì äæåðåëîì
ïîòðàïëÿííÿ øêіäëèâèõ ðå÷îâèí â îðãàíіçì ëþäèíè є àòìîñôåðíå
ïîâіòðÿ. Іñíóþòü ãðàíè÷íî äîïóñòèìі êîíöåíòðàöії (ÃÄÊ) çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí ó ïîâіòðі, ïðè ÿêèõ ñóòòєâèõ çìіí â îðãàíіçìі
ëþäèíè íå âіäáóâàєòüñÿ. Áóäü-ÿêå ïåðåâèùåííÿ öèõ êîíöåíòðàöіé є øêіäëèâèì äëÿ îðãàíіçìó é ïðèçâîäèòü äî ðіçíîìàíіòíèõ çàõâîðþâàíü (äèâ. Äîäàòîê 1).
Ïіä ÷àñ äèõàííÿ äî ëþäñüêîãî îðãàíіçìó ïîñòіéíî ïîòðàïëÿє áåçëі÷ õіìі÷íèõ òà îðãàíі÷íèõ ñïîëóê, ùî ìіñòÿòüñÿ â ïîâіòðі.
Âîíè âêëþ÷àþòüñÿ â îáìіííі ïðîöåñè é äіþòü íà âñі îðãàíè òà ñèñòåìè.
Îäíèì ç íàéíåáåçïå÷íіøèõ äëÿ ëþäèíè є ÷àäíèé ãàç. Âіí ìàє і
ðàïòîâó òîêñè÷íó äіþ íà îðãàíіçì, à ìîæå é õðîíі÷íî îòðóþâàòè îðãàíіçì ëþäèíè. Íàé÷àñòіøå íà õðîíі÷íå îòðóєííÿ (іíòîêñèêàöіþ) öèì
ãàçîì ñòðàæäàþòü âîäії.
Íèíі äåäàëі áіëüøèé âïëèâ íà îðãàíіçì ëþäèíè çäіéñíþє ñìîã.
Íàé÷àñòіøå âіí âèíèêàє â ìіñòàõ і ïðîìèñëîâèõ öåíòðàõ, à òàêîæ íà
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öіÿ õàðàêòåðíà äëÿ ÿêîїñü òåðèòîðії (ãåîãðàôі÷íîãî ïðîñòîðó), її
÷àñòî íàçèâàþòü ãåîåêîëîãі÷íîþ. Ñó÷àñíà åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ â
Óêðàїíі, ÿê é ó ñâіòі â öіëîìó, õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê êðèçîâà. Ïðè÷èíàìè öüîãî є: çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ, çìіíà éîãî ïðèðîäíèõ âëàñòèâîñòåé óíàñëіäîê õіìіçàöії, іíòåíñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðãåòè÷íèõ
òà іíøèõ ðåñóðñіâ, çðîñòàþ÷à êіëüêіñòü âіäõîäіâ, çàìіíà ïðèðîäíèõ
ëàíäøàôòіâ àíòðîïîãåííèìè òà іí.
Áàãàòî åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì â Óêðàїíі ñïðè÷èíåíі íàñàìïåðåä ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ, à ñàìå: ðîçìіùåííÿì íà її òåðèòîðії â öіëîìó
òà â îêðåìèõ ðåãіîíàõ çíà÷íîї êіëüêîñòі øêіäëèâèõ ïіäïðèєìñòâ;
íàãðîìàäæåííÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ і ãóñòîї ìåðåæі òðàíñïîðòíèõ
ìàãіñòðàëåé; ïîòóæíèì ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì. Àâàðії,
ÿêі òðàïëÿþòüñÿ íà ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâàõ ÷è іíøèõ ãîñïîäàðñüêèõ
îá’єêòàõ, íàçèâàþòü òåõíîãåííèìè. Їõíі íàñëіäêè äëÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà òà ëþäèíè є äóæå íåáåçïå÷íèìè é çóìîâëþþòü ïîãіðøåííÿ åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії.
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ïîòóæíèõ àâòîìàãіñòðàëÿõ ó ðåçóëüòàòі íàêîïè÷åííÿ â ïðèçåìíîìó
øàðі ïîâіòðÿ çíà÷íîї êіëüêîñòі îòðóéíèõ ãàçіâ, їäêîãî äèìó, äðіáíèõ
÷àñòîê êіïòÿâè é ïîïåëó, ÿêі óòâîðþþòü ÿäðà çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè
òà ñâîєðіäíèé òóìàí. Ñìîãè çàâäàþòü çíà÷íîї øêîäè çäîðîâ’þ ëþäåé, à
іíîäі ñòàþòü ïðè÷èíîþ їõíüîї ñìåðòі. Â Óêðàїíі ñìîãè íàé÷àñòіøå áóâàþòü ó ñõіäíèõ òà ïіâäåííî-ñõіäíèõ îáëàñòÿõ, äå çîñåðåäæåíî áàãàòî ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ.
Êîìïëåêñíå çàáðóäíåííÿ äîâêіëëÿ, òîáòî çàáðóäíåííÿ íå òіëüêè
ïîâіòðÿ, à é ґðóíòіâ, âîäîéì, ðîñëèííîñòі òà іíøèõ êîìïîíåíòіâ, іíòåíñèâíіñòü ÿêîãî ïåðåâèùóє îçäîðîâ÷і ìîæëèâîñòі ñåðåäîâèùà, ïîðóøóє
іìóííó ñèñòåìó ëþäèíè, òîáòî âèìèêàє çàõèñíі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìó.
Îäíèì çі ñïîñîáіâ ïîëіïøåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ òà
åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії â êðàїíі є çáіëüøåííÿ ïëîùі çåìåëü іç ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè. Çàïðîïîíóéòå ñïîñîáè çáіëüøåííÿ ïëîùі òàêèõ
çåìåëü, àäæå âåëèêі ïëîùі òåðèòîðії Óêðàїíè íèíі âæå ïåðåòâîðåíі íà
àíòðîïîãåííі ëàíäøàôòè. ßêі є ìîæëèâîñòі ùîäî çáіëüøåííÿ ïëîù
ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ ó âàøіé îáëàñòі?
ГОЛОВНЕ
 Основними видами забруднення довкілля є механічні, хімічні, фізичні, біологічні
забруднення.
 Основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища є різноманітні промислові підприємства, атомні та теплові електростанції, транспорт,
сільськогосподарське виробництво, полігони сміття, побутові стоки.
 Екологічна ситуація – це стан навколишнього природного середовища в певний
проміжок часу на певній території.
 Сучасна екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова.
 Основним джерелом попадання шкідливих речовин в організм людини є атмосферне повітря.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Які існують види забруднень навколишнього середовища?
Що таке екологічна ситуація?
Чим спричинені в Україні екологічні проблеми?
Поясніть причини поліпшення чи погіршення екологічної ситуації у вашій місцевості.
5. Користуючись офіційним сайтом Державної екологічної інспекції України https://www.dei.gov.ua/posts/46, проаналізуйте актуальну інформацію
про основні підприємства-забруднювачі. У яких областях таких підприємств більше?

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)
1. Вплив компонентів природи на здоров’я людини.
2. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.
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ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÇÀÏÎÂІÄÍÈÉ ÔÎÍÄ ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÌÎÍІÒÎÐÈÍÃ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ

 Які існують природоохоронні території?
 З якою метою проводиться спостереження за станом навколишнього се-редовища?


Об’єкти природно-заповідного фонду України. Ïðèðîäíîçàïîâіäíèé ôîíä Óêðàїíè – äіëÿíêè ñóõîäîëó é âîäíîãî ïðîñòîðó,
ïðèðîäíі êîìïëåêñè òà îá’єêòè, ÿêі ìàþòü îñîáëèâó ïðèðîäîîõîðîííó,
íàóêîâó, åñòåòè÷íó, ðåêðåàöіéíó òà іíøó öіííіñòü і âèäіëåíі ç ìåòîþ
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîї ðіçíîìàíіòíîñòі òåðèòîðії êðàїíè. Âîíè íàéáіëüø
çàõèùåíі âіä âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè і є íàéáіëüø çáåðåæåíèìè. Òîìó їõ ÷àñòî íàçèâàþòü åòàëîíàìè, àáî çðàçêàìè, ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ.
Çà ðîêè íåçàëåæíîñòі ïëîùà ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó Óêðàїíè
ñóòòєâî çðîñëà ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ íàöіîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðêіâ і ðåãіîíàëüíèõ ëàíäøàôòíèõ ïàðêіâ. Íà ïî÷àòîê 2020 ð. äî
éîãî ñêëàäó âõîäèòü ïîíàä 8,5 òèñ. òåðèòîðіé òà îá’єêòіâ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 4,4 ìëí ãà. Âіäíîøåííÿ ôàêòè÷íîї ïëîùі ÏÇÔ äî ïëîùі
êðàїíè, òàê çâàíèé ïîêàçíèê çàïîâіäíîñòі, ñòàíîâèòü 6,77 %.
Ïðèðîäíî-çàïîâіäíèé ôîíä Óêðàїíè âêëþ÷àє íàéðіçíîìàíіòíіøі êàòåãîðії òåðèòîðіé òà îá’єêòіâ: áіîñôåðíі òà ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè, íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè, ðåãіîíàëüíі ëàíäøàôòíі
ïàðêè, çàêàçíèêè, ïàì’ÿòêè ïðèðîäè, çàïîâіäíі óðî÷èùà, áîòàíі÷íі ñàäè, äåíäðîëîãі÷íі ïàðêè, çîîëîãі÷íі ïàðêè, ïàðêèïàì’ÿòêè ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà (äèâ. QR-êîä).
Áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè ñòâîðåíі ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ó ïðèðîäíîìó
ñòàíі íàéòèïîâіøèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ, çäіéñíåííÿ ìîíіòîðèíãó,
âèâ÷åííÿ òèõ àíòðîïîãåííèõ çìіí, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íіé
îáîëîíöі. Áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè є ñâîєðіäíèìè íàóêîâî-äîñëіäíèìè
ëàáîðàòîðіÿìè ìіæíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Ïåðøі áіîñôåðíі çàïîâіäíèêè
â Óêðàїíі áóëè ñòâîðåíі ó 1984 ð. çà іíіöіàòèâîþ ÞÍÅÑÊÎ. Íèìè
ñòàëè ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè Àñêàíіÿ-Íîâà òà ×îðíîìîðñüêèé. Íèíі
öåé ñòàòóñ ìàþòü òàêîæ Êàðïàòñüêèé і Äóíàéñüêèé çàïîâіäíèêè.
Çàãàëüíà ïëîùà áіîñôåðíèõ çàïîâіäíèõ òåðèòîðіé â Óêðàїíі ñòàíîâèòü
ïîíàä 22 òèñ. ãà.
Ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè – öå îñîáëèâî öіííі ç íàóêîâî-ïðèðîäíè÷îãî é êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî ïîãëÿäó, ïîðіâíÿíî âåëèêі, íå çìіíåíі àáî
ìàëî çìіíåíі ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìïëåêñè, ÿêі íàçàâæäè
âèëó÷åíі ç ãîñïîäàðñüêîãî êîðèñòóâàííÿ. Íàéáіëüøèìè çà ïëîùåþ
ïðèðîäíèìè çàïîâіäíèêàìè є Ðіâíåíñüêèé (ïîíàä 47 òèñ. ãà), Êðèìñüêèé (ïîíàä 34 òèñ. ãà), Ïîëіñüêèé (ïîíàä 20 òèñ. ãà) òà ßëòèíñüêèé
ãіðñüêî-ëіñîâèé (ïîíàä 14 òèñ. ãà), ó ÿêèõ çáåðіãàþòüñÿ ïðèðîäíі ëàíäøàôòè – ëіñîâі òà áîëîòíі, à òàêîæ îêðåìі âèäè ðîñëèí і òâàðèí.
Íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè ñåðåä îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî
ôîíäó є íàéáіëüø ïðèäàòíèìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ, çîêðåìà â ðåêðåà191
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öіéíіé äіÿëüíîñòі. Íàöіîíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê – öå òåðèòîðіÿ, äå
ðîçòàøîâàíі íàéáіëüø ñâîєðіäíі ïðèðîäíі òà іñòîðèêî-êóëüòóðíі êîìïëåêñè, ùî âіäçíà÷àþòüñÿ îñîáëèâîþ åêîëîãі÷íіñòþ, åñòåòè÷íіñòþ òà
îçäîðîâ÷îþ öіííіñòþ. Òîìó â íàöіîíàëüíèõ ïàðêàõ ñòâîðþþòüñÿ íàéêðàùі óìîâè äëÿ âіäïî÷èíêó òà ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíî-îñâіòíüîãî
êðóãîçîðó ëþäèíè.
Ïåðøèé íàöіîíàëüíèé ïàðê â Óêðàїíі – Êàðïàòñüêèé – áóëî ñòâîðåíî â 1980 ð. ïîáëèçó ñìò ßðåì÷å Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі. Òóò
çîñåðåäæåíі óíіêàëüíі ëіñîâі òà àëüïіéñüêі ïðèðîäíі ëàíäøàôòè.
Ó ïàðêó áàãàòî ìàëüîâíè÷èõ âîäîñïàäіâ, ãіðñüêèõ îçåð, ïå÷åð òà іíøèõ
öіêàâèõ ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ, òîìó òóò äîáðå ðîçâèíåíі ðіçíîìàíіòíі
âèäè òóðèçìó – ïіøîõіäíèé, ëèæíèé, âåëîñèïåäíèé, êіííèé, âîäíèé.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За картосхемою (див. QR-код на с. 191) і таблицею в додатку 2 визначте, у яких областях України зосереджено найбільше й найменше національних природних парків,
поясніть чому.

Ðåãіîíàëüíі ëàíäøàôòíі ïàðêè ïî÷àëè ñòâîðþâàòè â Óêðàїíі іç
ñåðåäèíè 90-õ ðîêіâ ÕÕ ñò. ç ìåòîþ ðîçâèòêó òóðèçìó. Âîíè є ïðèðîäîîõîðîííî-ðåêðåàöіéíèìè óñòàíîâàìè ðåãіîíàëüíîãî àáî ìіñöåâîãî
çíà÷åííÿ. Ó íèõ ïîðÿä ç îõîðîíîþ òèïîâèõ àáî óíіêàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ çäіéñíþєòüñÿ é âіäïî÷èíîê íàñåëåííÿ.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ
На думку багатьох учених, основною функцією регіональних ландшафтних парків є рекреаційна, зокрема, проведення екскурсій з нетривалим відпочинком. Поміркуйте, чи варто обмежуватися лише цією
функцією регіональних ландшафтних парків. Чи є такі парки у вашій
місцевості? Яка їхня роль?


Національна екологічна мережа (НЕМ). ÍÅÌ ñêëàäàєòüñÿ ç
ïðèðîäíèõ ðåãіîíіâ, ïðèðîäíèõ êîðèäîðіâ і áóôåðíèõ çîí (ìàë. 100).
Ïðèðîäíèé ðåãіîí – öå çíà÷íà çà ïëîùåþ ÷àñòèíà òåðèòîðії êðàїíè,
ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèïîâèìè òà óíіêàëüíèìè ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè. Ïðèðîäíі ðåãіîíè є ñâîєðіäíèìè «ÿäðàìè» åêîëîãі÷íîї ìåðåæі,
äå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñòіéêèé ðîçâèòîê é îõîðîíà ìàëîçìіíåíèõ ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ òà åêîñèñòåì. Ó ìåæàõ
Óêðàїíè ïðèðîäíèìè ðåãіîíàìè є ïåðåâàæíî òåðèòîðії òà îá’єêòè ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó.
Ïðèðîäíèé êîðèäîð – ïðèðîäíà àáî áëèçüêà äî ïðèðîäíîãî ñòàíó
äіëÿíêà ñóõîäîëó ÷è âîäíîї ïîâåðõíі, ÿêà çàáåçïå÷óє óìîâè áåçïåðåðâíîñòі òà єäíîñòі ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ïðèðîäíі êîðèäîðè âèïðàâäîâóþòü ñâîþ íàçâó, îñêіëüêè öå äіéñíî ëіíіéíî âèòÿãíóòі äіëÿíêè
çåìíîї ïîâåðõíі ìåðèäіîíàëüíîãî àáî øèðîòíîãî íàïðÿìêіâ.
Îñíîâíèìè øèðîòíèìè ïðèðîäíèìè êîðèäîðàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü
ïðèðîäíі
ð
çâ’ÿçêè â åêîëîãі÷íіé ìåðåæі, є Ïîëіñüêèé (ëіñîâèé), Ãàëèöü192
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Мал. 100. Національна екологічна мережа

êî-Ñëîáîæàíñüêèé (ëіñîñòåïîâèé), Ïіâäåííîóêðàїíñüêèé (ñòåïîâèé), à
òàêîæ ìåðèäіîíàëüíі ïðèðîäíі êîðèäîðè, ÿêі çáіãàþòüñÿ ç äîëèíàìè
âåëèêèõ ðі÷îê – Äíіïðà, Äóíàþ, Äíіñòðà, Çàõіäíîãî Áóãó, Ïіâäåííîãî
Áóãó, Ñіâåðñüêîãî Äіíöÿ. Îñòàííі îá’єäíóþòü âîäíі òà çàïëàâíі ëàíäøàôòè – øëÿõè ìіãðàöії ÷èñëåííèõ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí.
Îêðåìèé ïðèðîäíèé êîðèäîð, ùî ìàє ìіæíàðîäíå çíà÷åííÿ, ôîðìóє ëàíöþã ïðèáåðåæíî-ìîðñüêèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ Àçîâñüêîãî
é ×îðíîãî ìîðіâ, ÿêèé îòî÷óє òåðèòîðіþ Óêðàїíè ç ïіâäíÿ.
Áóôåðíà çîíà – ìіñöåâіñòü ç ïðèðîäíèì àáî ÷àñòêîâî çìіíåíèì
ñòàíîì ëàíäøàôòó, ùî îòî÷óє íàéáіëüø öіííі äіëÿíêè åêîëîãі÷íîї
ìåðåæі òà çàõèùàє їõ âіä äії çîâíіøíіõ íåãàòèâíèõ ôàêòîðіâ ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ àáî ñïðè÷èíåíèõ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè.
Ç îãëÿäó íà ôóíêöії, ïëîùó, âèäîâèé ñêëàä ðîñëèííîãî òà òâàðèííîãî ñâіòó â íàöіîíàëüíіé åêîëîãі÷íіé ìåðåæі âèäіëÿþòü òåðèòîðії
ìіæíàðîäíîãî, çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Моніторинг навколишнього середовища. Öå ñèñòåìà ñïîñòåðåæåíü, çáèðàííÿ, îáðîáëåííÿ, ïåðåäàâàííÿ, çáåðåæåííÿ òà àíàëіçó
іíôîðìàöії ïðî ñòàí äîâêіëëÿ. Ïðàâèëüíî îðãàíіçîâàíèé ìîíіòîðèíã
äàñòü ìîæëèâіñòü ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó åêîëîãі÷íîї áåçïåêè – îñíîâè
æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè.
Ìîíіòîðèíã â Óêðàїíі çäіéñíþєòüñÿ çà äîâãîñòðîêîâîþ äåðæàâíîþ
ïðîãðàìîþ, ìåòîþ ÿêîї є óäîñêîíàëåííÿ ìîíіòîðèíãîâèõ äîñëіäæåíü і
äîñÿãíåííÿ íàëåæíîãî ðіâíÿ їõíüîãî âèêîíàííÿ. Çà ïðèçíà÷åííÿì
âèäіëÿþòü ôîíîâèé, áàçîâèé і îïåðàòèâíèé ìîíіòîðèíãè, ÿêі
âçàєìîçâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ і äîïîâíþþòü іíôîðìàöіþ îäèí îäíîãî. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ôîíîâîãî ìîíіòîðèíãó є ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì
åòàëîííèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ і ïðîãíîçóâàííÿ òèõ çìіí, ÿêі â íèõ
193

РОЗДІЛ 3

Ï

РОЗДІЛ 3

âіäáóâàþòüñÿ ïіä äієþ ÿê ïðèðîäíèõ, òàê é àíòðîïîãåííèõ ÷èííèêіâ.
Çàâäàííÿìè áàçîâîãî ìîíіòîðèíãó є ïîñòіéíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çäîðîâ’ÿì ëþäåé ó çîíàõ íàéáіëüø
íåáåçïå÷íîãî âèðîáíèöòâà. Ñïîñòåðåæåííÿ çà æèâèìè îðãàíіçìàìè òà
çà ëþäüìè (ìåäèêî-åêîëîãі÷íі ñïîñòåðåæåííÿ) ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ é
íà äіëÿíêàõ çàïîâіäíèõ òåðèòîðіé. Îïåðàòèâíèé ìîíіòîðèíã çäіéñíþє
ñïîñòåðåæåííÿ çà äîâêіëëÿì ó ðàçі âèíèêíåííÿ êðèçîâîї ñèòóàöії, íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ òåõíîãåííèõ àâàðіé.
Â Óêðàїíі íàéáіëüø ðîçâèíåíі ìîíіòîðèíãîâі ñïîñòåðåæåííÿ çà
îêðåìèìè êîìïîíåíòàìè ïðèðîäè. Òàê, ïîâíîöіííî ïðàöþþòü ñòàíöії
ñïîñòåðåæåíü çà õіìі÷íèì ñêëàäîì ïîâіòðÿ, ñïîñòåðåæåíü çà çàáðóäíåííÿì ñíіãîâîãî ïîêðèâó, çà çàãàëüíîþ êіëüêіñòþ îçîíó, ñòàíöії, ùî
ôіêñóþòü ïåðåíåñåííÿ çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðі. Êîìïëåêñ ôîíîâîãî ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ íà ñòàíöії, ùî â Êàðàäàçüêîìó çàïîâіäíèêó.

Забезпечення екологічно збалансованого природокористування. Ó 2019 ð. â Óêðàїíі çàòâåðäæåíèé Çàêîí «Îñíîâíі çàñàäè
(ñòðàòåãіÿ) äåðæàâíîї åêîëîãі÷íîї ïîëіòèêè Óêðàїíè íà ïåðіîä äî
2030 ðîêó». Ó Çàêîíі íàãîëîøóєòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó åêîíîìі÷íèé ðîçâèòîê äåðæàâè ñóïðîâîäæóâàâñÿ íåçáàëàíñîâàíîþ åêñïëóàòàöієþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, íèçüêîþ ïðіîðèòåòíіñòþ ïèòàíü
çàõèñòó äîâêіëëÿ, ùî óíåìîæëèâëþâàëî äîñÿãíåííÿ çáàëàíñîâàíîãî
(ñòàëîãî) ðîçâèòêó. Öå çóìîâèëî öіëó íèçêó åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì,
ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêèõ є îáîâ’ÿçêîâèì і íåãàéíèì. Ç ìåòîþ îõîðîíè òà âіäòâîðåííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ ïåðåäáà÷åíî çìåíøåííÿ ñòóïåíÿ
їõíüîї ðîçîðàíîñòі; óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè çåìåëü ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà çáàãà÷åííÿ їõ ïðèðîäíèìè êîìïîíåíòàìè;
óïðîâàäæåííÿ
ґðóíòîçàõèñíîї
ñèñòåìè
çåìëåðîáñòâà; çäіéñíåííÿ êîíñåðâàöії ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
óãіäü ç äóæå äåãðàäîâàíèìè ґðóíòàìè (äèâ. QR-êîä).
Äëÿ îõîðîíè é âіäòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñіâ ïåðåäáà÷åíî åêîëîãі÷íå
îçäîðîâëåííÿ, îñîáëèâî âèòîêіâ ðі÷îê, ïîëіïøåííÿ ñòàíó çàïëàâ ó
áàñåéíàõ Äíіïðà, Äíіñòðà, Ïіâäåííîãî òà Çàõіäíîãî Áóãó, Ñіâåðñüêîãî
Äіíöÿ, Äóíàþ íàñàìïåðåä çàâäÿêè ñòâîðåííþ çàõèñíèõ ñìóã óçäîâæ
áåðåãіâ. Âàæëèâèì є òàêîæ óïðîâàäæåííÿ çàõîäіâ ùîäî çáåðåæåííÿ
âîäíî-áîëîòÿíèõ óãіäü. Íèíі іíòåíñèâíî âïðîâàäæóþòüñÿ çàõîäè ùîäî
çáåðåæåííÿ ïðèáåðåæíèõ ëàíäøàôòіâ Àçîâñüêîãî é ×îðíîãî ìîðіâ,
ñòâîðåííÿ ìåðåæі ìîðñüêèõ îá’єêòіâ ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó.
Äëÿ îõîðîíè, âèêîðèñòàííÿ é âіäòâîðåííÿ ðåñóðñіâ ðîñëèííîãî òà
òâàðèííîãî ñâіòó ïåðåäáà÷àєòüñÿ ñòâîðåííÿ â àãðîëàíäøàôòàõ äіëÿíîê
ëіñîâîї òà ëó÷íîї ðîñëèííîñòі; âіäòâîðåííÿ, äå öå äîöіëüíî é ìîæëèâî,
ñòåïîâèõ, ëó÷íèõ, âîäíî-áîëîòÿíèõ òà іíøèõ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ;
ôîðìóâàííÿ íîâèõ äіëÿíîê äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñåðåäîâèù іñíóâàííÿ ïåâíèõ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè, òà
ïðèðîäíèõ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíîї êíèãè Óêðàїíè.
Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôòіâ (ãіðñüêèõ, ñòåïîâèõ, ëó÷íèõ,
ïðèáåðåæíî-ìîðñüêèõ, ìîðñüêèõ, ðі÷êîâèõ, çàïëàâíèõ, îçåðíèõ, áîëîòÿíèõ, ëіñîâèõ) íàéàêòóàëüíіøèì çàâäàííÿì є çìіöíåííÿ é âіäíîâëåííÿ
îñíîâíèõ åêîñèñòåì і ñåðåäîâèù іñíóâàííÿ âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí.
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ГОЛОВНЕ
 Природно-заповідний фонд України включає: біосферні та природні заповідники,
національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки
природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.
 В Україні розроблена та реалізується програма формування Національної екологічної мережі.
 Моніторинг – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля.
 В Україні розроблені й реалізуються конкретні заходи щодо збалансованого (сталого) природокористування й охорони навколишнього середовища.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Які регіони України найбільш насичені об’єктами природно-заповідного фонду?
Як розрізняють моніторинг за призначенням?
Чим відрізняється біосферний заповідник від природного заповідника?
Поясніть необхідність розширення природно-заповідного фонду України.
Складіть таблицю об’єктів природно-заповідного фонду у вашій області, користуючись додатковими джерелами інформації (у зошиті):
Рік створення

Що охороняється

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А № 10
Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.
Позначте на контурній карті: 1) біосферні заповідники: АсканіяНова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; 2) природні
заповідники: Карадазький, Український степовий, «Медобори»,
Канівський, Поліський; 3) національні природні парки: Карпатський, Шацький, «Синевир», «Подільські Товтри», «Меотида».

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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Âàæëèâèì çàâäàííÿì åêîëîãі÷íîї ïîëіòèêè äåðæàâè є ïіäâèùåííÿ
ðіâíÿ åêîëîãі÷íîї îñâіòè é êóëüòóðè íàñåëåííÿ, àêòèâіçàöіÿ éîãî
ó÷àñòі ó âèêîíàííі íàìі÷åíèõ çàõîäіâ. Іç öієþ ìåòîþ â Óêðàїíі ñòâîðþþòü ãðîìàäñüêі åêîëîãî-åêñïåðòíі öåíòðè, ïîøèðþєòüñÿ ãðîìàäñüêèé ðóõ ùîäî îõîðîíè äîâêіëëÿ. Çíà÷íà ðîëü ó öіé ñïðàâі íàëåæèòü
øêîëÿðàì і þíàöòâó.
Ñåðåä ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü ïëàíóєòüñÿ äîâåñòè ïëîùó çåìåëü
ÏÇÔ äî 10 % òåðèòîðії Óêðàїíè òà çàêіí÷èòè ôîðìóâàííÿ íà її îñíîâі
íàöіîíàëüíîї åêîëîãі÷íîї ìåðåæі.

РОЗДІЛ 4

Р оз
Ро
з д іл 4

ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍІ
ÏÐÎÖÅÑÈ
ÒÀ ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÈÉ
ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß
ÑÂІÒÓ ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ
 знати чисельність населення світу і України, а також найчисельніші країни;

 розуміти суть демографічних процесів і їх важливість для суспільства;
 уміти знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;
 пояснювати демографічну ситуацію в різних регіонах світу та в Україні;
 уміти пояснювати причини проблем населення планети і нашої держави.

§ 50.

ÊІËÜÊІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ÑÂІÒІ ÒÀ Â ÓÊÐÀЇÍІ.
ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÐÓÕ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Що становить населення території?
 Які можливі причини зміни кількості населення?


Кількість населення у світі та Україні. Ñóêóïíіñòü ëþäåé, ÿêі
ïðîæèâàþòü íà ïåâíіé òåðèòîðії, ñòàíîâèòü її íàñåëåííÿ. Ãîëîâíèì
äæåðåëîì іíôîðìàöії ïðî òàêі çìіíè є ïåðåïèñè, ÿêі ïðîâîäÿòüñÿ
ðåãóëÿðíî â áіëüøîñòі êðàїí çàçâè÷àé ÷åðåç êîæíі 5–10 ðîêіâ. Ó ïåðіîäè ìіæ ïåðåïèñàìè ðîáèòüñÿ ñïåöіàëüíèé ïåðåðàõóíîê ÷èñåëüíîñòі
íàñåëåííÿ íà îñíîâі ïîïåðåäíüîãî ïåðåïèñó, ìàòåðіàëіâ ïðî íàðîäæóâàíіñòü, ñìåðòíіñòü і ìіãðàöіþ íà äàíіé òåðèòîðії. Çàâäÿêè öüîìó âіäîìî,
ùî ó 2020 ð. ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó ñòàíîâèëà 7 ìëðä 795 ìëí îñіá.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За даними інтернет-джерел з’ясуйте поточну кількість населення
Землі.
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Íàé÷èñåëüíіøі êðàїíè ñâіòó (çà äàíèìè ÎÎÍ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Країна
Китай
Індія
США
Індонезія
Пакистан
Бразилія
Нігерія
Бангладеш
Росія
Мексика

Кількість населення (млн)
1439
1380
331
274
221
212
206
164
146
128

Таблиця

% з наростанням
18,4
36,1
40,3
43,8
46,6
49,3
51,9
54,0
55,8
57,4


Кількість населення в Україні. Çà ïіäñóìêàìè ïåðøîãî Âñåóêðàїíñüêîãî ïåðåïèñó 5 ãðóäíÿ 2001 ð., ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñÿãàëà
48 ìëí 457 òèñ. ïîñòіéíèõ æèòåëіâ. Çà äàíèìè Äåðæàâíîї ñëóæáè ñòàòèñòèêè, íà 1 æîâòíÿ 2020 ð. ÷èñåëüíіñòü íàÿâíîãî íàñåëåííÿ Óêðàїíè
ñòàíîâèëà 41 ìëí 703 òèñ. îñіá (áåç óðàõóâàííÿ òèì÷àñîâî îêóïîâàíîї
òåðèòîðії Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì і ì. Ñåâàñòîïîëÿ). Çà êіëüêіñòþ
íàñåëåííÿ íàøà êðàїíà ïîñіäàє 33-òє ìіñöå ó ñâіòі і 6-òå ìіñöå â Єâðîïі,
äå є îäíієþ ç íàé÷èñåëüíіøèõ êðàїí, ïîñòóïàþ÷èñü ëèøå Íіìå÷÷èíі
(84 ìëí), Âåëèêіé Áðèòàíії (68 ìëí), Ôðàíöії (65 ìëí), Іòàëії (60 ìëí)
òà Іñïàíії (46 ìëí), à òàêîæ Ðîñії – 146 ìëí (єâðàçіéñüêà êðàїíà).
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За даними інтернет-джерел з’ясуйте поточну кількість населення
України.

×èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ. Êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó і îêðåìîї êðàїíè çàëåæèòü âіä ñïіââіäíîøåííÿ êіëüêîñòі
ëþäåé, ÿêі íàðîäæóþòüñÿ і âìèðàþòü. Çìіíà êіëüêîñòі íàðîäæåíèõ
æèâèìè і ïîìåðëèõ çà ïåâíèé ïåðіîä âèçíà÷àєòüñÿ ÿê ïðèðîäíèé ðóõ
íàñåëåííÿ.
Íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ äåðæàâ, éîãî ñêëàä òà іíøі õàðàêòåðèñòèêè âïëèâàє íå ëèøå ïðèðîäíèé, à é ìåõàíі÷íèé ðóõ íàñåëåííÿ.
197

РОЗДІЛ 4

Áëèçüêî 60 % íàñåëåííÿ Çåìëі æèâå â Àçії – ìàéæå 4,6 ìëðä îñіá.
Ùå 17 % є æèòåëÿìè Àôðèêè – 1,3 ìëðä îñіá. Â Àìåðèöі æèâå ïîíàä
1 ìëðä, àáî 13 %. Ïðèáëèçíî 10 % íàñåëåííÿ ïëàíåòè æèâå â
Єâðîïі – 748 ìëí îñіá. Іíøі – ìåøêàíöі Îêåàíії ðàçîì ç Àâñòðàëієþ
òà Íîâîþ Çåëàíäієþ.
Íàé÷èñåëüíіøèìè êðàїíàìè ñâіòó є Êèòàé òà Іíäіÿ: çàãàëîì íà öі
äâі êðàїíè ïðèïàäàє ïîíàä òðåòèíó âñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі (òàáëèöÿ).
À çàãàëüíà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ëèøå ïåðøèõ ñåìè êðàїí ñâіòó ïåðåâèùóє ïîëîâèíó âñüîãî íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Ñåðåä ïåðøèõ äåñÿòè íàéáіëüøèõ çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ êðàїí ñâіòó ïîëîâèíà ðîçòàøîâàíі â
Àçії, òðè – â Àìåðèöі, îäíà – â Àôðèöі і îäíà ôàêòè÷íî є єâðàçіéñüêîþ
êðàїíîþ (Ðîñіÿ).
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Мал. 101. Динаміка природного руху населення в регіонах світу

Òàêèé ðóõ, òîáòî ïåðåìіùåííÿ ëþäåé ïî òåðèòîðії, çóìîâëåíå çìіíîþ
ïîñòіéíîãî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ òà ïîøóêó ðîáîòè, ùå íàçèâàþòü ìіãðàöієþ (ëàò. ìigratio – ïåðåõîäæó, ïåðåñåëÿþñü).
Îòæå, îñíîâíèìè ÷èííèêàìè, ùî âïëèâàþòü íà êіëüêіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó і áóäü-ÿêîї îêðåìîї êðàїíè, є ïðèðîäíèé і ìåõàíі÷íèé ðóõ
íàñåëåííÿ.

Природний рух населення. ×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó çðîñòàє
çàâäÿêè òîìó, ùî íà Çåìëі êіëüêіñòü íàðîäæåíèõ æèâèìè ïåðåâèùóє
êіëüêіñòü ïîìåðëèõ. Ðіçíèöÿ ìіæ êіëüêіñòþ íàðîäæåíèõ æèâèìè і
ïîìåðëèõ íàçèâàєòüñÿ ïðèðîäíèì ïðèðîñòîì, ÿêèé çàçâè÷àé îá÷èñëþєòüñÿ íà 1 òèñ. íàÿâíîãî íàñåëåííÿ íà ðіê.
Ïðèðîäíèé ïðèðіñò áóâàє äîäàòíèì ó ðàçі ïåðåâèùåííÿ íàðîäæóâàíîñòі íàä ñìåðòíіñòþ і âіä’єìíèì, êîëè ñìåðòíіñòü áіëüøà âіä íàðîäæóâàíîñòі, àáî íóëüîâèì, êîëè öі ïîêàçíèêè ìàþòü îäíàêîâå
çíà÷åííÿ.
Äîäàòíèé ïðèðіñò âëàñòèâèé áіëüøîñòі êðàїí Àçії, Àôðèêè òà
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè (ìàë. 101), äå ïîðіâíÿíî âèñîêі ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñòі, ñòàáіëüíі ïîêàçíèêè ñìåðòíîñòі òà âèñîêèé ïðèðîäíèé
ïðèðіñò, ùî ïåðåâèùóє 12 îñіá íà 1 òèñ. æèòåëіâ. Íàéáіëüøèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñïîñòåðіãàєòüñÿ â àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ, ÿê-îò: Àíãîëі,
Ìàëàâі і Óãàíäі, äå âіí ïåðåâèùóє 32 îñîáè íà 1 òèñ. æèòåëіâ.
Âіä’єìíèé ïðèðіñò õàðàêòåðíèé äëÿ áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè òà äåÿêèõ іíøèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Їì ïðèòàìàííі ïîðіâíÿíî íåâèñîêі ïîêàçíèêè
íàðîäæóâàíîñòі, ñìåðòíîñòі é ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, ùî ñòàíîâèòü
ìåíø ÿê 3 îñîáè íà 1 òèñ. æèòåëіâ. Ïîäåêóäè ðіâåíü íàðîäæóâàíîñòі
íèæ÷èé çà òîé, ÿêèé íåîáõіäíèé äëÿ ïðîñòîãî âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ.
ßê íàñëіäîê, íàñåëåííÿ êðàїíè ñêîðî÷óєòüñÿ. Ñàìå òàêà ñèòóàöіÿ ìàє
ìіñöå â Áîëãàðії, Ëàòâії, Óãîðùèíі, Ëèòâі, Ðóìóíії, Ïîðòóãàëії òîùî.
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Мал. 102. Кількість живонароджених і померлих в Україні у 1991–2019 роках

ÍÀÓÊÎÂІ Ä
ÄÈÑÊÓÑІЇ
За темпами скорочення населення на початок ХХІ ст. наша країна випереджала всі країни Європи. Якщо не станеться позитивних зрушень,
кількість населення України зменшиться у 2050 р. до 35–25 млн осіб.
До того ж середня тривалість життя українців може знизитися до 50–
53 років і наближатиметься до тривалості життя наших пращурів – скіфів, які жили лише близько 40 років. Деякі вчені вважають, що
неухильне скорочення чисельності населення України загрожує вимиранню української нації.

Ñåðåä ïðè÷èí ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â Óêðàїíі íàñàìïåðåä є íèçüêà íàðîäæóâàíіñòü, ÿêà çóìîâëåíà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèìè ÷èííèêàìè – ïîãàíèì äîáðîáóòîì ëþäåé, ñêðóòíèì ìàòåðіàëüíèì
ñòàíîâèùåì áіëüøîñòі ìîëîäèõ ñіìåé, âåëèêîþ êіëüêіñòþ ðîçëó÷åíü,
çíèæåííÿì ðіâíÿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òîùî. ×åðåç íèçüêó íàðîäæóâàíіñòü çáіëüøóєòüñÿ ÷àñòêà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó. À ñåðåä íèõ
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Óêðàїíà ìàє îäèí іç íàéíèæ÷èõ ó ñâіòі ïîêàçíèêіâ íàðîäæóâàíîñòі,
ó 2019 ð. âîíà âïàëà äî íàéíèæ÷îãî ðіâíÿ â іñòîðії – 7,4 îñîáè íà
1 òèñ. æèòåëіâ. Íèçüêі ïîêàçíèêè íàðîäæóâàíîñòі â Óêðàїíі ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì ñìåðòíîñòі – 13,8 îñîáè íà 1 òèñ. íàñåëåííÿ. Çàãàëîì â Óêðàїíі êіëüêіñòü ïîìåðëèõ ïåðåâèùóє êіëüêіñòü
íàðîäæåíèõ (ìàë. 102). Öå îçíà÷àє, ùî ïðèðîäíèé ïðèðіñò ó êðàїíі
âіä’єìíèé. Ó 2019 ð. âіí ñòàíîâèâ –5,6 íà 1 òèñ. æèòåëіâ. Â àáñîëþòíîìó çíà÷åííі êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè çìåíøèëàñÿ ìàéæå íà
272 òèñ. îñіá. Çàãàëîì, çà îñòàííі äâà äåñÿòèëіòòÿ êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
Óêðàїíè ñêîðîòèëàñÿ íà êіëüêà ìіëüéîíіâ îñіá. À öå є áåçïåðå÷íîþ
îçíàêîþ äåìîãðàôі÷íîї êðèçè – ïîðóøåííÿ âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ,
ùî çàãðîæóє ñàìîìó éîãî іñíóâàííþ.
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çàêîíîìіðíî âèùà ñìåðòíіñòü, ÿêà ïіäñèëþєòüñÿ øâèäêèì ïîøèðåííÿì ó êðàїíі çàõâîðþâàíü і íåäîñòàòíіì ðіâíåì ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ òÿæêі çàõâîðþâàííÿ і âèñîêà ñìåðòíіñòü є
íàñëіäêîì ÷îðíîáèëüñüêîї êàòàñòðîôè.
ГОЛОВНЕ
 Чисельність населення світу становить 7,7 млрд осіб, більшість населення Землі
мешкає в Азії.
 Чисельність населення України становить 42 млн 703 тис. осіб і продовжує неухильно знижуватися.
 Кількість населення залежить від природного руху (зміни кількості народжених живими і померлих) і механічного руху (зовнішньої і внутрішньої міграції).
 Додатний приріст властивий більшості країн Азії, Африки та Латинської Америки,
відʼємний – характерний для більшості країн Європи, зокрема й для України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Яка є чисельність населення світу і України?
У якій частині світу найбільше найчисельніших країн? Назвіть їх.
Чим відрізняється природний рух від механічного руху населення?
Визначте причини скорочення чисельності населення в Україні.
Проаналізуйте малюнок 102 та визначте, як змінювалася кількість живонароджених і померлих в Україні за роки незалежності.

§ 51.

ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÉ ÐÓÕ ÍÀÑÅËÅÍÍß.
ÑÒÀÒÅÂÎ-ÂІÊÎÂÈÉ ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÑÂІÒÓ
ÒÀ ÓÊÐÀЇÍÈ

 Які причини переміщень людей територією рідної країни та за її межі?
 Як розрізняють людей за статтю і віком?


Механічний рух населення. Óñі ìіãðàöіéíі ïåðåìіùåííÿ ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíþ і âíóòðіøíþ ìіãðàöії. Çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ âïëèâàє
íà çàãàëüíó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ êðàїíè. Òàêà ìіãðàöіÿ ìîæå áóòè
çóìîâëåíà ÿê åêîíîìі÷íèìè, òàê і ïîëіòè÷íèìè ÷èííèêàìè. Ïðîòå
îñíîâíèì âèäîì ñâіòîâîї ìіãðàöії ÕÕІ ñò. є âñå æ òàêè òðóäîâà ìіãðàöіÿ (ìàë. 103).
Âíóòðіøíÿ
ó ð
ìіãðàöіÿ
ð ö ïîçíà÷àєòüñÿ òіëüêè íà êіëüêîñòі æèòåëіâ ó
ðіçíèõ ðåãіîíàõ îäíієї êðàїíè. Її ïðè÷èíàìè є, ÿê ïðàâèëî, åêîíîìі÷íі
ôàêòîðè – íåçàäîâіëüíà ÿêіñòü æèòòÿ òà ðіâåíü äîõîäіâ.
Çîâíіøíÿ ìіãðàöіÿ – öå âèїçä íàñåëåííÿ çà ìåæі êðàїíè ïðîæèâàííÿ
àáî ïðèáóòòÿ äî íåї íàñåëåííÿ ç іíøèõ êðàїí. Ó çîâíіøíіé ìіãðàöії
ðîçðіçíÿþòü åìіãðàöіþ òà іììіãðàöіþ. Åìіãðàöіÿ (âіä ëàò. emigro –
âèñåëÿþñü) – âèїçä ãðîìàäÿí ñâîєї êðàїíè â іíøó êðàїíó íà òðèâàëå
àáî ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ. Іììіãðàöіÿ (âіä ëàò. immigrî – çàñåëÿþñü) îçíà÷àє, íàâïàêè, ïðèїçä іíîçåìöіâ äî êðàїíè íà òðèâàëå àáî
ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ.
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Мал. 103. Головні міграційні потоки в сучасному світі

Êіëüêіñòü ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ çðîñòàє. Ó 2000 ð. їõ áóëî 150 ìëí,
ó 2005 ð. – 192 ìëí, à â 2019 ð. їõíÿ ÷èñåëüíіñòü óæå ñêëàäàëà
272 ìëí. Îñíîâíі ïîòîêè ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії ñïðÿìîâàíі ç Àôðèêè,
Àçії, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè і Êàðèáñüêîãî áàñåéíó äî åêîíîìі÷íî ðîçâèíåíèõ êðàїí Єâðîïè, Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè òà Îêåàíії.
Ñåðåä ðåãіîíіâ ñâіòó çà êіëüêіñòþ ïðèáóëèõ ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ
ëіäåðîì є Àçіÿ – òóò 84 ìëí ìіãðàíòіâ. Íå íàáàãàòî ìåíøå ìіãðàíòіâ â
Єâðîïі – 82 ìëí. Ñåðåä êðàїí àáñîëþòíèì ðåêîðäñìåíîì çà êіëüêіñòþ
ïðèáóëèõ ìіãðàíòіâ є ÑØÀ, òóò çîñåðåäæåíî 50,5 ìëí. Ó Єâðîïі íàéáіëüøå ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ ó Íіìå÷÷èíі – 13 ìëí. Â Àçії çà êіëüêіñòþ ìіãðàíòіâ ïåðøå ìіñöå ïîñіäàє Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ – 13 ìëí. Äî
ïðîâіäíîї äåñÿòêè ñâіòó çà êіëüêіñòþ ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ ïîòðàïèëè òàêîæ Ðîñіÿ (12 ìëí), Âåëèêà Áðèòàíіÿ – 10 ìëí, Îá’єäíàíі
Àðàáñüêі Åìіðàòè – 9 ìëí, Ôðàíöіÿ, Êàíàäà, Àâñòðàëіÿ – ïî 8 ìëí
ó êîæíіé, òà Іñïàíіÿ – 6 ìëí. Çàãàëîì ó öèõ äåñÿòè êðàїíàõ ïðîæèâàє
ìàéæå ïîëîâèíà ïðèáóëèõ ìіæíàðîäíèõ ìіãðàíòіâ.
Îäíієþ ç õàðàêòåðíèõ òåíäåíöіé ðîçâèòêó ìіæíàðîäíîї ìіãðàöії є
íåóõèëüíå çðîñòàííÿ ìàñøòàáіâ íåëåãàëüíîї іììіãðàöії. Çà îöіíêàìè
ÎÎÍ, ùîðі÷íî âіä 2,5 äî 4 ìëí îñіá ïåðåòèíàþòü ìіæäåðæàâíі êîðäîíè
íåëåãàëüíî. Ïðî ìàñøòàáè íåëåãàëüíîї ìіãðàöії ñâіä÷èòü òîé ôàêò, ùî
2015 ð. äî Єâðîïè ëèøå Ñåðåäçåìíèì ìîðåì ïðèáóëî áëèçüêî 1 ìëí
íåëåãàëüíèõ ìіãðàíòіâ. Ç íèõ ïîíàä 500 òèñÿ÷ ñèðіéöіâ, ÿêі ñòàëè
áіæåíöÿìè ÷åðåç âіéíó â êðàїíі. Ó 2019 ðîöі çáіëüøèëàñÿ êіëüêіñòü
ìіãðàíòіâ, ÿêі íàìàãàëèñÿ ïîòðàïèòè äî Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ÷åðåç
éîãî ñõіäíі êîðäîíè – Ãðåöіþ, Áîëãàðіþ, Êіïð, à òàêîæ Õîðâàòіþ òà
Óãîðùèíó.
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Óêðàїíà òðèâàëèé ïåðіîä áóëà êðàїíîþ åìіãðàöії. Ãîëîâíі ïðè÷èíè
âèїçäó ãðîìàäÿí – âåëèêà ðіçíèöÿ â ðіâíі çàðîáіòíîї ïëàòè â Óêðàїíі і
çà êîðäîíîì, íåñòàáіëüíà ïîëіòè÷íà òà åêîíîìі÷íà ñèòóàöіÿ, âіäñóòíіñòü áåçïåêè ãðîìàäÿí. Çà ðіçíèìè îöіíêàìè, çà êîðäîíîì ñüîãîäíі
ïåðåáóâàє âіä 1 äî 5 ìëí óêðàїíñüêèõ ïðàöіâíèêіâ-ìіãðàíòіâ, àëå òî÷íèõ äàíèõ ùîäî òðóäîâîї ìіãðàöії ïðàêòè÷íî íåìàє.
Çàâäÿêè ïåâíîìó ïîëіïøåííþ åêîíîìі÷íîї ñèòóàöії ó 2016–2018 ðîêàõ òà àäàïòàöії ñóñïіëüñòâà äî êðèçîâèõ óìîâ îáñÿãè çîâíіøíüîї
ìіãðàöії óêðàїíöіâ ñòàáіëіçóâàëèñÿ, ïðîòå çàëèøàþòüñÿ çíà÷íèìè.
Ó 2019 ð. ç Óêðàїíè âèїõàëî áëèçüêî 27 òèñ. ìіãðàíòіâ.
Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ìіãðàíòіâ ç Óêðàїíè ìіñöåì â’їçäó îáðàëè
Єâðîïó. Ïðè öüîìó áіëüøіñòü òèõ, õòî âèїæäæàє ç Óêðàїíè, ïðÿìóþòü
äî Ðîñії (40–50 % âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі ìіãðàíòіâ). Ñåðåä іíøèõ êðàїí,
äå íàøі ñïіââіò÷èçíèêè çíàéøëè ñîáі ðîáîòó, – Ïîëüùà (15–20 %),
×åõіÿ (10–12 %), Іòàëіÿ (áëèçüêî 10 %), Ïîðòóãàëіÿ (5–8 %). Õàðàêòåðíèì є òå, ùî ç êðàїíè âèїçäèòü ïðàöåçäàòíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ, ÿêà
çäàòíà çðîáèòè íàéáіëüøèé âíåñîê ó íàöіîíàëüíó åêîíîìіêó.
Ç 2005 ð. åìіãðàöіéíі ïîòîêè ïî÷àëè äåùî ïîñòóïàòèñÿ іììіãðàöіéíèì. Óïðîäîâæ íàñòóïíîãî ïåðіîäó ùîðі÷íèé ïðèðіñò çà ðàõóíîê
іììіãðàíòіâ êîëèâàâñÿ âіä 6 òèñ. äî 805 òèñ. îñіá. Öå äóæå âàæëèâà
òåíäåíöіÿ äëÿ Óêðàїíè, åêîíîìіêà ÿêîї ÷åðåç ìіãðàöіþ çàçíàє âåëèêèõ
ëþäñüêèõ і ìàòåðіàëüíèõ âòðàò.
×àñòèíà íàðîäó, ÿêà ìåøêàє ïîçà ìåæàìè ñâîєї іñòîðè÷íîї áàòüêіâùèíè, òîáòî êðàїíè ñâîãî ïîõîäæåííÿ, çâåòüñÿ äіàñïîðîþ (ãðåö.
diaspora – ðîçñіÿííÿ). Êіëüêіñòü îñіá óêðàїíñüêîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêі
ïðîæèâàþòü çà ìåæàìè Óêðàїíè, ó 2019 ðîöі ñòàíîâèëà ïðèáëèçíî âіä
11 äî 13 ìëí. ßêùî óñåðåäíèòè âñі íàâåäåíі öèôðè, òî çà êîðäîíîì
ìåøêàє áëèçüêî ÷âåðòі íàñåëåííÿ êðàїíè. Ðàçîì ç âіðìåíàìè, іðëàíäöÿìè, єâðåÿìè, ðîñіÿíàìè óêðàїíöіâ ìîæíà âіäíåñòè äî íàðîäіâ, ùî
ìàþòü íàéáіëüøі äіàñïîðè íà ïëàíåòі.
Çíà÷íà ÷àñòèíà óêðàїíñüêîї äіàñïîðè – öå æèòåëі êðàїí, ùî óòâîðèëèñÿ ïіñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ. Ïðè öüîìó ëåâîâà ÷àñòêà ïðèïàäàє íà
Ðîñіþ, äå íèíі ïîñòіéíî ïðîæèâàє 1,9 ìëí. ×èìàëî óêðàїíöіâ æèâå â
Ìîëäîâі (325 òèñ.), ó Êàçàõñòàíі (271 òèñ.), ó Áіëîðóñі (226 òèñ.) òîùî.
Àìåðèêà є äàâíî îñâîєíîþ óêðàїíñüêèìè åìіãðàíòàìè ÷àñòèíîþ
ñâіòó. Ëіäåðîì çà ÷èñåëüíіñòþ óêðàїíñüêîї äіàñïîðè є Êàíàäà. Òóò,
ïåðåâàæíî íà ïіâäíі, ó áіëüø áëèçüêèõ äëÿ ñåáå ïðèðîäíèõ óìîâàõ,
íèíі ïðîæèâàє ïîíàä ìіëüéîí óêðàїíöіâ. Ó ÑØÀ ìåøêàє 1 ìëí îñіá
óêðàїíñüêîãî ïîõîäæåííÿ.
×èìàëî óêðàїíñüêèõ åìіãðàíòіâ îñåëèëèñÿ â ðіçíèõ çàõіäíîєâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ. Íàé÷èñåëüíіøà âîíà ó Ïîëüùі – 2 ìëí, ó Íіìå÷÷èíі – 262 òèñ., â Іòàëії – 234 òèñ., â Ðóìóíії – 200 òèñ. Ó áàãàòüîõ
іíøèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ óêðàїíñüêà äіàñïîðà ïîìіòíî ìåíøà.
Óêðàїíñüêà äіàñïîðà Àâñòðàëії (30 òèñ.) íàéìîëîäøà. Âîíà ñôîðìóâàëàñÿ ïåðåâàæíî â ïîâîєííèé ïåðіîä іç âèõіäöіâ çàõіäíèõ і ñõіäíèõ
îáëàñòåé Óêðàїíè. Âîíè îñåëèëèñÿ íà ñõîäі і ïіâäíі íîâîîáðàíîї êðàїíè. Ùå 1 òèñ. «íàøèõ» çíàéøëè íîâó áàòüêіâùèíó ó Íîâіé Çåëàíäії.
Íàðåøòі, òèñÿ÷і êîëèøíіõ íàøèõ ñïіââіò÷èçíèêіâ «çàãóáèëèñÿ» íà
òåðåíàõ âåëåòåíñüêîї Àçії òà ñïîâíåíîї åêçîòèêè Àôðèêè.
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Ìàñøòàáè âíóòðіøíüîї ìіãðàöії ùå áіëüøі. Íèíі ó ñâіòі íàëі÷óþòü
740 ìëí âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ. Ìîæíà âèîêðåìèòè äâà îñíîâíі òèïè
âíóòðіøíüîї ìіãðàöії. Ïåðøèé – öå ïåðåìіùåííÿ íàñåëåííÿ іç ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі â ìіñòà. Äðóãèé – êîëîíіçàöіÿ íîâèõ çåìåëü. Ïåðøèé
òèï õàðàêòåðíèé äëÿ ïåðåâàæíîї áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó, äðóãèé – äëÿ
âåëèêèõ çà òåðèòîðієþ êðàїí (Ðîñіÿ, Êèòàé, Áðàçèëіÿ, Àâñòðàëіÿ).
Çàëèøàòè ðіäíó îñåëþ і ìіãðóâàòè óêðàїíöіâ ïðèìóøóâàëè ïåðåäóñіì ïîøóêè ðîáîòè. Ïðè öüîìó ìіãðàíòè íåðіäêî çìіíþâàëè ìіñöå ïðîæèâàííÿ, îñåëÿþ÷èñü ó âåëèêèõ ìіñòàõ, äå áіëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ
çàñòîñóâàííÿ ñâîїõ çäіáíîñòåé. Îñîáëèâî áàãàòî ïðèїæäæèõ ó ñòîëèöі.
Óòіì íå îáîâ’ÿçêîâî íàçàâæäè çàëèøàòè ñâіé äіì. Òèñÿ÷і æèòåëіâ
Óêðàїíè, íіáè ìàÿòíèê, ùî êîëèâàєòüñÿ ìіæ äâîìà òî÷êàìè, ïåðåìіùóþòüñÿ äâі÷і âïðîäîâæ äíÿ – íà ðîáîòó і ç ðîáîòè ÷è íà íàâ÷àííÿ і
íàçàä. Öå òàê çâàíà ìàÿòíèêîâà ìіãðàöіÿ – ðåãóëÿðíå ïåðåìіùåííÿ
ëþäåé ç îäíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó â іíøèé áåç çìіíè ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ. Ìàÿòíèêîâà ìіãðàöіÿ äóæå õàðàêòåðíà äëÿ Äîíáàñó, à òàêîæ
äëÿ çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè. Ó Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé,
Ëüâіâñüêіé і ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ ó ìàÿòíèêîâèõ ìіãðàöіÿõ íàéáіëüøå áåðóòü ó÷àñòü ñіëüñüêі æèòåëі.
Êðіì ìàÿòíèêîâèõ, іñíóþòü ùå é ñåçîííі ìіãðàöії, ïîâ’ÿçàíі іç
ñåçîííіñòþ ðîáîòè – çáèðàííÿ âðîæàþ, ëіòíє áóäіâíèöòâî òà іí.
Àâàðіÿ íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ ñòàëà ïîøòîâõîì äëÿ âèìóøåíîї
ìіãðàöії íàñåëåííÿ ç ðàäіîàêòèâíî çàáðóäíåíèõ òåðèòîðіé.
Ç 2014 ð. íàéàêòóàëüíіøîþ äëÿ Óêðàїíè ïðîáëåìîþ ñòàëî ñòðіìêå
çðîñòàííÿ âíóòðіøíüîї ìіãðàöії. Àíåêñіÿ Êðèìó òà êîíôëіêò íà ñõîäі
Óêðàїíè ïðèçâåëè äî ÷èñëåííèõ âèìóøåíèõ ïåðåìіùåíü íàñåëåííÿ,
îñîáëèâî àêòèâíèõ ó ïåðøі ðîêè êîíôëіêòó. Ëèøå ó 2019 ð. êіëüêіñòü
âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ ïåðåâèùèëà 520 òèñ. Îñíîâíîþ її ïðè÷èíîþ
ñòàëè íå ëèøå òðàäèöіéíі, åêîíîìі÷íі, ôàêòîðè, àëå ãîëîâíèì ÷èíîì
âîєííі äії, òåðîðèçì òà ïîñÿãàííÿ íà öіëіñíіñòü і ñóâåðåííіñòü äåðæàâè.
Çàãàëüíà æ êіëüêіñòü âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ (âíóòðіøíüî ïåðåìіùåíèõ
îñіá) ïåðåâàæíî ç Êðèìó òà ñõіäíîї ÷àñòèíè êðàїíè ñêëàäàє áëèçüêî
1,5 ìëí îñіá.
Ç îãëÿäó íà çíà÷íі ìàñøòàáè ìіãðàöії êîæíà äåðæàâà ôîðìóє
âëàñíó ìіãðàöіéíó ïîëіòèêó – ñèñòåìó çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåãóëþâàííÿ ïîòîêіâ ìіãðàíòіâ, à òàêîæ íà çàõèñò òà äîòðèìàííÿ ïðàâ
ëþäèíè.
Ó ìіãðàöіéíèõ ïîëіòèêàõ áàãàòüîõ êðàїí ñâіòó ñïîñòåðіãàþòüñÿ çíà÷íі çìіíè. Êðàїíè, ùî ðàíіøå áóëè çàöіêàâëåíі â іììіãðàöії, äæåðåëі
äåøåâîї ðîáî÷îї ñèëè, çіòêíóëèñÿ ç íîâèìè äëÿ íèõ ïðîáëåìàìè –
çàãîñòðåííÿì ñîöіàëüíèõ і ìіæåòíі÷íèõ ïðîòèðі÷. ßê íàñëіäîê, òàêі
êðàїíè òåïåð çìіíþþòü ñâîþ ìіãðàöіéíó ïîëіòèêó íà áіëüø æîðñòêó.
Òàê, óæèâàþòü ðіøó÷èõ çàõîäіâ ùîäî ïðîòèäії íåëåãàëüíіé ìіãðàöії,
ïðіîðèòåò íàäàєòüñÿ іììіãðàöії âèñîêîêâàëіôіêîâàíèõ îñіá. Â Óêðàїíі
ìіãðàöіéíîþ ïîëіòèêîþ çàéìàєòüñÿ ñïåöіàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷îї
âëàäè – Äåðæàâíà ìіãðàöіéíà ñëóæáà.

Статево-віковий склад населення. Ñòàòåâèé ñêëàä íàñåëåííÿ
ñâіòó – ñïіââіäíîøåííÿ êіëüêîñòі ÷îëîâіêіâ і æіíîê – õàðàêòåðèçóєòüñÿ íåçíà÷íèì ïåðåâàæàííÿì ÷îëîâіêіâ íàä æіíêàìè. Òðîõè áіëüøå
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ïîëîâèíè íàñåëåííÿ (51 %) ñòàíîâëÿòü ÷îëîâіêè. Îäíàê ó íàéáіëüø
ïðàöåçäàòíîìó âіöі – âіä 15 äî 49 ðîêіâ – æіíîê, íàâïàêè, äåùî
áіëüøå. Äî òîãî æ òðèâàëіñòü æèòòÿ æіíîê âèùà, íіæ òðèâàëіñòü æèòòÿ
÷îëîâіêіâ, – 73 ïðîòè 68 ðîêіâ. Îñêіëüêè î÷іêóâàíà òðèâàëіñòü æèòòÿ
æіíîê, îñîáëèâî ó ñòàðøîìó âіöі, є âèùîþ, íіæ ó ÷îëîâіêіâ, áіëüøіñòü
ëіòíіõ ëþäåé – æіíêè. Òàê, ó âіêîâіé ãðóïі 65 ðîêіâ і ñòàðøå íà êîæíèõ 100 æіíîê ïðèïàäàє 81 ÷îëîâіê.
Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü æіíêè – áëèçüêî 54 %
(ìàë. 104). Ïðè÷îìó öÿ ðіçíèöÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ íå îäðàçó ïðè íàðîäæåííі, à òіëüêè â ñåðåäíüîìó âіöі, ïî÷èíàþ÷è ç 35 ðîêіâ. І ùî äàëі
çà âіêîì, òî áіëüøà öÿ íåðіâíіñòü íà êîðèñòü æіíîê. Àäæå â Óêðàїíі
òàê ñàìî ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ æіíîê ïîðіâíÿíî іç ÷îëîâіêàìè.
Çà âіêîì íàñåëåííÿ Çåìëі çàãàëîì ìîëîäå. Ñåðåäíіé âіê íàñåëåííÿ
ïëàíåòè ñòàíîâèòü ìàéæå 30 ðîêіâ. Áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ – ïîíàä
65 % – öå ìîëîäü і äîðîñëі ëþäè âіêîì âіä 15 äî 65 ðîêіâ. Ïîíàä
÷âåðòі íàñåëåííÿ – âіêîì äî 15 ðîêіâ і áіëüø ÿê 9 % – öå ëіòíі ëþäè
ó âіöі 65 ðîêіâ і ñòàðøå.
Âіêîâèé ñêëàä âіäðіçíÿєòüñÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ òà êðàїíàõ ñâіòó. ó
áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñàìå ìîëîäü íèíі ñòàíîâèòü çíà÷íó і
øâèäêî çðîñòàþ÷ó ãðóïó íàñåëåííÿ. Òàêå çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі ìîëîäі
ñïîñòåðіãàєòüñÿ çîêðåìà ó êðàїíàõ Àôðèêè íà ïіâäåíü âіä Ñàõàðè, ó
áіëüøîñòі êðàїí Àçії, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè і Êàðèáñüêîãî áàñåéíó.
Íàéìîëîäøå íàñåëåííÿ Àôðèêè, äå çàãàëîì ïîíàä 59 % íàñåëåííÿ
ìàє âіê äî 25 ðîêіâ. Íàòîìіñòü Ïіâíі÷íà Àìåðèêà і Єâðîïà ïàñóòü
çàäíіõ – ëèøå 31 % і 26 % âіäïîâіäíî – âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі
íàñåëåííÿ ñêëàäàє ìîëîäü.
204

ГОЛОВНЕ
 Україна характеризується нині переважанням імміграційних (в’їзних) потоків над
еміграційними (виїзними) потоками.
 Міграційна політика – система заходів, спрямованих на регулювання потоків мігрантів, а також на захист і дотримання прав людини.
 Населення світу характеризується незначним переважанням чоловіків над жінками
і зниженням частки молоді в загальній чисельності.
 Статево-віковий склад населення України характеризується переважанням жінок і
значною часткою людей похилого віку.
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ßêùî ïîðіâíÿòè ÷àñòêó ëіòíіõ ëþäåé ó çàãàëüíіé ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ êðàїí, òî â áіëüø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ íà ÷àñòêó ëіòíіõ ëþäåé
ïðèïàäàє áëèçüêî 20 %. Âîäíî÷àñ ó ìåíø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷àñòêà
ëіòíіõ ëþäåé ñêëàäàє ëèøå òðîõè áіëüøå 7 %.
Ó áіëüøîñòі êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, і íàâіòü ïîäåêóäè â áіëüø ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ, ÷èñåëüíіñòü ìîëîäèõ ëþäåé ùîðі÷íî çðîñòàє. Îäíàê
ïðîñòåæóєòüñÿ òåíäåíöіÿ íåóõèëüíîãî çíèæåííÿ ÷àñòêè ìîëîäі â
çàãàëüíіé ÷èñåëüíîñòі ñâіòó òà áіëüøîñòі êðàїí. ×åðåç çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі і çðîñòàííÿ òðèâàëîñòі æèòòÿ ÷àñòêà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó
çðîñòàє. Öå ÿâèùå, âіäîìå ÿê ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ, âіäáóâàєòüñÿ â
óñüîìó ñâіòі. Ó 2019 ð. êіëüêіñòü ëþäåé ó âіöі 65 ðîêіâ і ñòàðøå ñòàíîâèëà 9 % ñâіòîâîãî íàñåëåííÿ. Ñåðåä îêðåìèõ ðåãіîíіâ ñâіòó íàéáіëüøå
ëіòíіõ ëþäåé ó Єâðîïі – ïîíàä 19 %. Ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі òàêèõ
áëèçüêî 17 %. Íàáàãàòî ìåíøå ëþäåé öієї âіêîâîї êàòåãîðії â Àçії, ó
Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі òà â Êàðèáñüêîìó áàñåéíі (ïî 9 % ó êîæíîìó ç
ðåãіîíіâ). Ùå ìåíøå ëіòíіõ ëþäåé â Àôðèöі, äå їõ ÷àñòêà ñêëàäàє
òіëüêè 3,5 %.
Äëÿ Óêðàїíè ÷åðåç çíèæåííÿ íàðîäæóâàíîñòі õàðàêòåðíà çíà÷íà
÷àñòêà ëþäåé ïîõèëîãî âіêó: 60 ðîêіâ і ñòàðøå – 23,9 %, 65 ðîêіâ і
ñòàðøå – 17 %. Âîäíî÷àñ êіëüêіñòü äіòåé і ïіäëіòêіâ (0–14 ðîêіâ) ç
23 % ó 1991 ð. çíèçèëàñÿ ó 2020 ð. äî 15,3 %. Çà ïðîãíîçàìè, äî
2050 ðîêó ìàéæå òðåòèíà íàñåëåííÿ â Óêðàїíі áóäå ñòàðøå 60 ðîêіâ.
Îòæå, â Óêðàїíі òàêîæ âіäáóâàєòüñÿ ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ. Ñòàðіííÿ
íàöії íåãàòèâíî âïëèâàє íà ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà, àäæå ÷àñòêà ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ çìåíøóєòüñÿ, âîäíî÷àñ çáіëüøóєòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà íüîãî ÷åðåç âåëèêó êіëüêіñòü ëþäåé ïåíñіéíîãî âіêó, ÿêèõ
òðåáà óòðèìóâàòè.
Íà âіêîâèé ñêëàä і çàãàëîì êіëüêіñòü íàñåëåííÿ âïëèâàє òàêîæ
ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ ëþäåé. Ó áіëüøîñòі êðàїí і ðåãіîíіâ ñâіòó
òðèâàëіñòü æèòòÿ çáіëüøóєòüñÿ. Íèíі â áàãàòüîõ ðîçâèíóòèõ äåðæàâàõ
î÷іêóâàíà òðèâàëіñòü æèòòÿ ïåðåâèùóє 80 ðîêіâ. Íàòîìіñòü, ó íàéìåíø ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ, äâі òðåòèíè ç ÿêèõ çàçíàþòü ñåðéîçíîãî
íåãàòèâíîãî âïëèâó åïіäåìії ÂІË/ÑÍІÄó, ñåðåäíіé ïîêàçíèê î÷іêóâàíîї
òðèâàëîñòі æèòòÿ ñêëàäàє ëèøå áëèçüêî 50–55 ðîêіâ.
Â Óêðàїíі ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ ëþäåé óïðîäîâæ 1991–1997 ðð.
çìåíøóâàëàñÿ ç 69 äî 67,5 ðîêіâ. Ëèøå ó 2010 ð. ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü
æèòòÿ íàñåëåííÿ Óêðàїíè âïåðøå ïåðåâèùèëà ïîêàçíèê 1991 ð. і
äîñÿãëà íàðåøòі 70 ðîêіâ. Íèíі ñåðåäíÿ òðèâàëіñòü æèòòÿ ìåøêàíöіâ
Óêðàїíè äåùî ïåðåâèùóє 72 ðîêè.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Що називають маятниковою і сезонною міграцією?
Поясніть причини міграції у світі та в Україні.
Визначте відміни у статевому складі населення світу та України.
Порівняйте віковий склад населення в різних групах країн.
Проаналізуйте причини зменшення чисельності населення в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА
А № 11
Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

§ 52.

ÐÅÃІÎÍÀËÜÍІ ÂІÄÌІÍÍÎÑÒІ ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ
ÏÐÎÖÅÑІÂ. ÄÅÌÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÏÎËІÒÈÊÀ

 Що таке природний і механічний приріст населення.
 Адміністративні області України.


Зміна кількості населення у світі та в Україні. ×èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ ñâіòó íå є ïîñòіéíîþ âåëè÷èíîþ і ç ðîêó â ðіê çìіíþєòüñÿ.
Çàãàëîì íàñåëåííÿ ñâіòó ïîñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ. Îäíàê òåìïè éîãî
çðîñòàííÿ íå çàâæäè áóëè îäíàêîâèìè (ìàë. 105). Ñâîãî ïіêó âîíè
äîñÿãëè â ïåðіîä 1965–1970 ðð. Òîäі ïіñëÿ îòðèìàííÿ ïîëіòè÷íîї íåçàëåæíîñòі áіëüøіñòü êðàїí Àçії, Àôðèêè òà Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè îòðèìàëà äîñòóï äî äîñÿãíåíü ìåäèöèíè, çà ðàõóíîê ÷îãî ðіâåíü ñìåðòíîñòі
â íèõ çìåíøèâñÿ ó 2 ðàçè. Çàâäÿêè ïåðåäóñіì êðàїíàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, òåìïè çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ó ñâіòі òîäі ñÿãàëè 2 % íà ðіê. ßê
íàñëіäîê, ìåíø íіæ çà 40 ðîêіâ, ç 1960 ïî 1999 ð., íàñåëåííÿ ïëàíåòè
çðîñëî ó äâà ðàçè, à âîñåíè 1999 ð. ïåðåòíóëî ïîçíà÷êó â 6 ìëðä. Öå
ÿâèùå ñòðіìêîãî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ çåìíîї êóëі îòðèìàëî íàçâó «äåìîãðàôі÷íîãî âèáóõó».
Ïðîòå â 1990-òі ðîêè ïî÷àëà ïðîñòåæóâàòèñÿ òåíäåíöіÿ äî çðîñòàííÿ ñìåðòíîñòі, çäåáіëüøîãî â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ. ßê íàñëіäîê,

Мал. 105. Динаміка зростання чисельності населення
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÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñâіòó ïðîäîâæóє íèíі çðîñòàòè, àëå ïîâіëüíіøå – íà 1 %, àáî ïðèáëèçíî íà 83 ìëí îñіá. Öå îçíà÷àє, ùî ÷åðåç
êîæíі 12 ìіñÿöіâ íàñåëåííÿ Çåìëі çðîñòàє áіëüø ÿê íà îäíó «Ôðàíöіþ», «Âåëèêó Áðèòàíіþ» ÷è «Іòàëіþ». Çà ïðîãíîçàìè, íàñåëåííÿ
ñâіòó çáіëüøèòüñÿ áіëüø íіæ íà 1 ìëðä îñіá óïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ
15 ðîêіâ, äîñÿãíóâøè 8,5 ìëðä ó 2030 ð., і ñïîñòåðіãàòèìåòüñÿ
ïîäàëüøå çáіëüøåííÿ äî 9,7 ìëðä ó 2050 ð. і 11,2 ìëðä äî 2100 ð.
Єâðîïà ó ïðèðîñòі íàñåëåííÿ ñâіòó íå áåðå ó÷àñòі, îñêіëüêè òóò âіí є
íèíі âіä’єìíèì. Çà ïðîãíîçàìè, êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Єâðîïè ó 2050 ð.
áóäå ìåíøà íіæ ó 2015 ð. Áіëüøå ïîëîâèíè ìàéáóòíüîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ ñâіòó ïðèïàäàòèìå íà Àôðèêó. Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ âíåñîê ó
ãëîáàëüíå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ çäіéñíèòü Àçіÿ. Ïîìіòíî ìåíøі ïðèðîñòè
ïîêàæóòü Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, Ëàòèíñüêà Àìåðèêà і êðàїíè Îêåàíії.
Ñïðèÿòëèâі äëÿ æèòòÿ і äіÿëüíîñòі ëþäåé ïðèðîäíі óìîâè çóìîâèëè äàâíє çàñåëåííÿ é îñâîєííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü. Ïðîòå ÷èñåëüíіñòü ìåøêàíöіâ òóò ïîìіòíî çìіíþâàëàñü â іñòîðè÷íîìó ÷àñі. Çà
äåÿêèìè ïðèïóùåííÿìè, íàïðèêіíöі ÕІІІ ñò. íà íàøèõ çåìëÿõ ïðîæèâàëî áëèçüêî 2 ìëí îñіá. Óïðîäîâæ Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ і â áіëüø ïіçíі
іñòîðè÷íі ïåðіîäè ÷åðåç òðèâàëі âіéíè і ñïóñòîøëèâі åïіäåìії íàñåëåííÿ çðîñòàëî ïîâіëüíî. Îñü ÷îìó â ÕVII ñò. êіëüêіñòü íàñåëåííÿ
ñòàíîâèëà òіëüêè 5 ìëí îñіá.
Ó ïîäàëüøîìó òåìïè çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ
äåùî çðîñëè. Ó XVIII ñò. òóò ïðîæèâàëî áëèçüêî 9 ìëí, à íà ïî÷àòêó
ÕІÕ ñò. – óæå ïîíàä 30 ìëí îñіá. Ó 1913 ð. â ñó÷àñíèõ äåðæàâíèõ
êîðäîíàõ Óêðàїíè ìåøêàëî 35,2 ìëí îñіá. Íàñòóïíі áóðõëèâі іñòîðèêî-ïîëіòè÷íі ïîäії XX ñò. – Ïåðøà ñâіòîâà âіéíà 1914–1918 ðð., ðåâîëþöіÿ, ãðîìàäÿíñüêà âіéíà і âіéñüêîâà іíòåðâåíöіÿ 1917–1922 ðð.,
ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð., Äðóãà ñâіòîâà âіéíà 1939–1945 ðð., ãîëîä
1947–1948 ðð. – ñïðè÷èíèëè âåëèêі âòðàòè íàñåëåííÿ Óêðàїíè. Çà äåÿêèìè äàíèìè, ç 1917 ð. çàãèíóëî áëèçüêî 25 ìëí óêðàїíöіâ. Ïîïðè
âñіëÿêі íåãàðàçäè ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ïðîäîâæóâàëà çðîñòàòè і íà 01.01.1993 ð. ñÿãíóëà 52,2 ìëí îñіá. Îäíàê öåé ðіê âèÿâèâñÿ
ñâîєðіäíèì ïіêîì çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ íàøîї êðàїíè.
Àäæå ïіñëÿ òîãî öÿ öèôðà íåâïèííî ùîðі÷íî çìåíøóєòüñÿ.

Демографічна політика. Çìіíà êіëüêîñòі íàñåëåííÿ òà éîãî ñêëàäó
ñòâîðþє òàê çâàíі äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè ÿê â îêðåìèõ êðàїíàõ, òàê і
çàãàëîì íà Çåìëі. Íàçâà öèõ ïðîáëåì ïîõîäèòü âіä «äåìîãðàôії» –
íàóêè, ùî äîñëіäæóє çàêîíîìіðíîñòі âіäòâîðåííÿ íàñåëåííÿ, çîêðåìà
çàâäÿêè àíàëіçó ïðèðîäíîãî ðóõó òà çìіí ñòàòåâî-âіêîâîãî ñêëàäó.
Âëàñíå äåìîãðàôі÷íі ïðîáëåìè є ðіçíі, à їõíÿ ñóòü çàëåæèòü âіä
êîíêðåòíîї êðàїíè – íåáàæàíå ñêîðî÷åííÿ àáî, íàâïàêè, çðîñòàííÿ
êіëüêîñòі íàñåëåííÿ, âèñîêà ñìåðòíіñòü äіòåé àáî ëіòíіõ ëþäåé, ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ òîùî. Ñóêóïíіñòü äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì ïîçíà÷àєòüñÿ òåðìіíîì äåìîãðàôі÷íà êðèçà.
Îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì – öå çíà÷íå ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ. Ïîäіáíà ñèòóàöіÿ ìàє ìіñöå â ñó÷àñíіé
Óêðàїíі, à òàêîæ íèçöі іíøèõ êðàїí Єâðîïè. Äëÿ öèõ êðàїí íåáåçïå÷íå
íàñàìïåðåä íå çìåíøåííÿ êіëüêîñòі ãðîìàäÿí ñàìå ïî ñîáі, à åêîíîìі÷íі íàñëіäêè öüîãî ïðîöåñó – áðàê ðîáî÷èõ ðóê, à òàêîæ ñòàðіííÿ
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íàñåëåííÿ, ùî âèêëèêàє çðîñòàííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðàöåçäàòíèõ. Ïðè÷èí ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ ìîæå áóòè êіëüêà. ßêùî â
єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ öå ïåðåäóñіì ñêîðî÷åííÿ íàðîäæóâàíîñòі, òî
ïîäåêóäè, ÿê-îò â Ðîñії, äî öüîãî äîäàєòüñÿ ùå é âèñîêà ñìåðòíіñòü
÷åðåç õâîðîáè, íåùàñíі âèïàäêè, çëî÷èíè ïðîòè îñîáèñòîñòі.
Іíøà äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà – ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ çà çáåðåæåííÿ
éîãî ÷èñåëüíîñòі. Òàêó ñèòóàöіþ ìîæíà áà÷èòè â ßïîíії, ó ÿêіé áóëî
ïðèéíÿòî ñïåöіàëüíèé çàêîí ïðî ïîëіòèêó â ñòàðіþ÷îìó ñóñïіëüñòâі.
Öåé çàêîí ðåãóëþє ïèòàííÿ çàéíÿòîñòі і äîõîäіâ ç òèì, ùîá óñі ÷ëåíè і
÷ëåíè і ÷ëåíêèíі ñóñïіëüñòâà ìîãëè ðåàëіçóâàòè і çà áàæàííÿ ìàòè
ìîæëèâіñòü ïðàöþâàòè íàâіòü ó ïîõèëîìó âіöі. Äåìîãðàôі÷íà êðèçà
çàãðîæóє і Êèòàþ, äå ïіñëÿ òðèâàëîї «ïîëіòèêè îäíієї äèòèíè» âëàäà
çðîçóìіëà, ùî ìàéáóòíüîìó ðîçâèòêó êðàїíè çàãðîæóє ñòàðіííÿ íàñåëåííÿ і ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îї ñèëè.
Ùå îäíà äåìîãðàôі÷íà ïðîáëåìà – öå ðіçêå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ. Âîíà
õàðàêòåðíà äëÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – Іíäіÿ, êðàїíè Àôðèêè, Êèòàé,
Áëèçüêèé Ñõіä. Ó öüîìó âèïàäêó âæå íàäëèøîê ìîëîäîãî íàñåëåííÿ ñòâîðþє ðіçíі ïðîáëåìè. Âèíèêàє áåçðîáіòòÿ, áðàê ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ àæ äî
ãîëîäó, і, ÿê ðåçóëüòàò, ïîëіòè÷íà íåñòàáіëüíіñòü ùå áіëüøå óñêëàäíþє
ñèòóàöіþ.
Äëÿ âèðіøåííÿ äåìîãðàôі÷íèõ ïðîáëåì äåðæàâè ðîçðîáëÿþòü
âëàñíó äåìîãðàôі÷íó ïîëіòèêó – ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíèõ, åêîíîìі÷íèõ, ïðîïàãàíäèñòñüêèõ òà іíøèõ çàõîäіâ, ÿêі çäіéñíþþòüñÿ äåðæàâîþ ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ïåðåäóñіì íàðîäæóâàíîñòі.
Ó êðàїíàõ, äå íàñåëåííÿ çìåíøóєòüñÿ, äåðæàâíі çàõîäè ñïðÿìîâàíі
íà çáіëüøåííÿ íàðîäæóâàíîñòі òà ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó, à ó êðàїíàõ,
äå ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñòðіìêî çðîñòàє, – íàâïàêè, íà ñêîðî÷åííÿ.
Òàê, ó áàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ çàïðîâàäæóþòü ãðîøîâі ñóáñèäії, ïåâíі çàõîäè ñîöіàëüíîãî çàõèñòó і ñòèìóëþâàííÿ äëÿ ïіäòðèìêè
ñіìåé і æіíîê, ÿêі ìàþòü äіòåé. Çîêðåìà ó Ôðàíöії, äå çàâäÿêè ñèñòåìі
ñîöіàëüíîї äîïîìîãè òà ðîçâèíóòіé ìåðåæі äåðæàâíèõ äîøêіëüíèõ
óñòàíîâ âäàëîñÿ óòðèìàòè íàðîäæóâàíіñòü íà íåîáõіäíîìó ðіâíі. Òåïåð
öå îäíà ç íåáàãàòüîõ єâðîïåéñüêèõ êðàїí, äå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðèðіñò
êîðіííîãî íàñåëåííÿ.

Регіональні відмінності демографічних процесів в Україні.
Äåìîãðàôі÷íі ïðîöåñè – áåçïåðåðâíі çìіíè â õîäі ïðèðîäíîãî і ìåõàíі÷íîãî ðóõó íàñåëåííÿ – çìіíþþòüñÿ íå ëèøå â ÷àñі, à é ïî òåðèòîðії
Óêðàїíè. Òåìïè ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ çà ðåãіîíàìè Óêðàїíè. Íàéãіðøі ïîêàçíèêè ïðèðîäíîãî ðóõó íàñåëåííÿ çàðåєñòðîâàíî â іíäóñòðіàëüíî ðîçâèíóòèõ îáëàñòÿõ. Ó 2019 ð. íàéñóìíіøà
ñèòóàöіÿ â Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі, äå ïðèðîäíèé ïðèðіñò ñâіä÷èòü
ïðî ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ, îñêіëüêè ñòàíîâèâ –28,4 òèñ. îñіá. Ñåðåä
ðåãіîíіâ Óêðàїíè, ÿêі íàéáіëüøå âòðà÷àþòü íàñåëåííÿ – Äîíåöüêà
îáëàñòü (–26,4 òèñ. îñіá) і Õàðêіâñüêà îáëàñòü (25,5 òèñ.). І öå íå âèïàäêîâî, àäæå êðіì çàãàëüíèõ äëÿ âñієї êðàїíè ïðè÷èí çíèæåííÿ òåìïіâ
ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó íàäòî íåãàòèâíó ðîëü òóò âіäіãðàëè ÷èñëåííі
«áðóäíі» ïіäïðèєìñòâà. Íàéìåíøèõ âòðàò íàñåëåííÿ çàçíàþòü Ðіâíåíñüêà îáëàñòü (–1,8 òèñ.), Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü (–2,5 òèñ.) і ×åðíіâåöüêà
îáëàñòü (–2,7 òèñ.).
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ГОЛОВНЕ
 Чисельність населення світу постійно збільшується передусім за рахунок Африки
та Азії.
 Чисельність населення України, що помітно змінювалась в історичному часі, нині
зменшується.
 Темпи природного приросту населення відрізняються за регіонами України.
 Демографічні проблеми – проблеми, пов’язані зі зміною кількості населення та його
складу.
 Для вирішення демографічних проблем держави розробляють демографічну політику – систему спеціальних державних заходів.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Чим відрізняються зміни в чисельності населення в різних регіонах світу?
Як змінювалася кількість населення України в історичному часі?
У чому полягає суть демографічної політики?
Наведіть приклади демографічних проблем у різних областях України.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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Äîñèòü äîâãî âèùі òåìïè íàðîäæóâàíîñòі çáåðіãàëèñÿ íà Çàõіäíіé
Óêðàїíі. Óòіì, îñòàííіì ÷àñîì і òàì ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñòðіìêå ïàäіííÿ
íàðîäæóâàíîñòі. Çîêðåìà, ÿêùî çà ïåðøі ï’ÿòü ìіñÿöіâ 2014 ðîêó íà
Âîëèíі (Âîëèíñüêà òà Ðіâíåíñüêà îáëàñòі) íàðîäèëèñÿ 12,8 òèñ. äіòåé, òî
çà òîé ñàìèé ïåðіîä ó 2019-ìó – òіëüêè 9,3 òèñ., íà Ãàëè÷èíі (Ëüâіâùèíà, Іâàíî-Ôðàíêіâùèíà é Òåðíîïіëüùèíà) âіäïîâіäíî 23,5 òèñ. òà 17,1
òèñ., íà Çàêàðïàòòі – 7,1 òà 5,2 òèñ., Áóêîâèíі – 4,6 òà 3,4 òèñ. Ó öåíòðàëüíèõ ðåãіîíàõ äèíàìіêà íå êðàùà, à ÷àñòî, íàâïàêè, çíà÷íî ãіðøà.
Òàê, íà Âіííè÷÷èíі êіëüêіñòü íàðîäæåíü çà òîé ñàìèé ÷àñ çìåíøèëàñÿ іç
7,1 äî 4,9 òèñ., íà ñóñіäíіé Õìåëüíè÷÷èíі – âіä 5,9 äî 4,1 òèñ., Æèòîìèðùèíі – âіä 6,1 äî 4,1 òèñ., ×åðêàùèíі – âіä 4,95 äî 3,2 òèñ. Єäèíèì
ðåãіîíîì, äå êіëüêіñòü íàðîäæåíü çà öåé ïåðіîä ìàéæå íå çìіíèëàñÿ, є
Êèїâ (âіäïîâіäíî 13,8 òà 13,4 òèñ.), ïðîòå é òóò їõ íå ñòàëî áіëüøå.
Ïîìіòíі âіäìіíè ìіæ îáëàñòÿìè Óêðàїíè іñíóþòü і â ìіãðàöіéíèõ
ïîòîêàõ. Òàê, ÷åðåç áîéîâі äії íà ñõîäі, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі ìàє ìіñöå
íàéáіëüøèé âіäòіê ìіãðàíòіâ, óíàñëіäîê ÷îãî ó 2014 ð. ÷èñåëüíіñòü
íàñåëåííÿ îáëàñòі ñêîðîòèëàñÿ áіëüø ÿê íà 10,5 òèñ. îñіá. Çíà÷íèì є
ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ âíàñëіäîê ìіãðàöіé і â Ëóãàíñüêіé îáëàñòі, äå
êіëüêіñòþ âèáóëèõ ïåðåâèùèëà êіëüêіñòü ïðèáóëèõ (–8 òèñ. îñіá). Íà
òðåòüîìó ìіñöі Õåðñîíñüêà îáëàñòü, ó ÿêіé óíàñëіäîê ìіãðàöії çðåøòîþ
áóëî âòðà÷åíî 858 îñіá.
Íèíі äî íåáëàãîïîëó÷íèõ îáëàñòåé, äå ÷èñåëüíіñòü âèáóëèõ ïåðåâàæàє ïðèáóëèõ, íàëåæèòü áіëüøіñòü ðåãіîíіâ Óêðàїíè. Âèêëþ÷åííÿ
ñêëàäàþòü ïåðåäóñіì Êèїâñüêà îáëàñòü (+27,3 òèñ.) òà ì. Êèїâ (+17,1 òèñ.).
Àäæå òóò ðîçòàøîâàíі ïðîâіäíі íàâ÷àëüíі çàêëàäè, êóäè ïðÿìóє íà
íàâ÷àííÿ ìîëîäü, âèùèìè є ïîïèò íà ðîáî÷ó ñèëó òà çàðîáіòêè.
Ìіãðàöіéíèé ïðèðіñò ìàє ìіñöå òàêîæ ó òàêèõ ðåãіîíàõ, ÿê Îäåñüêà,
Õàðêіâñüêà, Ëüâіâñüêà, Ïîëòàâñüêà, ×åðíіâåöüêà òà Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà îáëàñòі.
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ÐÎÇÑÅËÅÍÍß






знати, як розміщене населення по території світу та України;
розуміти суть, причини і наслідки урбанізації;
пояснювати сутність українського села;
оцінювати наслідки подальшого невирішення проблем міст і сіл.

§ 53.

ÃÓÑÒÎÒÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß Ó ÑÂІÒІ ÒÀ ÓÊÐÀЇÍІ

 Де виникли перші цивілізації людства?
 Чинники, що впливають на розселення населення на Землі.


Густота населення у світі. Íàñåëåííÿ ñâіòó ðîçìіùóєòüñÿ äóæå
íåðіâíîìіðíî. Àäæå íå âñі ðåãіîíè íà êîíòèíåíòàõ ìàþòü ñïðèÿòëèâі
óìîâè äëÿ æèòòÿ і ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Íàéùіëüíіøå
çàñåëåíі ïðèáåðåæíі òåðèòîðії. Çàãàëîì ëèøå íà 7 % ïëîùі ñóõîäîëó
ïðîæèâàє 70 % íàñåëåííÿ ñâіòó. Óòіì íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ â
îêðåìèõ ÷àñòèíàõ ñâіòó âïëèíóëè é іíøі – іñòîðè÷íі, ïîëіòè÷íі, åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі ÷èííèêè.
Ïîêàçíèê ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ â òîìó ÷è іíøîìó ðåãіîíі íå âіäáèâàє ñïðàâæíіõ îñîáëèâîñòåé ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ. Ãîëîâíèì
ïîêàçíèêîì ðîçìіùåííÿ ëþäåé íà Çåìëі є ãóñòîòà íàñåëåííÿ – êіëüêіñòü ëþäåé, ùî ïîñòіéíî ïðîæèâàþòü íà îäíîìó êâàäðàòíîìó êіëîìåòðі òåðèòîðії. (Ïîêàçíèê ãóñòîòè íàñåëåííÿ ðîçðàõîâóþòü äіëåííÿì
÷èñåëüíîñòі ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ íà ïëîùó òåðèòîðії). Çðîçóìіëî, ùî
â ðàçі çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ і íåçìіííîñòі ïëîùі ñóõîäîëó
ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ Çåìëі ïîñòіéíî çðîñòàє (ìàë. 106). Ó 2020
âîíà ñòàíîâèëà áëèçüêî 60 îñіá/êì2.
Äàëåêî íå çàâæäè íàé÷èñåëüíіøі
òåðèòîðії àáî êðàїíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ
îäíî÷àñíî і íàéâèùîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ. Ñâіä÷åííÿì öüîãî є ïîêàçíèêè
ãóñòîòè íàñåëåííÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ
ñâіòó (ìàë. 107).
Ãóñòîòà íàñåëåííÿ äóæå ðіçíèòüñÿ
â ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó. Ó òàê çâàíèõ
êàðëèêîâèõ êðàїíàõ і òåðèòîðіÿõ âîíà
Мал. 106. Середня густота
є íàéâèùîþ. Îñîáëèâî âèðіçíÿþòüñÿ
населення Землі
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Густота населення в Україні. Ïîïðè òå ùî êіëüêіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè íåóõèëüíî çìåíøóєòüñÿ, ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïðîäîâæóє çàëè øàòèñÿ âіäíîñíî âèñîêîþ. Ñåðåäíÿ ãóñòîòà íàñåëåííÿ
íèíі ñòàíîâèòü 75 îñîáè/êì2. Îäíàê íàñåëåííÿ ðîçìіùåíå ïî òåðèòîðії íåðіâíîìіðíî.
Â Óêðàїíі ñôîðìóâàëîñÿ êіëüêà ðåãіîíіâ ç íàéáіëüø âèñîêîþ êîíöåíòðàöієþ íàñåëåííÿ. Íàéâèùà ãóñòîòà íàñåëåííÿ õàðàêòåðíà äëÿ
ñõіäíèõ і çàõіäíèõ îáëàñòåé, à òàêîæ Êèїâñüêîї îáëàñòі (ðàçîì ç Êèєâîì). Ìàêñèìàëüíà ãóñòîòà íàñåëåííÿ çàôіêñîâàíà ó ïіâäåííî-ñõіäíіé
÷àñòèíі êðàїíè, ùî є äàâíüîïðîìèñëîâèì ðåãіîíîì Óêðàїíè. Òóò âèðіçíÿєòüñÿ Äîíåöüêà îáëàñòü, äå ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 155 îñіá/êì2.
Ùіëüíî çàñåëåíі òàêîæ і äåÿêі çàõіäíі ðåãіîíè Óêðàїíè, ÿê-îò
Ëüâіâñüêà і ×åðíіâåöüêà îáëàñòі, ùî ñêëàëîñÿ òóò іñòîðè÷íî. Ãóñòîòà
íàñåëåííÿ â öèõ îáëàñòÿõ ïåðåâèùóє 115 і 111 îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.
Ó Ïðèäíіïðîâ’ї âèðіçíÿþòüñÿ ïðîìèñëîâî ðîçâèíóòі Äíіïðîïåòðîâñüêà і Çàïîðіçüêà îáëàñòі, äå âèñîêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ – 99 îñîáè/êì2
і 62 îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.
Âîäíî÷àñ Ïîëіññÿ і ïіâäåíü Óêðàїíè ÷åðåç íåñïðèÿòëèâі ïðèðîäíі
óìîâè (çàáîëî÷åíі çåìëі íà Ïîëіññі, íåñòà÷à âîëîãè íà ïіâäíі) є ñëàáî
çàñåëåíèìè. Òàê, íà ïіâíî÷і, çîêðåìà ó Âîëèíñüêіé îáëàñòі, ãóñòîòà
íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 51 îñîáà/êì2, ó ×åðíіãіâñüêіé âîíà âçàãàëі ñÿãàє
ñâîãî ìіíіìóìó â êðàїíі – 31 îñîáà/êì2. Äóæå íèçüêèé ïîêàçíèê ãóñòîòè íàñåëåííÿ òàêîæ íà ïіâäíі â ïîñóøëèâèõ ñòåïîâèõ îáëàñòÿõ:
Ìèêîëàїâñüêà îáëàñòü – 45 îñіá/êì2, Õåðñîíñüêà îáëàñòü – 36 îñіá/êì2.
Çàãàëîì ãóñòîòà íàñåëåííÿ ìіæ êðàéíіìè ïåðåñі÷íîîáëàñíèìè ïîêàçíèêàìè â Óêðàїíі – ó Äîíåöüêіé òà ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ – âіäðіçíÿєòüñÿ ó 5 ðàçіâ.

Чинники розселення населення. Ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ ïî
òåðèòîðії Óêðàїíè, ÿê і ñêðіçü ó ñâіòі, âèçíà÷àþòüñÿ êîìïëåêñîì ïðèðîäíèõ і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ÷èííèêіâ. Íà ðàííіõ ñòàäіÿõ іñòîðії
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Австралія

Океанія

Південна Америка

Північна Америка

Африка

Європа

Азія

2

Центральна Америка

Осіб/км
єâðîïåéñüêå Ìîíàêî (26 òèñ. îñіá/êì2)
і àçіéñüêà Ìàêàî (21 òèñ. îñіá/êì2). 100
Âåëèêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ âèðіçíÿþòüñÿ òàêîæ òàêі àçіéñüêі êðàїíè і 80
òåðèòîðії, ÿê-îò: Ñіíãàïóð і Ãîíêîíã, 60
à òàêîæ ó Єâðîïі Âàòèêàí – 8, 7 і
40
2 òèñ. îñіá/êì2 âіäïîâіäíî.
Ãóñòîòà íàñåëåííÿ ïîäåêóäè çíà÷íî 20
87
77
73
36
23
21
4
3
âèùà çà ñåðåäíüîñâіòîâó і â çíà÷íèõ
çà ïëîùåþ êðàїíàõ. Òàê, íàïðèêëàä, 0
â Іíäії âîíà ñòàíîâèòü 460 îñіá/êì2,
Мал. 107. Рейтинг великих
ó Íіãåðії – 220 îñîáè/êì2, ó Âåëèêіé регіонів світу за густотою населення
Áðèòàíії – 279 îñіá/êì2, ó Êèòàї –
153 îñіá/êì2, ó Ôðàíöії – 119 îñіá/êì2. Âîäíî÷àñ ó äåÿêèõ íå ìàëèõ
çà ðîçìіðàìè êðàїíàõ ãóñòîòà íàñåëåííÿ, íàâïàêè, ïîìіòíî íèæ÷à çà
ñåðåäíüîñâіòîâó. Äî ïðèêëàäó, â Áðàçèëії âîíà ñòàíîâèòü 25 îñіá/êì2,
â Àëæèðі – 18 îñіá/êì2, ó Ñàóäіâñüêіé Àðàâії – 16 îñіá/êì2, à â Ìîíãîëії – ëèøå 2 îñîáè/êì2.
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ëþäñòâà ãîëîâíèì ÷èííèêîì ðîçñåëåííÿ áóëè ïðèðîäíі óìîâè, ïіçíіøå
âіä÷óòíó ðîëü ïî÷àëè âіäіãðàâàòè ïðèðîäíі ðåñóðñè – çåìåëüíі, ìіíåðàëüíі, âîäíі òîùî. Ç ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì ãîñïîäàðñòâà çðіñ âïëèâ
ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ÷èííèêіâ ðîçâèòêó ñóñïіëüíîãî æèòòÿ, ÿêі ñòâîðþþòü âіäïîâіäíі ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ.
Òåðèòîðіÿ Óêðàїíè ìàє çàãàëîì ñïðèÿòëèâі äëÿ ðîçñåëåííÿ ïðèðîäíі óìîâè і áàãàòі ïðèðîäíі ðåñóðñè. Âîäíî÷àñ äëÿ íèõ õàðàêòåðíà
ïðîñòîðîâà íåîäíîðіäíіñòü. Íàéñïðèÿòëèâіøі âîíè â Äîíåöüêіé, íàéãіðøі – ó Âîëèíñüêіé îáëàñòі. Ïðè öüîìó çà ñóìàðíîþ ïðîäóêòèâíіñòþ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ðіçíèöÿ ìіæ êðàéíіìè ïîêàçíèêàìè ñåðåä
24 îáëàñòåé і ÀÐ Êðèì ñòàíîâèòü 5,5 ðàçà (íàéâèùà ó Äîíåöüêіé, íàéíèæ÷à – ó Âîëèíñüêіé).
Ùå áіëüøèé êîíòðàñò âèíèêàє, ÿêùî ïîðіâíþâàòè îêðåìі âèäè
ðåñóðñіâ çà àäìіíіñòðàòèâíèìè ðàéîíàìè. Òàê, ïîêàçíèêè ïðîäóêòèâíîñòі ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ ó Êðèâîðіçüêîìó ðàéîíі Äíіïðîïåòðîâñüêîї
îáëàñòі і Ëóöüêîìó ðàéîíі Âîëèíñüêîї îáëàñòі âіäðіçíÿþòüñÿ ó 8 òèñ.
ðàçіâ! Ñàìå іíòåíñèâíå îñâîєííÿ íàäðîâèõ áàãàòñòâ ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Äîíåöüêіé і Ëóãàíñüêіé îáëàñòÿõ çíà÷íîþ ìіðîþ çóìîâèëè òóò
âèñîêó ãóñòîòó íàñåëåííÿ.
Îòæå, ïðèðîäíі óìîâè òà ðåñóðñè ìàþòü ñóòòєâèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ðîçñåëåííÿ. Ïðîòå íèíі âèçíà÷àëüíå ìіñöå äëÿ ðîçìіùåííÿ
íàñåëåííÿ ïî òåðèòîðії ïîñіäàє âèðîáíèöòâî. Âïëèâ âèðîáíèöòâà íà
ðîçñåëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî ÷åðåç çàáåçïå÷åííÿ ïіäïðèєìñòâà
(ïðîìèñëîâîãî, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî, òðàíñïîðòíîãî òîùî) ðîáî÷îþ
ñèëîþ. À êіëüêіñòü і ÿêіñòü öієї ðîáî÷îї ñèëè çàëåæèòü âіä õàðàêòåðó
âèðîáíèöòâà і ïîòóæíîñòі ïіäïðèєìñòâ.
Âåëèêèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ïîñåëåíü, êðіì âèðîáíèöòâà, ìàє âèêîíàííÿ íèìè ñîöіàëüíèõ ôóíêöіé, òîáòî íàÿâíіñòü ëіêóâàëüíî-îçäîðîâ÷èõ і îñâіòíіõ óñòàíîâ, òîðãîâåëüíèõ çàêëàäіâ і çàêëàäіâ êóëüòóðè,
îá’єêòіâ ïîáóòîâîãî çíà÷åííÿ (íàïðèêëàä, âіääіëåíü çâ’ÿçêó, áóäèíêіâ
ïîáóòó) òîùî.
Æîäíèé íàñåëåíèé ïóíêò íå ìîæå іñíóâàòè áåç çâ’ÿçêіâ ç іíøèìè
ïîñåëåííÿìè, îñêіëüêè âñі âîíè є ÷àñòèíîþ єäèíîãî öіëîãî. Òàêå öіëå
àáî ðîçìіùåíі íà ïåâíіé òåðèòîðії і ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ íàñåëåíі
ïóíêòè íàçèâàþòü ñèñòåìîþ ðîçñåëåííÿ. Ó ñèñòåìі ðîçñåëåííÿ Óêðàїíè є äâà îñíîâíі òèïè ïîñåëåíü – ìіñüêі òà ñіëüñüêі.
ГОЛОВНЕ
 Середня густота населення світу – 60 осіб/км2, України – 75 осіб/км2.
 Населення розміщене дуже нерівномірно, у світі найбільш густо заселені прибережні території, в Україні – східні та західні області.
 Особливості розселення населення по території України, як і скрізь у світі, визначаються комплексом природних і соціально-економічних чинників.
 Територія України має загалом сприятливі для розселення умови і ресурси.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Наскільки середня густота населення України відрізняється від середньої густоти
у світі?
2. Визначте найбільш густо заселені регіони і країни світу.
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§ 54.

ÌІÑÜÊІ ÍÀÑÅËÅÍІ ÏÓÍÊÒÈ Â ÓÊÐÀЇÍІ
ÒÀ ÊÐÀЇÍÀÕ ÑÂІÒÓ. ÌІÑÜÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Які ви знаєте давні міста на різних континентах?
 Назви найдавніших міських населених пунктів України.


Міські населені пункти. Çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ ñâіòó
ïîäіëÿþòü íà ìіñüêå і ñіëüñüêå. Àëå єäèíèõ ó ñâіòі êðèòåðіїâ ìіñòà
íåìàє. Äî òîãî æ ìіñòà êëàñèôіêóþòü çà ðіçíèìè îçíàêàìè. Íàïðèêëàä, çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì âèäіëÿþòü ìіñòà єâðîïåéñüêîãî, ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêîãî, àçіàòñüêîãî òèïó. Çà ãîñïîäàðñüêèìè ôóíêöіÿìè
ðîçðіçíÿþòü ïðîìèñëîâі і òðàíñïîðòíі ìіñòà, íàóêîâі і êóðîðòíі öåíòðè, òîðãîâåëüíі òà àäìіíіñòðàòèâíі òîùî. Íàäàëі, îçíàéîìëþþ÷èñü іç
äåðæàâàìè ñâіòó, âè ïåðåêîíàєòåñÿ, ùî âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ áіëüøîñòі ñó÷àñíèõ ìіñò є їõíÿ áàãàòîôóíêöіîíàëüíіñòü, êîëè âîíè âèêîíóþòü îäðàçó êіëüêà ôóíêöіé ÿê ó âèðîáíè÷іé ñôåðі, òàê і ó ñôåðі ïîñëóã.
Ó êîæíіé äåðæàâі іñíóþòü ñâîї ñòàíäàðòè ìіñòà, ÿêі ïåðåäóñіì âðàõîâóþòü ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ і ñòðóêòóðó éîãî çàéíÿòîñòі. Çâàæàþ÷è íà öå, ìіñòîì çàçâè÷àé íàçèâàþòü íàñåëåíèé ïóíêò, ÿêèé ìàє
çíà÷íó êіëüêіñòü æèòåëіâ, ùî çàéíÿòі ïåðåâàæíî íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ äіÿëüíіñòþ.
Çà ðåêîìåíäàöіÿìè ÎÎÍ ìіñòàìè çàïðîïîíîâàíî âèçíàâàòè âñі
ïîñåëåííÿ, ÿêі ìàþòü 20 òèñ. æèòåëіâ і áіëüøå. Îäíàê çàëåæíî âіä
ìіñöåâèõ îñîáëèâîñòåé íèæíіé êіëüêіñíèé êðèòåðіé äëÿ ìіñòà â ðіçíèõ êðàїíàõ êîëèâàєòüñÿ âіä êіëüêîõ ñîòåíü äî äåñÿòêіâ òèñÿ÷. Òàê, ó
єâðîïåéñüêіé êðàїíі Äàíії ìіñòîì ââàæàþòü ïîñåëåííÿ, ùî ìàє ïîíàä
250 æèòåëіâ. Âîäíî÷àñ ó ßïîíії, ùîá ïîòðàïèòè äî êàòåãîðії ìіñòà,
íàñåëåíèé ïóíêò ìàє íàëі÷óâàòè ïîíàä 50 òèñ. îñіá. Àçіéñüêà êðàїíà
Ìàëàéçіÿ âèçíàє ìіñòîì íàñåëåíèé ïóíêò ç êіëüêіñòþ æèòåëіâ ïîíàä
1 òèñ., Іñëàíäіÿ – ïîíàä 2 òèñ. Ó ÑØÀ ìіñòîì є íàñåëåíèé ïóíêò, äå
ïðîæèâàє ïîíàä 25 òèñ. îñіá.
Ùå äîíåäàâíà ó ñâіòі ïåðåâàæàëî ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. Ïðîòå
2008 ð., çà äàíèìè ÎÎÍ, óïåðøå â іñòîðії êіëüêіñòü ìіñòÿí ïåðåâèùèëà
êіëüêіñòü ñіëüñüêèõ ìåøêàíöіâ. Íèíі 56 % (4 ìëðä 300 ìëí îñіá)
óñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі ïðîæèâàє â ìіñòàõ.
Â Óêðàїíі íàñåëåíèé ïóíêò ìîæå îòðèìàòè ñòàòóñ ìіñòà ëèøå çà
îêðåìèì çàêîíîì âèùîãî çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó äåðæàâè – Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè, ÿêùî â íàñåëåíîìó ïóíêòі ïðîæèâàє íå ìåíøå 10 òèñ.
æèòåëіâ, ïðè öüîìó «ïåðåâàæíà áіëüøіñòü» íàñåëåííÿ ìàє áóòè
çàéíÿòà â ãàëóçÿõ ïîçà ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Çà êіëüêіñòþ æèòåëіâ
ìіñüêі ïîñåëåííÿ Óêðàїíè ïîäіëÿþòü íà òàêі ãðóïè: ìàëі – äî 50 òèñ.
îñіá, ñåðåäíі – 50–100 òèñ. îñіá, âåëèêі – 100–500 òèñ. îñіá, äóæå
âåëèêі – 500–1000 òèñ. îñіá, ìіñòà-ìіëüéîíåðè – ïîíàä 1 ìëí îñіá.
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3. Поясніть, як і чому змінюється густота населення.
4. Поясніть зміни густоти населення по території України.
5. Обґрунтуйте
ру у
закономірність зміни густоти населення України в історичному часі.

РОЗДІЛ 4

Äî âåëèêèõ ìіñò íàëåæàòü Ìèêîëàїâ, Ìàðіóïîëü, Ñåâàñòîïîëü,
Ëóãàíñüê, Âіííèöÿ, Ìàêіїâêà, Ñіìôåðîïîëü òà іí. Ñåðåä äóæå âåëèêèõ – Äîíåöüê, Çàïîðіææÿ, Ëüâіâ, Êðèâèé Ðіã. Çà ñòàíîì íà 2020 ð.
â Óêðàїíі ÷îòèðè ìіñòàì-ìіëüéîíåðè, à ñàìå: Êèїâ (2965 òèñ. îñіá),
Õàðêіâ (1443 òèñ. îñіá), Îäåñà (1015 òèñ. îñіá), Äíіïðî (1003 òèñ. îñіá).

Iсторiя географiï

Міста-пращури. У межах сучасної території України перші міста були засновані в VІ ст. до н.е. і пов’язані з грецькою колонізацією Північного
Причорномор’я. Найвідоміші з них Ольвія, Херсонес, Боспор, Тіра тощо. Ці
стародавні міста виконували роль політичних і адміністративних центрів
античних держав. Якщо у ІХ ст. за даними літописів на українських землях
було лише 20 міст, то у ХІІІ ст. їхня кількість сягнула 238.

Â Óêðàїíі є òàêîæ і ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó – íàñåëåíі ïóíêòè ç
êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ ïîíàä 2 òèñ. îñіá, ç ÿêèõ íå ìåíøå äâîõ òðåòèí
ñòàíîâëÿòü ðîáіòíèêè, ñëóæáîâöі òà ÷ëåíè їõíіõ ðîäèí. Ñòàíîì íà
1 ñі÷íÿ 2020 ð. òàêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ â Óêðàїíі іñíóâàëî 882.
Ìіñòà â Óêðàїíі òàêîæ êëàñèôіêóþòü íå òіëüêè çà êіëüêіñòþ íàñåëåííÿ, à é çà ôóíêöіÿìè, ÿêі âîíè âèêîíóþòü ó ñóñïіëüñòâі. Ñòîëèöÿ
Óêðàїíè ìіñòî Êèїâ, áåçïåðå÷íî, âèêîíóє àäìіíіñòðàòèâíî-ïîëіòè÷íі
ôóíêöії. Ïðîìèñëîâі ôóíêöії âèêîíóþòü Êðèâèé Ðіã, Íіêîïîëü,
Ãîðëіâêà, Ìàêіїâêà òà іí. Ôóíêöії òðàíñïîðòíèõ âóçëіâ ïîêëàäåíі íà
Ôàñòіâ, Æìåðèíêó, Çäîëáóíіâ, Êîçÿòèí òîùî. Äîáðå âіäîìі ñâîїìè
êóðîðòíî-îçäîðîâ÷èìè ôóíêöіÿìè Єâïàòîðіÿ, Ìîðøèí, Òðóñêàâåöü,
Õìіëüíèê, Ìèðãîðîä òà іí. Âîäíî÷àñ є áàãàòîôóíêöіîíàëüíі ìіñòà, äî
ÿêèõ íàëåæàòü öåíòðè àäìіíіñòðàòèâíèõ îáëàñòåé і ÀÐ Êðèì.

Міське населення. Áіëüøіñòü íàñåëåííÿ Óêðàїíè ïðîæèâàє ñàìå
â ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ. Ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ìіñüêèì і ñіëüñüêèì íàñåëåííÿì íà êîðèñòü ïåðøîãî ñòàáіëüíî ñïîñòåðіãàєòüñÿ ç 1970-õ ðîêіâ і
çáåðіãàєòüñÿ äîòåïåð. Ñòàíîì íà 1.01.2020 ð. ó ìіñòàõ ìåøêàє ïîíàä
69 % íàñåëåííÿ êðàїíè.
×àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ çàêîíîìіðíî áіëüøà ó ïðîìèñëîâèõ
îáëàñòÿõ. Íàïðèêëàä, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі ìіñüêå íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 90 % çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ, ó Ëóãàíñüêіé –
áëèçüêî 87 %, ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé – 84 %, ó Õàðêіâñüêіé – 81 %.
Íàòîìіñòü ó Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі íàéìåíøà ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ – 37 %. Ñåðåä іíøèõ îáëàñòåé Óêðàїíè, ùî âèðіçíÿþòüñÿ
ìàëîþ ÷àñòêîþ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, – ×åðíіâåöüêà (43 %), ІâàíîÔðàíêіâñüêà (44 %) і Òåðíîïіëüñüêà (ïîíàä 45 %).
ГОЛОВНЕ
 Більшість населення світу та України проживає в міських поселеннях – містах і селищах міського типу.
 У кожній державі існують свої стандарти міста.
 В Україні містом визнається населений пункт, що має не менше 10 тис. мешканців,
з яких не менше 85 % працює у промисловості.
 Частка міського населення в Україні більша у промислових областях.
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За якими ознаками виокремлюють міста серед інших населених пунктів?
Який населений пункт вважають містом в Україні?
Як поділяють в Україні міські поселення за кількістю жителів?
Проаналізуйте, як змінювалося співвідношення між міським і сільським населенням у незалежній Україні?
5. За додатковими джерелами інформації наведіть приклади міст у вашій області, що
виконують
у
різні функції.

§ 55.

ÓÐÁÀÍІÇÀÖІß. ÌІÑÜÊІ ÀÃËÎÌÅÐÀÖІЇ.
ÑÂІÒÎÂІ ÌІÑÒÀ

 Назви відомих вам великих міст світу.
 Які ви знаєте найбільші міста України?


Урбанізація. Öèì ïîíÿòòÿì ïîçíà÷àþòü ïðîöåñ çðîñòàííÿ ìіñò і
ïіäâèùåííÿ їõíüîї ðîëі â æèòòі ñóñïіëüñòâà. Ñåðåä ãîëîâíèõ ïðè÷èí
óðáàíіçàöіїї – âіäòіê ëþäåé іç ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі â ìіñòà і ïåðåòâîðåííÿ ÷àñòèíè ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü íà ìіñüêі.
Ïðîöåñè óðáàíіçàöії îõîïëþþòü óâåñü ñâіò, îäíàê ðіâíі її ïðîÿâó
ðіçíі. Íàéóðáàíіçîâàíіøîþ є íèíі Àâñòðàëіÿ, äå ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 86 %. Âèñîêî óðáàíіçîâàíèìè є Ïіâíі÷íà Àìåðèêà
(82 %) і Єâðîïà, äå 75 % íàñåëåííÿ ïðîæèâàє ó ìіñòàõ. Çà ðіâíåì óðáàíіçàöії âіäñòàþòü Àçіÿ і Àôðèêà, äå ìіñòÿíè ñêëàäàþòü 50 % і 43 %.
Äåðæàâè òàê ñàìî ðіçíÿòüñÿ çà ðіâíåì óðáàíіçàöії, òîáòî ÷àñòêîþ
íàñåëåííÿ, ÿêà ïðîæèâàє â ìіñòàõ. Íàñåëåííÿ òàêèõ íåâåëèêèõ çà ðîçìіðàìè äåðæàâ, ÿê-îò Âàòèêàí, Ìîíàêî, Ñіíãàïóð, ïîâíіñòþ є ìіñüêèì.
Òàêîæ âèñîêî óðáàíіçîâàíèìè є Êàòàð (99 % – ìіñüêå íàñåëåííÿ),
Áåëüãіÿ (98 %), Ñàí-Ìàðèíî (97 %), Âіðãіíñüêі îñòðîâè (96 %), Ìàëüòà
(95 %) і Óðóãâàé (95 %), Іñëàíäіÿ (94 %) òà іíøі.
Ìіñüêå íàñåëåííÿ Çåìëі ïðîäîâæóє çðîñòàòè. Î÷іêóєòüñÿ, ùî îñîáëèâî øâèäêî óðáàíіçóâàòèìóòüñÿ êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ó 2050 ð.
ñàìå òóò ïðîæèâàòèìå áіëüøіñòü ìіñòÿí ñâіòó – 5,3 ìëðä îñіá, à ÷àñòêà
ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâèòèìå 67 % íàñåëåííÿ öієї ãðóïè êðàїí.
Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî Àôðèêà і Àçіÿ ïåðåæèâàòèìóòü ïðîöåñ øâèäêîї óðáàíіçàöії, і íà їõíþ ÷àñòêó ïðèïàäàòèìå 80 % ïðèðîñòó ìіñüêîãî
íàñåëåííÿ â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ïðîòå äî 2050 ð. äëÿ íèõ
çàëèøàòèìóòüñÿ çíà÷íî íèæ÷і ðіâíі óðáàíіçàöії.
Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ìіñò, іìîâіðíî, ñòàíîâèòèìå ëèøå 1,1 ìëðä îñіá (86 % íàñåëåííÿ öієї ãðóïè êðàїí). Çàãàëîì
äî 2050 ð. 66 % óñіõ æèòåëіâ ïëàíåòè, іìîâіðíî, ìåøêàòèìóòü ó ìіñòàõ.
Íåçâàæàþ÷è íà ñïіëüíі ðèñè, óðáàíіçàöіÿ ó ðіçíèõ êðàїíàõ і ðåãіîíàõ
ìàє ïåâíі âіäìіííîñòі, çîêðåìà íåîäíàêîâі ðіâíі і òåìïè. Çà ðіâíåì
óðáàíіçàöії íàéáіëüøà ðіçíèöÿ ïîìіòíà ìіæ áіëüøå і ìåíøå ðîçâèíóòèìè êðàїíàìè. Ó ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ ðіâåíü óðáàíіçàöії ó ñåðåäíüîìó
ñòàíîâèòü 71 %, à â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, – 33 %.
Òåìïè óðáàíіçàöії, ùî âіäîáðàæàþòü øâèäêіñòü ïîøèðåííÿ öüîãî
ïðîöåñó ó ñâіòі â öіëîìó òà ó îêðåìèõ éîãî ÷àñòèíàõ, áàãàòî â ÷îìó
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Êіëüêіñòü àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü
ïî ðåãіîíàõ íà 1.01.2021 ðîêó

Автономна
Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м Київ
м Севастополь
Всього
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14

72

16

6
4
7
8
4
6
5
6
7
4
8
7
4
7
4
4
5
3
7
5
3
4
3
5

47
33
65
183
55
30
36
39
56
39
146
78
26
52
36
27
35
35
78
40
37
30
19
45

18
11
20
52
12
11
14
15
26
12
37
44
9
19
16
11
15
18
17
9
13
16
11
16
міста

140

1
3
1343

1
459

1

Таблиця

Села

Селища

Сільські населені
пункти
Всього

СМТ

У т.ч. з рай.
поділом

Міста

Міські населені пункти

Всього

Автономна
Республіка Крим,
область, місто
зі спеціальним
статусом

Райони
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çàëåæàòü âіä її ðіâíÿ. Ó íàøі äíі ìіñüêå íàñåëåííÿ ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çðîñòàє óòðè÷і øâèäøå, íіæ ó ðîçâèíóòèõ.
Â Óêðàїíі òåìïè óðáàíіçàöії ïîìіòíî íèæ÷і âіä ñåðåäíüîñâіòîâèõ –
0,3 %. Íàéâèðàçíіøà óðáàíіçàöіÿ ó ñõіäíèõ і öåíòðàëüíèõ іíäóñòðіàëüíèõ îáëàñòÿõ (äèâ. òàáëèöþ). Ëіäåðîì є Äîíåöüêà îáëàñòü, äå íàéáіëüøå
ìіñò – 52. Ëóãàíñüêà îáëàñòü ìàє 37 ìіñò, Êèїâñüêà îáëàñòü – 26 ìіñò,
Äíіïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü – 20 ìіñò. Çàõіäíі îáëàñòі êðàїíè çíà÷íî
ïîñòóïàþòüñÿ ñõіäíèì çà ÷àñòêîþ ìіñüêèõ æèòåëіâ. Àëå íà öüîìó òëі
çâåðòàє íà ñåáå óâàãó Ëüâіâñüêà îáëàñòü, ÿêà çà êіëüêіñòþ ìіñò (44)
ïîñòóïàєòüñÿ òіëüêè Äîíåöüêіé îáëàñòі.

56

947

30

917

1456
1054
1436
1115
1613
578
914
765
1126
991
780
1850
885
1122
1805
999
1455
1023
1673
656
1414
824
398
1464

127

1

29
22
45
131
43
19
22
24
30
27
109
34
17
33
20
16
20
17
61
31
24
14
8
29

57

1329
1054
1376
919
1593
578
870
745
1121
975
678
1849
814
1099
1790
996
1403
1022
1535
577
1409
723
398
1407

1
1
24

1
882

0
29
28372

1
1167

28
27205

3
4
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

60
196
20
44
20
5
16
102
1
71
23
15
3
52
1
138
79
5
101

ÍÀÓÊÎÂІ Ä
ÄÈÑÊÓÑІЇ
Процеси урбанізації спричиняють численні проблеми для містян –
корки на дорогах, переповнений міський транспорт, безробіття, часто
несприятливі екологічні умови проживання через сміття, забруднення
повітря і вод тощо. Чи можливо, на вашу думку, зменшити тягар міських проблем? Свою відповідь обґрунтуйте.

Ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü àáî ïîñèëþþòüñÿ âíàñëіäîê óðáàíіçàöії,
ñïðè÷èíèëè ïîäåêóäè ÿâèùå ñóáóðáàíіçàöії. Ñóáóðáàíіçàöіÿ – öå âіäòіê íàñåëåííÿ ç ìіñò ó ïðèìіñüêó çîíó, äå êðàùà åêîëîãі÷íà ñèòóàöіÿ òà
óìîâè æèòòÿ. Ïîäіáíå îñîáëèâî õàðàêòåðíå â ðîçâèíóòèõ êðàїíàõ, äå
çàìîæíі âåðñòâè íàñåëåííÿ, óíèêàþ÷è øóìó, çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ і
íåñòà÷і çåëåíі, ñïîðóäæóþòü ñîáі çà îêîëèöÿìè ìіñò êîòåäæі – áóäèíêè
«ñіëüñüêîãî òèïó». Ïðè öüîìó íîâі ïîñåëåííÿ â ïåðåäìіñòі àæ íіÿê íå
ñòàþòü ñіëüñüêèìè, îñêіëüêè ïðàêòè÷íî âñі éîãî ìåøêàíöі ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè â ìіñòі.
ßâèùå ñóáóðáàíіçàöії ïðèòàìàííå é Óêðàїíі. Àäæå çíà÷íà ÷àñòèíà
ïîñåëåíü ó êðàїíі, ÿêі ôîðìàëüíî є ìіñüêèìè, íàñïðàâäі ïåðåáóâàþòü
íà ìåæі ìіæ ìіñòîì і ñåëîì. Òàê, âçÿâøè äî óâàãè âèäè çàéíÿòîñòі
íàñåëåííÿ, ç’ÿñóєìî, ùî íå çàëó÷åíå äî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 81 % éîãî çàãàëüíîї êіëüêîñòі ó êðàїíі. Öå
îçíà÷àє, ùî âåëèêà êіëüêіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ çîðієíòîâàíà íà
íåñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ðîáîòè і ìіñüêèé òèï æèòòєäіÿëüíîñòі. Âîäíî÷àñ âåëèêà êіëüêіñòü ìіñüêîãî íàñåëåííÿ, ìàþ÷è çåìåëüíі äіëÿíêè,
ïðàöþє â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.
Äóæå öіêàâèì ïîêàçíèêîì óðáàíіçîâàíîñòі óìîâ æèòòÿ íàñåëåííÿ
є ïîáóòîâà îñíàùåíіñòü. Òàê, ó ñåðåäíüîìó êîæíå ï’ÿòå ìіñòî â Óêðàїíі íå îáëàäíàíå îêðåìîþ êàíàëіçàöіéíîþ ìåðåæåþ, òîáòî ìàє ïåðåâàæíî ñіëüñüêі óìîâè æèòòÿ. Äîäàìî, ùî íàâіòü ó Êèєâі ïåâíèé
âіäñîòîê íàñåëåííÿ ïðîæèâàє ó íåïіäêëþ÷åíèõ äî öåíòðàëіçîâàíîãî
âîäîâіäâåäåííÿ áóäèíêàõ.
ßêùî òåìïè çáіëüøåííÿ ìіñüêîãî íàñåëåííÿ ïåðåâèùóþòü òåìïè
çðîñòàííÿ âèðîáíè÷îї áàçè òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîї ñôåðè ìіñò, òî
òàêó óðáàíіçàöіþ íàçèâàþòü õèáíîþ, àáî óäàâàíîþ. Âîíà íåðіäêî ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè «íåòðіâ». Õèáíà óðáàíіçàöіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç äåìîãðàôі÷íèì âèáóõîì і àãðàðíèì ïåðåíàñåëåííÿì.
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Êèїâñüêà îáëàñòü àêòèâíî óðáàíіçóєòüñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè ñòîëèöі – ìіñòó Êèєâó. Öå íàé÷èñëåííіøå ìіñòî ó êðàїíі, àäæå ñòàíîì íà
2020 ð. éîãî íàñåëåííÿ íàëі÷óâàëî 2 ìëí 965 òèñ. îñіá. Êèїâ є àäìіíіñòðàòèâíèì, íàóêîâèì і êóëüòóðíèì öåíòðîì ç âåëèêîþ êіëüêіñòþ
ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâ і íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ. Çàâäÿêè öüîìó âіí
ïðèòÿãóє äî ñåáå òðóäîâі ðåñóðñè â ðàäіóñі áіëüøîìó, íіæ ìàє áóäü-ÿêå
іíøå ìіñòî Óêðàїíè – ïîíàä 120 êì. Ó öèõ ìåæàõ â іíòåíñèâíі ìàÿòíèêîâі ìіãðàöії çàëó÷åíî íàñåëåííÿ ÷èñëåííèõ ìіñò, ñåëèù ìіñüêîãî
òèïó і ñіë. Êèїâ – єäèíå ìіñòî ó êðàїíі, ó ÿêîìó îôіöіéíî âіäñóòíє
ñіëüñüêå íàñåëåííÿ. À çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ ó ñòîëèöі ïåðåâèùóє
ñåðåäíþ ïî êðàїíі і є íàéâèùîþ ñåðåä іíøèõ ðåãіîíіâ.
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Міські агломерації. Óíàñëіäîê ðîçðîñòàííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü
÷àñòî îá’єäíóþòüñÿ íå ëèøå íàéáëèæ÷і ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ, à íàâіòü
іíøі ìіñòà ÷è ñåëèùà. І õî÷à âîíè çàëèøàþòüñÿ îêðåìèìè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèìè îäèíèöÿìè, çâ’ÿçêè ìіæ íèìè (òðàíñïîðòíі,
âèðîáíè÷і, êóëüòóðíî-ïîáóòîâі òà іíøі) ñòàþòü íàñòіëüêè òіñíèìè, ùî
óòâîðþєòüñÿ єäèíå êîìïàêòíå ïðîñòîðîâå óãðóïîâàííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü – ìіñüêà àãëîìåðàöіÿ (âіä ëàò. – ïðèєäíóâàòè).
Íàéáіëüøі ó ñâіòі àãëîìåðàöії, 2020 ð.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Місто
Токіо
Делі
Шанхай
Сан-Паулу
Мехіко
Дакка
Каїр
Пекін
Мумбай
Осака
Нью-Йорк
Карачі
Чунцин
Істамбул
Буенос-Айрес
Калькутта
Лагос
Кіншаса
Маніла
Тяньцзінь

Країна
Японія
Індія
Китай
Бразилія
Мексика
Бангладеш
Єгипет
Китай
Індія
Японія
США
Пакистан
Китай
Туреччина
Аргентина
Індія
Нігерія
Республіка Конго
Філіппіни
Китай

Таблиця

Населення, млн осіб
37,393
30,291
27,058
22,043
21,782
21,006
20,909
20,463
20,411
19,165
18,804
16,094
15,872
15,190
15,154
14,850
14,368
14,342
13,923
13,589

Íàéáіëüøà àãëîìåðàöіÿ ó ñâіòі ñôîðìóâàëàñÿ íàâêîëî ÿïîíñüêîї
ñòîëèöі Òîêіî. Çàãàëîì áіëüøіñòü ïðîâіäíèõ ñâіòîâèõ àãëîìåðàöіé
çîñåðåäæåíі â Àçії, îñîáëèâî їõ áàãàòî â íàéáіëüøèõ çà ÷èñåëüíіñòþ
íàñåëåííÿ êðàїíàõ – ó Êèòàї òà Іíäії. Íàéïîòóæíіøі єâðîïåéñüêі
àãëîìåðàöії – öå Ìîñêâà (12,5 ìëí), Ïàðèæ (11 ìëí) і Ëîíäîí
(9 ìëí).
Ïîäåêóäè àãëîìåðàöії çðîñòàþòüñÿ ìіæ ñîáîþ, óòâîðþþ÷è íàéáіëüøі ôîðìè ðîçñåëåííÿ – ìåãàëîïîëіñè, àáî ìåãàïîëіñè (ç ãðåö. – âåëèêå ìіñòî). Íàéáіëüøèì ó ñâіòі є Єâðîïåéñüêèé ìåãàïîëіñ (Єâðîïåéñüêèé
õðåáåò) – ðîçіðâàíå ïðîòîêîþ Ëà-Ìàíøà ñêóï÷åííÿ àãëîìåðàöіé ó
Çàõіäíіé Єâðîïі ÷èñåëüíіñòþ áëèçüêî 110 ìëí îñіá. Âîíî ïðîñòÿãàєòüñÿ ç ïіâäíÿ Âåëèêîї Áðèòàíії äî іòàëіéñüêîãî Ìіëàíà.
Â Àçії ðîçòàøîâàíèé òàêîæ îäèí ç íàéáіëüøèõ ó ñâіòі ìåãàïîëіñ –
Òîêàéäî (ó ïåðåêëàäі «ìîðñüêèé øëÿõ»), ÿêèé ïðîñòÿãàєòüñÿ óïðîäîâæ ìàéæå 700 êì íà Òèõîîêåàíñüêîìó óçáåðåææі ßïîíії âіä ñòîëèöі
Òîêіî äî ìіñò Îñàêà, Êîáå, Êіîòî. Ó ìåæàõ öüîãî ìåãàïîëіñó, çà
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äåÿêèìè ïіäðàõóíêàìè, ïðîæèâàє áëèçüêî 70 ìëí îñіá, òîáòî ïîíàä
ïîëîâèíó íàñåëåííÿ êðàїíè.
Ó ÑØÀ ñôîðìóâàëîñÿ òðè ìåãàïîëіñè, ó ÿêèõ ïðîæèâàє ïîíàä
òðåòèíà íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàéáіëüøèé ñåðåä íèõ – ×èïіòòñ – ïðîñòÿãàєòüñÿ âçäîâæ ïіâäåííîãî óçáåðåææÿ Âåëèêèõ îçåð âіä ×èêàãî äî
Ïіòòñáóðãà, íàðàõîâóє 56 ìëí æèòåëіâ. Äðóãèé çà ÷èñåëüíіñòþ ìåãàëîïîëіñ – Áîñâàø, ùî âèäîâæåíèé íà 800 êì âіä Áîñòîíà äî Âàøèíãòîíà. Òóò ñêîíöåíòðîâàíî 52 ìëí îñіá. Íàéìîëîäøèé ìåãàëîïîëіñ
ÑØÀ – Ñàíñàí ðîçòàøîâàíèé íà çàõîäі êðàїíè, ïðîñòÿãàþ÷èñü âіä
Ñàí-Ôðàíöèñêî äî Ñàí-Äієãî, ùî íåïîäàëіê âіä êîðäîíó ç Ìåêñèêîþ.
Ó íüîìó ìåøêàє áëèçüêî 20 ìëí îñіá.
Â Óêðàїíі òàêîæ є ðіçíі àãëîìåðàöії. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, ìîíîöåíòðè÷íі (îäíîöåíòðè÷íі) і ïîëіöåíòðè÷íі (áàãàòîöåíòðè÷íі) àãëîìåðàöії. Ìîíîöåíòðè÷íі àãëîìåðàöіїї ôîðìóþòüñÿ íàâêîëî îäíîãî
öåíòðàëüíîãî ìіñòà, ÿêîìó ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ âñі іíøі íàñåëåíі
ïóíêòè. Öåíòðàëüíå ìіñòî çàçâè÷àé íàáàãàòî ïåðåâèùóє їõ ñâîїìè ðîçìіðàìè òà åêîíîìі÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Òèïîâèì ïðèêëàäîì ìîíîöåíòðè÷íîї àãëîìåðàöії є Êèїâñüêà, Õàðêіâñüêà, Ëüâіâñüêà àáî Îäåñüêà.
Ïîëіöåíòðè÷íі àãëîìåðàöії ìàþòü êіëüêà (äâà і áіëüøå) öåíòðàëüíèõ ìіñò, íàâêîëî ÿêèõ ãðóïóþòüñÿ іíøі íàñåëåíі ïóíêòè. Ïðèêëàäîì
àãëîìåðàöіé, ùî âèíèêëè íàâêîëî äâîõ öåíòðàëüíèõ ìіñò ìîæóòü
áóòè Äíіïðîâî-Êàì’ÿíñüêà, Ãîðëіâñüêî-Єíàêіїâñüêà. Ïîëіöåíòðè÷íà
àãëîìåðàöіÿ ñôîðìóâàëàñü íà Äîíáàñі, äå çðîñëèñÿ íå ëèøå îêðåìі
ìіñüêі ïîñåëåííÿ, à é âëàñíå ÷èñëåííі ìіñüêі àãëîìåðàöії. Íàñëіäêîì
òàêîãî çðîñòàííÿ є ìåãàëîïîëіñ. Äîíåöüêèé ìåãàëîïîëіñ íå єäèíèé â
Óêðàїíі. Ïîäіáíà æ ôîðìà ðîçñåëåííÿ çà àíàëîãі÷íèõ óìîâ (íàÿâíîñòі
çíà÷íèõ ðîäîâèù íàéâàæëèâіøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí і ÿê íàñëіäîê –
ñòâîðåííÿ ïðîìèñëîâîї іíäóñòðії òà ðîçâèòîê ìіñüêèõ ïîñåëåíü) ôîðìóєòüñÿ ó Ïðèäíіïðîâ’ї.

Світові міста. Òàê çâóòüñÿ ìіñòà, ÿêі ìàþòü ñèëüíèé (åêîíîìі÷íèé,
ïîëіòè÷íèé і êóëüòóðíèé) âïëèâ íà âåëèêі ðåãіîíè Çåìëі. Ç îãëÿäó íà
їõíє ïëàíåòàðíå çíà÷åííÿ, òàêі ìіñòà ùå íàçèâàþòüñÿ ãëîáàëüíèìè.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî íі ñòîëè÷íèé ñòàòóñ, íі ëþäíіñòü íå ãàðàíòóþòü
ìіñòó éîãî ïðèíàëåæíіñòü äî ñâіòîâèõ ìіñò. Íàòîìіñòü ââàæàєòüñÿ, ùî
ãîëîâíîþ îçíàêîþ ñâіòîâèõ ìіñò є ñòóïіíü äіëîâîї àêòèâíîñòі, ÿêà
ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü øòàá-êâàðòèð і ïðåäñòàâíèöòâ ïåðåäóñіì ÷îòèðüîõ
áіçíåñ-ïîñëóã: ôіíàíñîâèõ, àóäèòîðñüêèõ, ðåêëàìíèõ і þðèäè÷íèõ.
Ñâіòîâі ìіñòà âіäðіçíÿþòüñÿ çà îáñÿãîì і äіàïàçîíîì âïëèâó. Òîìó
їõ ÷àñòî ïîäіëÿþòü íà ðіçíі ãðóïè – ãîëîâíі, ïðîâіäíі, çíà÷íі ìіñòà
òîùî. Íàéïîòóæíіøèìè ñâіòîâèìè ìіñòàìè çàçâè÷àé âèçíàþòü Ëîíäîí, Òîêіî і Íüþ-Éîðê. Çàãàëîì æå íàëі÷óþòü êіëüêà äåñÿòêіâ ñâіòîâèõ ìіñò. Äî ñâіòîâèõ ìіñò íàëåæàòü â Єâðîïі, íàïðèêëàä, Ïàðèæ,
Áðþññåëü, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, â Àìåðèöі – ×èêàãî, Ëîñ-Àíæåëåñ,
Âàøèíãòîí, â Àçії – Ñòàìáóë, Ñèíãàïóð òîùî. Â Óêðàїíі îçíàêè ñâіòîâèõ ìіñò ìîæóòü áóòè ïðèòàìàííі Êèєâó, Õàðêîâó, Îäåñі, Ëüâîâó.

РОЗДІЛ 4

 Найурбанізованішою є Австралія, в Україні – індустріальні області.
 Міська агломерація – компактне просторове угруповання взаємопов’язаних міських поселень, найбільші з яких в Азії.
 Світові міста – міста, що мають сильний (економічний, політичний і культурний)
вплив на великі регіони Землі.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Чим урбанізація відрізняється від субурбанізації?
2. Що є міською агломерацією і які агломерації розрізняють?
3. Доведіть на прикладі України, що субурбанізація має позитивні та негативні наслідки.
4. Поясніть значення світових міст.
5. З’ясуйте, чи належить ваш населений пункт до міського поселення і будь-якої агломерації. Поясніть свою відповідь.

§ 56.

ÑІËÜÑÜÊІ ÍÀÑÅËÅÍІ ÏÓÍÊÒÈ Â ÓÊÐÀЇÍІ
ÒÀ ÊÐÀЇÍÀÕ ÑÂІÒÓ. ÑІËÜÑÜÊÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Основні типи поселень в Україні.
 Назвіть тип поселень, де проживає більшість населення України.


Сільські населені пункти. Іñíóþòü äâі îñíîâíі ôîðìè ñіëüñüêîãî
ðîçñåëåííÿ – ãðóïîâà і ðîçñіÿíà. Ãðóïîâà ôîðìà (ñåëà, õóòîðè, ñòàíèöі òîùî) ïîøèðåíі ó Ñõіäíіé Єâðîïі, çîêðåìà, â Óêðàїíі. Òàêà
ôîðìà ðîçñåëåííÿ õàðàêòåðíà òàêîæ äëÿ Êèòàþ, ßïîíії òà áіëüøîñòі
êðàїí, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ðîçñіÿíà ôîðìà ðîçñåëåííÿ âèðіçíÿєòüñÿ ïðîæèâàííÿì ëþäåé íà
îêðåìèõ ôåðìàõ – çàçâè÷àé, ïðèâàòíå ãîñïîäàðñòâî àáî ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïіäïðèєìñòâî íà âëàñíіé çåìåëüíіé äіëÿíöі. Âèíèêíåííÿ ôåðì
ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè îñâîєííÿ òåðèòîðії і õàðàêòåðíî ïåðåäîâñіì
äëÿ ÑØÀ, Êàíàäè, Àâñòðàëії, Ïіâäåííî-Àôðèêàíñüêîї Ðåñïóáëіêè òîùî.
Â Óêðàїíі ñіëüñüêèì ïîñåëåííÿì є íàñåëåíèé ïóíêò, äå êîìïàêòíî
ïðîæèâàþòü ëþäè, çàëó÷åíі ïåðåâàæíî äî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Â Óêðàїíі çà ñòàíîì íà 1.01.20 ð. íàëі÷óþòü 28 376 ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ. Íàéáіëüøå їõ ó Ïîëòàâñüêіé (1805), Õàðêіâñüêіé (1673) і
Æèòîìèðñüêіé (1613) îáëàñòÿõ. Íàòîìіñòü ó ×åðíіâåöüêіé îáëàñòі
ëèøå 398 ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.
Ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ìіñüêèõ ìåíøîþ ÷èñåëüíіñòþ.
×àñîì â íèõ ïðîæèâàє ìåíøå 200 îñіá. Â Óêðàїíі òàêі ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ
ââàæàþòü ìàëèìè. ßêùî â ñіëüñüêîìó ïîñåëåííі íàëі÷óþòü âіä 200 äî
500 îñіá, òî éîãî âèçíàþòü ñåðåäíіì. Âåëèêèìè ñіëüñüêèìè ïîñåëåííÿìè є
òі, ùî íàëі÷óþòü âіä 500 îñіá äî 3 òèñ. ìåøêàíöіâ. І íàðåøòі, ïîñåëåííÿ,
ÿêі ìàþòü âіä 3 äî 5 òèñ. ìåøêàíöіâ і áіëüøå, íàëåæàòü äî çíà÷íèõ.
Îòæå, óêðàїíñüêі ñåëà ìîæóòü áóòè ìàëèìè, ñåðåäíіìè, âåëèêèìè
і çíà÷íèìè. Âåëèêå àáî çíà÷íå ñіëüñüêå ïîñåëåííÿ, ùî є àäìіíіñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèì öåíòðîì, íàçèâàþòü ñåëèùåì. Êðіì öèõ òèïіâ
ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, є ùå é õóòіð – âіäîêðåìëåíå âіä ñåëà
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ñàìîñòіéíå ñіëüñüêå ïîñåëåííÿ, ó ÿêîìó ïðîæèâàє ñіì’ÿ àáî êіëüêà
ñåëÿíñüêèõ ñіìåé, ùî ïðàöþþòü ïåðåâàæíî â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.
Íà Ïîëіññі, äå íà çíà÷íèõ ïëîùàõ çåìëі çàáîëî÷åíі àáî ґðóíòîâі
âîäè ïіäñòóïàþòü áëèçüêî äî ïîâåðõíі, ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ çäåáіëüøîãî
íåâåëèêі é ðîçòàøîâàíі íà ïіäâèùåíèõ âîäîäіëüíèõ äіëÿíêàõ. Âîäíî÷àñ ó ëіñîñòåïîâіé і ñòåïîâіé çîíàõ íåâåëèêі ñåëà ðîçìіùåíі ïåðåâàæíî
â äîëèíàõ ðі÷îê і íà ïîíèæåíèõ äіëÿíêàõ ìіñöåâîñòі. Ó ãіðñüêèõ
ðàéîíàõ ñåëà ðîçìіùóþòüñÿ íà ñõèëàõ, à â Óêðàїíñüêèõ Êàðïàòàõ
òàêîæ ÷àñòî âèäîâæåíі âóçåíüêèìè ñìóãàìè ïîíàä ðóñëàìè ðі÷îê.
Ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ є ðіçíèìè íå òіëüêè çà ÷èñåëüíіñòþ. Òàê ñàìî,
ÿê і ìіñüêі, ñіëüñüêі ïîñåëåííÿ ìîæóòü âèêîíóâàòè ðіçíі ôóíêöії –
îðãàíіçàöіéíî-åêîíîìі÷íі (íàïðèêëàä, öåíòðè ðîçìіùåííÿ ìіæãîñïîäàð ñüêèõ
ïіäïðèєìñòâ),
âèðîáíè÷і
(ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі,
ëіñîïðîìèñëîâі, ç ïðîìèñëîâîї ïåðåðîáêè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîї ïðîäóêöії), ñîöіàëüíі (ñôåðà ïîñëóã, îñâіòè, êóëüòóðè), ðåêðåàöіéíі òà іí.

Сільське населення. Äî ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ âіäíîñÿòü òàêå, ùî
ïðîæèâàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ, ïðàöþє ïåðåâàæíî â ñіëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі і äîòðèìóєòüñÿ ñіëüñüêîãî ñòèëþ æèòòÿ.
×èñåëüíіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ â óñüîìó ñâіòі ñòàíîâèòü 3 ìëðä
363 ìëí îñіá (44 % óñüîãî íàñåëåííÿ Çåìëі) і, çà ïðîãíîçàìè ÎÎÍ,
ïîñòóïîâî çìåíøóâàòèìåòüñÿ. Ó 2050 ð. âîíà çíèçèòüñÿ äî 3,2 ìëðä
îñіá, ùî ñòàíîâèòèìå ìåíøå òðåòèíè âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі æèòåëіâ
ïëàíåòè. Ëåâîâà ÷àñòêà êіëüêîñòі ñіëüñüêèõ ìåøêàíöіâ (93 %) ïðèïàäàòèìå íà êðàїíè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Çà ðіâíåì ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ñåðåä ðåãіîíіâ ëіäåðîì є Àôðèêà, äå
éîãî ÷àñòêà ñòàíîâèòü 57 %. Âèñîêèì ðіâíåì ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ òàêîæ
âèðіçíÿєòüñÿ Àçіÿ, äå 49 % ìåøêàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ. Ó Єâðîïі
÷àñòêà ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü çíà÷íî ìåíøå ïîëîâèíè (25 %).
Àëå ó Ñõіäíіé Єâðîïі, äå ðîçòàøîâàíà é Óêðàїíà, âîíà ñêëàäàє áëèçüêî
30 %. Çîâñіì íåâåëèêà ÷àñòêà ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ â Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі – áëèçüêî 18 % і â Àâñòðàëії, äå ó ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ æèâå 14 %.
Íèíі íàéáіëüøó ÷èñåëüíіñòü ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ ìàє Êèòàé
(577 ìëí àáî 40 % íàñåëåííÿ êðàїíè) òà Іíäіÿ (477 ìëí àáî 65,5 %
óñüîãî íàñåëåííÿ). Àëå íàéìåíøà ÷àñòêà ìіñüêîãî íàñåëåííÿ â àôðèêàíñüêèõ êðàїíàõ, ÿê-îò Áóðóíäі, Ìàëàâі, Íіãåð òà іí., äå ÷àñòêà ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ êîëèâàєòüñÿ âіä 84 äî 87 %. Ñіëüñüêå íàñåëåííÿ
ïîìіòíî ïåðåâàæàє òàêîæ â òàêèõ àçіéñüêèõ êðàїíàõ, ÿê Øðі-Ëàíêà і
Íåïàë (82–80 %). Ó єâðîïåéñüêіé äåðæàâі Ëіõòåíøòåéí íà ñіëüñüêå
íàñåëåííÿ ïðèïàäàє 86 %.
Ñіëüñüêå íàñåëåííÿ çàãàëîì â Óêðàїíі, ÿê âàì óæå âіäîìî, ñòàíîâèòü ìåíøіñòü. Òіëüêè â äåÿêèõ îáëàñòÿõ (Çàêàðïàòñüêіé, Ðіâíåíñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і ×åðíіâåöüêіé) ó ñіëüñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïðîæèâàє ïîíàä ïîëîâèíó íàñåëåííÿ. Âîäíî÷àñ,
íàïðèêëàä, ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòі íà ñіëüñüêå íàñåëåííÿ ïðèïàäàє 16 %, ó Ëóãàíñüêіé –13 %, à â Äîíåöüêіé – ëèøå 9 %.
Íèíі íàéãîñòðіøà ïðîáëåìà óêðàїíñüêîãî ñåëà – öå ïðîáëåìà ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íåìîæëèâіñòü çàáåçïå÷èòè çàðîáіòîê і ãіäíèé ðіâåíü
æèòòÿ íàéâіä÷óòíіøà ñàìå ñåðåä ñіëüñüêîãî íàñåëåííÿ. Ìіëüéîíè
ñåëÿí âòðàòèëè ðîáîòó, à òîìó â ïîøóêàõ ðîáîòè çìóøåíі áóëè ïðè-
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єäíàòèñÿ äî ëàâ âíóòðіøíіõ ìіãðàíòіâ. Ïðè öüîìó, ÿêùî ðàíіøå öå
áóëè çäåáіëüøîãî ìàÿòíèêîâі çàðîáіò÷àíè, òî íèíі ïåðåâàæàþòü òі,
õòî âèїæäæàє íà çàðîáіòêè íà òðèâàëèé ÷àñ.
Âіäòіê ñåëÿí çà ìåæі ìàëîї áàòüêіâùèíè áóâ ñïðè÷èíåíèé òàêîæ é
іíøèìè íåãàòèâíèìè ñîöіàëüíèìè çìіíàìè. Òàê, ïîãіðøèëàñü ÿêіñòü
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîї ìåðåæі, äåñÿòêè і ñîòíі ñіë ùå é äîñі íå ìàþòü
ïіä’їçäіâ ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì äî øëÿõіâ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Äî
òîãî æ òóò øâèäêî ñòàðіþòü æèòëîâі ïðèìіùåííÿ ìåíøóєòüñÿ і êіëüêіñòü çàêëàäіâ ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Àæ íіÿê íå ïîëіïøóє ïîáóòîâèé êîìôîðò â óêðàїíñüêèõ ñåëàõ і âіäñóòíіñòü âîäîïðîâîäó
é êàíàëіçàöії.
Îñòàííіìè ðîêàìè ñòàëèñÿ äåÿêі ïîçèòèâíі çìіíè, íàïðèêëàä çðîñëà
êіëüêіñòü ãàçèôіêîâàíèõ ñіë. Ðîçïî÷àòî áóëî ðåàëіçàöіþ íèçêè ïðîãðàì
ùîäî ïîëіïøåííÿ ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñіëüñüêîãî
íàñåëåííÿ. Ñåðåä òàêèõ, çîêðåìà, «øêіëüíèé àâòîáóñ», êàïіòàëüíèé
ðåìîíò øêіë, ïîëіïøåííÿ ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ çàêëàäіâ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî. Îäíà ç îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíîãî åòàïó ðîçâèòêó
ñіëüñüêîї іíôðàñòðóêòóðè – çìіíè ó ïðèìіñüêèõ і ðåêðåàöіéíèõ òåðèòîðіÿõ, ÿêі îñâîþþòü çàìîæíі ìіñüêі æèòåëі, áóäóþ÷è òóò æèòëî òà îáëàøòîâóþ÷è ñàäèáè. Çàâäÿêè öüîìó ðÿä ñіë îòðèìàëè ñó÷àñíі ïіä’їçíі
øëÿõè, àñôàëüòîâàíі òà îñâіòëåíі âóëèöі, ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó,
òîðãîâåëüíі çàêëàäè òà іí. Âèðîñëè òàêîæ íîâі ïîñåëåííÿ ç íåâèçíà÷åíèì ïîêè ùî ñòàòóñîì («êîòåäæíі ìіñòå÷êà»).
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ
Інфраструктура сільської «глибинки» продовжує занепадати. А тому
через погіршення умов життя триває процес збезлюднення сіл. Що, на
вашу думку, передусім слід змінити в житті селян для відродження
українського села?

ГОЛОВНЕ
 Сільське населення проживає в сільських поселеннях – селах, селищах, хуторах, працює переважно в сільському господарстві й дотримується сільського стилю життя.
 Існують дві основні форми сільського розселення – групова і розсіяна.
 Сільські поселення відрізняються за чисельністю населення і виконують різні функції.
 Найгостріша проблема українського села – проблема працевлаштування.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Назвіть основні форми сільського розселення.
Поясніть, чим сільські поселення відрізняються від міських.
Як сільські поселення розрізняють за чисельністю?
У чому полягає суть соціальних проблем в українських селах?
Визначте природні та соціально-економічні чинники, які сприяють (або перешкоджають) формуванню у вашій місцевості значних сільських поселень.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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знати найпоширеніші мовні сім’ї;
розуміти поняття «нація» і «мовна сім’я»;
визначати райони розселення національних меншин в Україні;
оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших
рас, національностей.
р

§ 57.

ÅÒÍÎÑÈ. ÍÀÉÏÎØÈÐÅÍІØІ ÌÎÂÍІ ÑІÌ’Ї.
ÎÄÍÎÍÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎÍÀÖІÎÍÀËÜÍІ
ÊÐÀЇÍÈ

 Які народи вам відомі?
 Назвіть основні раси.


Етноси. Òåðìіíîì åòíîñ (ç äàâíüîãðåöüêîї – «íàðîä») çàçâè÷àé
ïîçíà÷àþòü îñîáëèâå ñîöіàëüíå óãðóïîâàííÿ ëþäåé, ùî âèíèêëî âïðîäîâæ òðèâàëîãî іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîìó ëåêñèêîíі, íàóêîâіé і íàâ÷àëüíіé ëіòåðàòóðі ïîíÿòòÿ «íàðîä» òà
«åòíîñ» ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ÿê òîòîæíі.
Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ ñâіòó äóæå ñòðîêàòèé. Àäæå âіí ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêîї êіëüêîñòі òàê çâàíèõ åòíі÷íèõ ñïіëüíîò – ïëåìåí,
íàðîäíîñòåé, íàöіé. Îäíàê ïîíÿòòÿ «íàðîä» («åòíîñ») íå âàðòî îòîòîæíþâàòè ç ïîíÿòòÿì «íàöіÿ». Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, íà çåìíіé êóëі ïðîæèâàє ïîíàä 4 òèñ. ðіçíèõ åòíîñіâ. ×èñåëüíіñòü їõ êîëèâàєòüñÿ âіä
êіëüêîõ äåñÿòêіâ äî ñîòåíü ìіëüéîíіâ îñіá. Ç íèõ ëèøå 800 äîñÿãëè
âèùîї ñòàäії ðîçâèòêó åòíі÷íèõ ñïіëüíîò – íàöії. Íàöіÿ є ñïіëüíîòîþ,
ÿêà âèðіçíÿєòüñÿ íå ëèøå ñïіëüíіñòþ іñòîðè÷íîãî ïîõîäæåííÿ, êóëüòóðè і òåðèòîðії, à é âëàñíîþ äåðæàâíіñòþ àáî ïðàãíåííÿì äî її ñòâîðåííÿ. Ïðè öüîìó íàöіé ÷èñåëüíіñòþ ïîíàä 10 ìëí îñіá ó ñâіòі ëèøå
67, ñåðåä íèõ êèòàéöі, õіíäóñòàíöі, àìåðèêàíöі, ðîñіÿíè, ÿïîíöі òà іí.
Îäíієþ ç íàéãîëîâíіøèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ åòíі÷íèõ ñïіëüíîò є
ñïіëüíіñòü ìîâè, òîìó íàçâè íàðîäіâ íàé÷àñòіøå çáіãàþòüñÿ ç íàçâàìè
ìîâ. Âàæëèâîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ åòíîñó є òàêîæ ñïіëüíіñòü òåðèòîðії. Àëå é òåðèòîðіàëüíî ðîç’єäíàíі ãðóïè åòíîñó ìîæóòü òðèâàëèé
÷àñ çáåðіãàòè ñâîþ íàöіîíàëüíó ñàìîáóòíіñòü, ÿêà âèðàæàєòüñÿ ó çâè÷àÿõ, íàðîäíîìó ìèñòåöòâі, ðåëіãії, íîðìàõ ïîâåäіíêè, îáðÿäàõ òîùî.
Îòæå, åòíîñ – öå ñòіéêà ñïіëüíîòà ëþäåé, ùî іñòîðè÷íî ñêëàëàñÿ íà
ïåâíіé òåðèòîðії, äå ëþäè ìàþòü âëàñíó ìîâó, êóëüòóðó, ðîçóìіííÿ
ñâîєї єäíîñòі і âіäìіííîñòі âіä іíøèõ åòíîñіâ.
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ÍÀÓÊÎÂІ Ä
ÄÈÑÊÓÑІЇ
Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Трапляється,
що окремі народи проживають у різних державах. Подекуди це спричинює загострення національних відносин, що можуть навіть призводити до збройних конфліктів. Прикладами є Боснія і Герцеговина,
Північна Ірландія, Палестина, країна Басків в Іспанії, Нагірний Карабах, Ічкерія тощо. Чи можна, на вашу думку, уникнути таких ситуацій
і що для цього слід робити?

Іç ÷àñîì òà ÷è іíøà ìîâà âíàñëіäîê ðіçíèõ ïðè÷èí (ïåðåâàæíî âíàñëіäîê êîëîíіçàöії) ïîøèðþâàëàñÿ íà ðіçíèõ òåðèòîðіÿõ. Íàïðèêëàä,
àíãëіéñüêîþ ìîâîþ ãîâîðÿòü і àìåðèêàíöі ÑØÀ, і àâñòðàëіéöі, і àíãëîêàíàäöі òà іíøі íàðîäè, іñïàíñüêîþ – íàðîäè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè,
ïîðòóãàëüñüêîþ – íàñåëåííÿ Áðàçèëії, Àíãîëè, Ìîçàìáіêó òà іí.
Åòíі÷íі ñïіëüíîòè є ïðåäñòàâíèêàìè áóäü-ÿêîї іç ÷îòèðüîõ ëþäñüêèõ ðàñ. Ïðèãàäàéìî, ðàñè – öå ãðóïè ëþäåé, ùî ìàþòü ïåâíі
ñïіëüíі çîâíіøíі îçíàêè. Äî òàê çâàíèõ ðàñîâèõ îçíàê íàëåæàòü ðіçíèé êîëіð î÷åé, âîëîññÿ, ôîðìà ãîëîâè òà іí. Ðàñîâі îçíàêè óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê çàñåëåííÿ ëþäèíîþ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ çîí Çåìëі.
Òîìó â ñó÷àñíîìó ïîøèðåííі ðàñ ïî òåðèòîðії íàøîї ïëàíåòè є ïåâíà
çàêîíîìіðíіñòü. Òàê, ó Єâðîïі, à òàêîæ ó ðåãіîíàõ ñâіòó, ÿêі áóëè
êîëîíіçîâàíі єâðîïåéöÿìè, íèíі ïîøèðåíà єâðîïåîїäíà ðàñà. Â Àôðèöі
äîìіíóє íåãðîїäíà (åêâàòîðіàëüíà) ðàñà. Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ Àçії íàé÷àñòіøå ìîæíà çóñòðіòè ïðåäñòàâíèêіâ ìîíãîëîїäíîї ðàñè.

Найпоширеніші мовні сім’ї. Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі íàëі÷óєòüñÿ, çà
ðіçíèìè ïіäðàõóíêàìè, âіä 2,5 äî 5 òèñ. ðіçíèõ ìîâ. Äåòàëüíî âèçíà÷èòè їõíþ êіëüêіñòü äóæå âàæêî, áî äåÿêі
îáëàñòі çåìíîї êóëі íåäîñòàòíüî âèâ÷åíі
ùîäî ìîâ. Äî òîãî æ âіäìіííîñòі ìіæ ðіçíèìè ìîâàìè і äіàëåêòàìè (ðіçíîâèäàìè)
îäíієї ìîâè є äîñèòü íå÷іòêèìè.
Ìîâè ñâіòó çà îçíàêîþ ñïîðіäíåíîñòі
îá’єäíóþòü ó ìîâíі ñіì’ї (ìàë. 108). Ñіì’ї
ïîäіëÿþòü íà ãðóïè. Íàéáіëüø ïîøèðåíі
ìîâè іíäîєâðîïåéñüêîї ñіì’ї, ÿêà âêëþ÷àє
áëèçüêî 100 ðіçíèõ ìîâ. Íèìè ðîçìîâëÿє
áëèçüêî 45 % íàñåëåííÿ ñâіòó. Öÿ ñіì’ÿ
îá’єäíóє 10 ìîâíèõ ãðóï, àëå òіëüêè
÷îòèðè ç íèõ (іíäîàðіéñüêà, ðîìàíñüêà,
ãåðìàíñüêà і ñëîâ’ÿíñüêà) ìàþòü ïîíàä
100 ìëí îñіá êîæíà. Ââàæàєòüñÿ, ùî ìîâè
öієї ñіì’ї âèíèêëè íà ìåæі Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Єâðîïè і Ñõіäíîї Àçії íà ïî÷àòêó íàøîї
åðè і ðîçïîâñþäèëèñÿ âіä êðàїí Çàõіäíîї
Єâðîïè äî áàñåéíó ð. Іíä. Ïіçíіøå âîíè
ñòàëè ìîâàìè òàêîæ Àâñòðàëії і Àìåðèêè.
Íà äðóãîìó ìіñöі çà êіëüêіñòþ ëþäåé,
Мал. 108. Частка основних
ÿêі ãîâîðÿòü öèìè ìîâàìè, – êèòàéñüêîмовних сімей у світовому
òèáåòñüêà ñіì’ÿ. Ïîíàä 1 ìëðä îñіá, ùî
населенні (%)
224

ГОЛОВНЕ
 Етнос – це стійка спільнота людей, у якої спільними є територія проживання і відмінні від інших етносів мова, історія та культура.
 Нація – це спільнота, яка вирізняється спільністю історичного походження, культури і території, а також власною державністю або прагненням до її створення.
 На земній кулі проживає понад 4 тис. різних етносів, близько 800 націй, які використовують для спілкування до 5 тис. різних мов.
 Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою.
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ñïіëêóþòüñÿ ìîâàìè öієї ñіì’ї, çàéìàє äóæå êîìïàêòíó òåðèòîðіþ
Ñõіäíîї і Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Àçії.
Ñåðåä іíøèõ ñіìåé áàãàòî÷èñåëüíèìè є ìîâè ñèíî-òèáåòñüêîї
(áëèçüêî 23 % íàñåëåííÿ ñâіòó), íіãåðî-êîðäîôàíñüêîї (6 %), ñåìіòñüêî-õàìіòñüêîї (ïîíàä 5 %), àâñòðîíåçіéñüêîї (ìàéæå 5 %), äðàâіäіéñüêîї (ìàéæå 4 %).
Íàéáіëüøà êіëüêіñòü ëþäåé íà Çåìëі ðîçìîâëÿє êèòàéñüêîþ ìîâîþ.
Íà ïî÷àòêó XXI ñò. їõ íàëі÷óâàëîñÿ ïîíàä 1 ìëðä 264 ìëí îñіá. Òàêîæ
äî íàéáіëüø ïîøèðåíèõ ìîâ ñâіòó íàëåæàòü: ãіíäі (824 ìëí îñіá),
àíãëіéñüêà (822), іñïàíñüêà (349), àðàáñüêà (281,5), ôðàíöóçüêà (228),
іíäîíåçіéñüêà (225), ïîðòóãàëüñüêà (215), ðîñіéñüêà (146), óðäó (141,5),
áåíãàëüñüêà (129), ÿïîíñüêà (126 ìëí îñіá). Êîæíîþ ç óñіõ іíøèõ ìîâ
ñâіòó ðîçìîâëÿє ìåíø ÿê 100 ìëí îñіá. Óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ñïіëêóєòüñÿ íà ïëàíåòі áëèçüêî 48 ìëí îñіá.
Îêðåìі íàðîäè ñïіëêóþòüñÿ äâîìà ìîâàìè. Òàê, íàïðèêëàä,
іðëàíäöі âèêîðèñòîâóþòü іðëàíäñüêó òà àíãëіéñüêó, êàíàäöі – àíãëіéñüêó і ôðàíöóçüêó, óêðàїíöі – óêðàїíñüêó і ðîñіéñüêó.
Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, áіëüøå íіæ ïîëîâèíà ìîâ, ÿêèìè íèíі êîðèñòóþòüñÿ ó ñâіòі, ìîæå çíèêíóòè âæå äî êіíöÿ XXI ñò. Çíà÷íîþ ìіðîþ
öå ïîâ’ÿçàíî çі çíèêíåííÿì ïåâíîãî íàðîäó і ìîâíîþ àñèìіëÿöієþ,
òîáòî çëèòòÿì ðіçíèõ ìîâ â îäíó. Îòæå, ìîâè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïіä
çàãðîçîþ, ïîòðåáóþòü ñïåöіàëüíîãî ïðàâîâîãî çàõèñòó. Ñàìå ç òàêîþ
ìåòîþ áóëà ïðèéíÿòà Єâðîïåéñüêà õàðòіÿ ðåãіîíàëüíèõ ìîâ àáî ìîâ
ìåíøèí, ðàòèôіêîâàíà â Óêðàїíі ó 1999–2003 pp. Іç ïåðåëіêó çíèêàþ÷èõ ìîâ äî öüîãî äîêóìåíòà ïîòðàïèëè ëèøå ãàãàóçüêà òà êðèìñüêîòàòàðñüêà ìîâè, íå çãàäàíî êàðàїìñüêîї.

Однонаціональні та багатонаціональні країни. Çàëåæíî âіä
íàöіîíàëüíîãî ñêëàäó íàñåëåííÿ êðàїíè ïîäіëÿþòüñÿ íà îäíîíàöіîíàëüíі òà áàãàòîíàöіîíàëüíі. Áіëüøіñòü êðàїí ñâіòó – áàãàòîíàöіîíàëüíі. Ñàìå òàêèìè є Іíäіÿ, Іíäîíåçіÿ, ó ÿêèõ ìåøêàє ïîíàä 150 íàöіé
і íàðîäíîñòåé; ÑØÀ, äå æèâóòü ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 100 íàðîäіâ, Áðàçèëіÿ òà Êàíàäà – ïîíàä 80, Ìåêñèêà òà Àðãåíòèíà – ïîíàä 50 òîùî.
Íèíі ïåðåâàæíî îäíîíàöіîíàëüíèìè äåðæàâàìè ââàæàþòüñÿ òі, ó
ÿêèõ, íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü âåëèêі ìåíøèíè, ÷àñòêà äåðæàâîôîðìóþ÷îãî åòíîñó â àáñîëþòíіé êіëüêîñòі íàñåëåííÿ ñêëàäàє ïîíàä 65 %.
Ïðèêëàäàìè ïåðåâàæíî ìîíîíàöіîíàëüíèõ äåðæàâ ó Єâðîïі є Áіëîðóñü,
Ìîëäîâà, Ðóìóíіÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Òóðå÷÷èíà, Ôіíëÿíäіÿ òà іí. Äî îäíîíàöіîíàëüíèõ íàëåæèòü і Óêðàїíà. Â Àçії íàöіîíàëüíî îäíîðіäíèìè є
Ïіâäåííà Êîðåÿ, ßïîíіÿ, Єìåí, Áàíãëàäåø, Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ òîùî.
Òàê ñàìî ïåðåâàæàþòü êðàїíè, âіäíîñíî îäíîðіäíі çà íàöіîíàëüíіñòþ, â
Àôðèöі. Ïîíàä 80 % íàñåëåííÿ Àâñòðàëії – àíãëî-àâñòðàëіéöі.
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ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Які є відмінності між етносом, народом і нацією?
Визначте найпоширеніші мови світу.
Наведіть приклади однонаціональних і багатонаціональних країн.
Поясніть причини користування однією мовою в різних країнах на різних континентах.
Яке значення має етнічний склад населення для окремих регіонів світу?

§ 58.

ÍÀÖІÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÊËÀÄ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÊÐÀЇÍÈ.
ÅÒÍІ×ÍІ ÃÐÓÏÈ

 Пригадайте, які народи звуть корінними.
 Назвіть національності, що поширені в Україні.
 Що таке нація і народ?


Національний склад населення України. Óêðàїíñüêà íàöіÿ
ôîðìóâàëàñÿ ïіä âïëèâîì ðіçíèõ єâðîïåéñüêèõ íàðîäіâ і ìàє òðèâàëó
é íåïðîñòó іñòîðіþ ñòàíîâëåííÿ.
Çà äàíèìè îñòàííüîãî Âñåóêðàїíñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ (2001 ð.),
íà òåðèòîðії êðàїíè ïðîæèâàëè ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 130 íàöіîíàëüíîñòåé і íàðîäíîñòåé. Ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü óêðàїíöі, ÿêі є êîðіííèì
íàñåëåííÿì êðàїíè, òîáòî âîíè ñïîêîíâіêó æèëè íà öèõ çåìëÿõ.
×èñåëüíіñòü óêðàїíöіâ ñòàíîâèòü 37,5 ìëí îñіá, àáî áëèçüêî 78 %
çàãàëüíîї êіëüêîñòі íàñåëåííÿ.
Íèíі ó ñêëàäі Óêðàїíè êîðіííèìè íàðîäàìè, ÿêі âіääàâíà ïðîæèâàëè íà ñâîїõ åòíі÷íèõ òåðèòîðіÿõ, ðàçîì ç óêðàїíöÿìè є òàêîæ óãîðöі
â Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòі, ðóìóíè â ×åðíіâåöüêіé і Çàêàðïàòñüêіé
îáëàñòÿõ, ìîëäàâàíè ó ×åðíіâåöüêіé òà Îäåñüêіé îáëàñòÿõ, êðèìñüêі
òàòàðè â ÀÐ Êðèì. Êîðіííèìè íàöіîíàëüíèìè ìåíøèíàìè є òàêîæ
êàðàїìè ó Êðèìó òà ãàãàóçè â Îäåñüêіé îáëàñòі.
Ïðåäñòàâíèêè іíøèõ íàðîäіâ â Óêðàїíі íàëåæàòü äî ïðèéøëîãî
íàñåëåííÿ. Ñåðåä òàêèõ і ðîñіÿíè, ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè Âñåóêðàїíñüêîãî ïåðåïèñó (2001 ð.) â Óêðàїíі íàëі÷óâàëîñÿ 8,3 ìëí îñіá, ùî
ñòàíîâèòü áëèçüêî 17 % óñüîãî íàñåëåííÿ. Çà ÷èñåëüíіñòþ ðîñіÿíè
ïîñіäàþòü ó êðàїíі äðóãå ìіñöå. Äî ï’ÿòіðêè ëіäåðіâ çà ÷èñåëüíіñòþ
óâіéøëè òàêîæ áіëîðóñè, ìîëäàâàíè і áîëãàðè. ×èñåëüíіñòü êîæíîї іç
öèõ íàöіé ïåðåâèùóє 200 òèñ. îñіá. ×èñåëüíіñòü íåâåëèêèõ åòíі÷íèõ
ñïіëüíîò Óêðàїíè, ÿê-îò: êðèì÷àêè, áóðÿòè і òóðêè-ìåñõåòèíöі, –
ñÿãàє âіä 1 òèñ. îñіá äî 300 îñіá.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За Законом України «Про національні меншини в Україні»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text визначте, хто
належить до національних меншин і які вони мають права.

Іñíóþòü ïåâíі îñîáëèâîñòі ùîäî òåðèòîðіàëüíîãî ðîçñåëåííÿ
êîðіííîãî íàñåëåííÿ òà íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí. Óêðàїíöі êîìïàêòíіøå
çàñåëÿþòü öåíòð і áіëüøіñòü çàõіäíèõ îáëàñòåé Óêðàїíè. Òàê ñàìî êîìïàêòíî ïðîæèâàþòü і êðèìñüêі òàòàðè, áіëüøіñòü ÿêèõ ìåøêàє â ÀÐ
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За даними сайта Державної служби статистики України http://
www.ukrstat.gov.ua/ зʼясуйте поточні дані щодо кількості представників кожної з національностей нашої держави, що входять до п’ятірки лідерів за чисельністю.


Етнічні групи. Åòíі÷íà ãðóïà – ÷àñòèíà íàöії àáî åòíîñó (íàðîäó),
ùî âèðіçíÿєòüñÿ ìîâîþ, ïîáóòîì, êóëüòóðîþ. Íàøà íàöіÿ ôîðìóâàëàñÿ íà ïåðåõðåñòі ðіçíèõ êóëüòóð і åòíîêóëüòóðíèõ óãðóïîâàíü. Ñàìå
öèì ïîÿñíþєòüñÿ іñíóâàííÿ íèíі ñåðåä óêðàїíöіâ êіëüêîõ îñíîâíèõ
åòíі÷íèõ ãðóï. Îäíі ç íèõ, ÿê-îò: ãóöóëè, áîéêè і ëåìêè, – ïðåäñòàâíèêè Êàðïàòñüêîãî ðåãіîíó, іíøі – ïîëіùóêè òà ëèòâèíè – ìåøêàíöі
Óêðàїíñüêîãî Ïîëіññÿ. Ñàìå ïðî íèõ íàì íàãàäóþòü ïîøèðåíі ñåðåä
óêðàїíöіâ ïðіçâèùà – Ïîëіùóê, Ëèòâèí, Áîéêî.
Êîæíà åòíі÷íà ãðóïà óêðàїíöіâ ìàє âëàñíó ãîâіðêó, âëàñíі çâè÷àї і
ïðàäàâíі îáðÿäè, ñàìîáóòíіé ïіñåííèé ôîëüêëîð, çâè÷íèé ñïîñіá
ãîñïîäàðþâàííÿ, ðîçâèíóòі íàðîäíі ðåìåñëà. Òàê, åòíі÷íó ñâîєðіäíіñòü
áîéêіâ âèçíà÷èëà íàñàìïåðåä ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü – ïåðåâàæíî
âèðóáíî-âîãíåâå çåìëåðîáñòâî. Âîíî çóìîâèëî ïðîñòîòó â óñüîìó: âіääàëåíі îäíà âіä îäíîї íåáіëåíі õàòè, îäÿã çà ïðàäàâíіìè çðàçêàìè ç
ïðîñòîãî ïîëîòíà. І âîäíî÷àñ – íåïîâòîðíà äåðåâ’ÿíà õðàìîâà àðõіòåêòóðà. Çі ñïåöèôі÷íèìè ìîâíèìè îçíàêàìè, çîêðåìà âæèâàííÿì ÷àñòêè
«áîå» ó çíà÷åííі «òàê», ïîâ’ÿçóþòü і íàçâó öієї åòíі÷íîї ãðóïè.
Ãóöóëè ÷è íå єäèíà ãðóïà óêðàїíñüêîãî åòíîñó, äëÿ ÿêîї ïðîâіäíîþ
ãàëóççþ ãîñïîäàðñòâà áóëî ñàìå ñêîòàðñòâî (îñîáëèâî âіâ÷àðñòâî). Âîíî
çóìîâèëî і ñâîєðіäíіñòü óñüîãî óêëàäó æèòòÿ öèõ ãîðÿí òà їõíüîї êóëüòóðè. Æèòëî ãóöóëіâ, íà÷å ôîðòåöÿ, ìàëî îòî÷åíèé ñèñòåìîþ áóäіâåëü
äâіð. Ñàìîáóòíÿ êóõíÿ çîðієíòîâàíà ïåðåâàæíî íà ìîëî÷íі òà ì’ÿñíі
ñòðàâè. À íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷èé îäÿã äîáðå ïðèñòîñîâàíèé äî ìіíëèâîї ïîãîäè ãіð. Áіëüøіñòü ãóöóëіâ ìåøêàє â ñіëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ
ïîäåêóäè íà âèñîòі äî 1400 ì, à òîìó їõ ùå íàçèâàþòü âåðõîâèíöÿìè.
Äóõîâíà і ìàòåðіàëüíà êóëüòóðà ëåìêіâ çàçíàëà âïëèâó ñëîâàöüêîïîëüñüêîãî îòî÷åííÿ. Âіäíîñíà ïðîñòîòà ïîáóòîâèõ ðå÷åé êîìïåíñóâàëàñÿ ó íèõ ìàëüîâíè÷іñòþ âèòâîðіâ íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. Öå і âèøèâêè
ç ïåðåâàæíî ãåîìåòðè÷íèì îðíàìåíòîì, і ðіçüáëåííÿ ïî äåðåâó, і
ïèñàíêàðñòâî, і ïðèêðàñè ç áіñåðó. Îñíîâíèì íàïðÿìêîì ãîñïîäàðþþ
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Êðèì. Ìîëäàâàíè çîñåðåäæåíі ïåðåâàæíî â Îäåñüêіé òà ×åðíіâåöüêіé
îáëàñòÿõ. Âîäíî÷àñ áіëîðóñè íå âіääàþòü ïåðåâàãó áóäü-ÿêîìó ç ðåãіîíіâ
і çàãàëîì ðîçñіÿíі ïî âñіé òåðèòîðії íàøîї êðàїíè. Ðîñіÿíè ìåøêàþòü
ïåðåâàæíî â Àâòîíîìíіé Ðåñïóáëіöі Êðèì (äå ïðîæèâàє ïîíàä òðåòèíà
ðîñіÿí), à òàêîæ ó Ëóãàíñüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé òà Õàðêіâñüêіé îáëàñòÿõ.
Çàãàëîì íàöіîíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ íàéñòðîêàòіøèé ó ïðîìèñëîâèõ ðåãіîíàõ і âåëèêèõ ìіñòàõ. Öå çóìîâëåíî ìіãðàöієþ âåëèêîї
êіëüêîñòі ëþäåé ó ïîøóêàõ ðîáîòè. Òàê ñàìî âіí óðіçíîìàíіòíþєòüñÿ
ç íàáëèæåííÿì äî êîðäîíіâ äåðæàâè. Ïîïðè íàöіîíàëüíå ðіçíîìàíіòòÿ,
óêðàїíñüêó ìîâó ââàæàþòü ðіäíîþ 67,5 % íàñåëåííÿ Óêðàїíè. Ðîñіéñüêó ìîâó âèçíà÷èëè ÿê ðіäíó áëèçüêî 30 % íàñåëåííÿ. ×àñòêà іíøèõ
ìîâ, ÿêі íàñåëåííÿ Óêðàїíè âèçíàëî ðіäíèìè, ñòàíîâèòü áëèçüêî 9 %.
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âàííÿ ëåìêіâ ç äàâíіõ-äàâåí áóëî ñêîòàðñòâî. Ñâîєðіäíèé ôîëüêëîð
ëåìêіâ ðÿñíіє îðèãіíàëüíèìè âåñіëüíèìè é æàðòіâëèâèìè ïіñíÿìè.
Ïîëіùóêàìè â Óêðàїíі íàçèâàþòü ìåøêàíöіâ Óêðàїíñüêîãî
Ïîëіññÿ. Öÿ åòíі÷íà ãðóïà ñôîðìóâàëàñÿ â ðàéîíі óêðàїíñüêî-áіëîðóñüêîãî ìіæåòíі÷íîãî ïîðóáіææÿ. Çàâäÿêè âіäíîñíіé іçîëüîâàíîñòі і
ñïåöèôі÷íîñòі ïðèðîäíèõ óìîâ Ïîëіññÿ ïîëіùóêè çáåðåãëè äëÿ íàñ
÷èìàëî ç ïðàäàâíüîї ñëîâ’ÿíñüêîї êóëüòóðè. Öå é òèïè ïîñåëåíü ÷àñòî
ç îäíієþ âóëèöåþ àáî ó âèãëÿäі õóòîðіâ, і äàâíÿ îáðÿäîâіñòü, і îñîáëèâèé ïіñåííèé ôîëüêëîð. Îñíîâíі íàïðÿìêè ãîñïîäàðþâàííÿ ïîëіùóêіâ – çåìëåðîáñòâî і ñêîòàðñòâî, ðèáàëüñòâî і ìèñëèâñòâî.
Åòíі÷íà ãðóïà ëèòâèíè ñôîðìóâàëàñÿ íà òåðèòîðіÿõ, ùî íà ñõіä
âіä Äåñíè, ïіä âïëèâîì óêðàїíñüêîї, áіëîðóñüêîї і ðîñіéñüêîї êóëüòóð.
Íàçâà «ëèòâèíè» ïîâ’ÿçàíà ç òðèâàëèì ïåðåáóâàííÿì öієї ÷àñòèíè
óêðàїíöіâ ó ñêëàäі Âåëèêîãî êíÿçіâñòâà Ëèòîâñüêîãî, ùî é ïîçíà÷èëîñÿ íà їõíüîìó ïîáóòі, їõíіé êóëüòóðі, ìîâі. І äîòåïåð âîíè âæèâàþòü
ïðàäàâíі ñëîâà (àáðîòü, àòàáà, ïðіñàê, ëåòàñü), êóøòóþòü çàáóòі ñòðàâè
(âóøêà, êóëàãó, ðîçіíêè), ñïіâàþòü äàâíüîðóñüêі âåñіëüíі ïіñíі.
Âàãîìèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ åòíі÷íèõ ãðóï óêðàїíñüêîãî íàðîäó çðîáèâ Ïàâëî ×óáèíñüêèé. Ó 1869 ð. âіí î÷îëèâ çîðãàíіçîâàíó Ãåîãðàôі÷íèì òîâàðèñòâîì åòíîãðàôі÷íó íàóêîâó åêñïåäèöіþ. Ïіä ÷àñ åêñïåäèöії
âіäâіäàâ ÷èñëåííі îáëàñòі é ðàéîíè Óêðàїíè, çіáðàâøè âåëè÷åçíèé ìàòåðіàë. Âіí ñêëàâ 12 òîìіâ çâіòó, à îáðîáêà é äðóêóâàííÿ ìàòåðіàëіâ òðèâàëè øіñòü ðîêіâ. Çàâåðøåíà âîíà áóëà ëèøå â 1878 ð. і ïðèâåðíóëà
óâàãó íàóêîâöіâ. Ñàìå çà öþ ïðàöþ ïіä íàçâîþ «Ïðàöі åòíîãðàôі÷íîñòàòèñòè÷íîї åêñïåäèöії â Çàõіäíî-Ðîñіéñüêèé êðàé» Ï.Ï. ×óáèíñüêèé і
îòðèìàâ âèñîêі íàãîðîäè Ðîñіéñüêîãî ãåîãðàôі÷íîãî òîâàðèñòâà, à òàêîæ
ïðåìіþ Ïåòåðáóðçüêîї àêàäåìії íàóê. Òîäі æ íàéêðàùі ç åêñïîíàòіâ áóëè
âіäіáðàíі íà âèñòàâêó äî Ìіæíàðîäíîãî ãåîãðàôі÷íîãî êîíãðåñó â Ïàðèæі
(1875 ð.). Âîíà ïðîéøëà äóæå óñïіøíî, ñâіä÷åííÿì öüîãî áóëà çîëîòà
ìåäàëü âіä Ìіæíàðîäíîãî åòíîãðàôі÷íîãî êîíãðåñó.
ГОЛОВНЕ
 В Україні проживають представники понад 130 національностей і народностей.
 Корінним населенням України є українці, угорці, румуни, молдавани, кримські татари, караїми та гагаузи.
 Серед прийшлого населення в Україні найбільше росіян.
 В українській нації вирізняють етнічні групи – частини нації, що відрізняються мовою, побутом, культурою.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Назвіть найчисленніші національності України.
Які особливості територіального розселення різних національностей України?
У чому, на вашу думку, заслуга П. Чубинського?
Визначте етнічні групи, які мешкають у вашій області.
Зробіть власне наукове дослідження, визначивши кількість представників різних
національностей у вашому класі та їх співвідношення.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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 знати світові релігії;
 вміти визначати за картою регіони домінування світових релігій;
 характеризувати
р
регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

§ 59.

ÑÂІÒÎÂІ ÐÅËІÃІЇ. ÐÅËІÃІÉÍІ ÂІÐÓÂÀÍÍß
Â ÓÊÐÀЇÍІ

 Пригадайте з курсу історії, у що вірували давні народи.
 Назвіть релігію, представники якої рахують роки від Різдва Христового.


Релігія як явище культури. Ñëîâî «ðåëіãіÿ» ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ і îçíà÷àє «ñâÿòèíÿ, áëàãî÷åñòÿ», à òàêîæ «çâ’ÿçîê». Ó øèðîêîìó ñåíñі, ðåëіãіÿ – öå ñóêóïíіñòü âіðóâàíü і âіðîâ÷åíü, íàÿâíèõ ó
ñóñïіëüñòâі.
Ðåëіãіÿ – öå îñîáëèâà ñèñòåìà ñâіòîñïðèéíÿòòÿ êîíêðåòíîї ëþäèíè,
ç ÿêîї âèïëèâàє íàáіð êóëüòóðíèõ, äóõîâíèõ òà ìîðàëüíèõ öіííîñòåé,
ùî îáóìîâëþþòü її ïîâåäіíêó. Òàêі öіííîñòі ïåðåäáà÷àþòü äîòðèìàííÿ
ïåâíîї ñóêóïíîñòі çâè÷àїâ, îáðÿäіâ, ïðàâèë æèòòÿ ëþäåé òîùî. Òîé
ôàêò, ùî âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ â ðіçíèõ ðåëіãіÿõ, ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî
ðåëіãіéíі âіðîâ÷åííÿ ðîçâèâàєòüñÿ â ðіçíèõ êóëüòóðíèõ ñåðåäîâèùàõ.
Îòæå, ðåëіãіÿ є íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ ñóñïіëüíîãî і äóõîâíîãî
æèòòÿ ëþäèíè, ñóòòєâîþ ÷àñòèíîþ êóëüòóðè, à ïîäåêóäè її îñíîâîþ.

Світові релігії. Ðåëіãіÿ çàâæäè áóëà íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ êóëüòóðè áóäü-ÿêîãî íàðîäó. Ïðîòå ðåëіãіéíèé ñêëàä íàñåëåííÿ ñâіòó
íåîäíîðіäíèé (ìàë. 109). Ðåëіãії âèíèêëè ç ïðèìіòèâíèõ âіðóâàíü,
ÿê-îò: òîòåìіçì, ìàãіÿ, ôåòèøèçì, àíіìіçì, êóëüò ïðåäêіâ. Âîíè
ґðóíòóþòüñÿ íà âіðі ó çâ’ÿçîê ëþäèíè ç ïåâíèì ïðåäìåòîì, ùî ìàє
òàєìíè÷ó ñèëó, ç òâàðèíàìè, ÿâèùàìè ïðèðîäè. Öі ïåðâèííі ôîðìè
ðåëіãії é äîíèíі çáåðåãëèñÿ â äåÿêèõ íàðîäіâ Àôðèêè, â іíäіàíöіâ
Àìåðèêè, àáîðèãåíіâ Àâñòðàëії і Îêåàíії.
Ñåðåä îäíîãî íàðîäó àáî ãðóïè íàðîäіâ îäíієї äåðæàâè âèíèêàëè òàêîæ
òðàäèöіéíі ìіñöåâі (ðåãіîíàëüíі) ðåëіãії. Äî òàêèõ íàëåæàòü þäàїçì (ïåðåâàæíî â Іçðàїëі), äàîñèçì і êîíôóöіàíñòâî (ó Êèòàї), ñèíòîїçì (â ßïîíії),
äæàéíіçì (â Іíäії) і ñèêõіçì (íà òåðèòîðії Ïåíäæàáó), çîðîàñòðèçì
(â Іðàíі òà Іíäії), іíäóїçì (â Іíäії, Íåïàëі, Øðі-Ëàíöі і Áàíãëàäåø).
Òèì ÷àñîì є ðåëіãії, ÿêі ïîøèðåíі ñåðåä íàðîäіâ ðіçíèõ êðàїí і
ðіçíèõ êîíòèíåíòіâ. Їõ òàê і íàçèâàþòü – ñâіòîâі ðåëіãії. Íàéäàâíіøîþ
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Мал. 109. Релігійний склад населення великих регіонів світу

ç íèõ є áóääèçì, ùî âèíèê ó VI ñò. äî í. å. ó Ïіâäåííіé Àçії. Ó ñåðåäèíі І ñò. í. å. â Ïàëåñòèíі çàðîäèëîñÿ õðèñòèÿíñòâî. Íàéìîëîäøîþ
ñåðåä ñâіòîâèõ ðåëіãіé є іñëàì, ùî âèíèê ó VIІ ñò. íà çàõîäі Àðàâіéñüêîãî ïіâîñòðîâà.
Ñâіòîâі ðåëіãії ñïîâіäóє áіëüøå ïîëîâèíè âіðóþ÷îãî íàñåëåííÿ
ñâіòó – ïîíàä 3,5 ìëðä îñіá. Ç íèõ íàéáіëüøå õðèñòèÿí – áëèçüêî
2 ìëðä 600 ìëí. Õðèñòèÿíñòâî ìàє òðè îñíîâíі ãіëêè – êàòîëèöèçì
(1,3 ìëðä âіðÿí), ïðîòåñòàíòèçì (900 ìëí) і ïðàâîñëàâ’ÿ (áëèçüêî
220 ìëí âіðÿí).
Ïðèõèëüíèêіâ іñëàìó (ìóñóëüìàíñòâà) íà Çåìëі íàëі÷óþòü, çà ðіçíèìè îöіíêàìè 1,8 ìëðä. Öÿ ðåëіãіÿ òàêîæ ìàє êіëüêà íàïðÿìêіâ.
Íàéáіëüøå ñóíіòіâ, ÿêі ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 90 % ìóñóëüìàí. Íàáàãàòî
ìåíøі çà ÷èñåëüíіñòþ øèїòè òà іíøі.
Áóääèçì, ùî ñïîâіäóþòü 520 ìëí îñіá, òåæ ìàє ÷èñëåííі òå÷ії
(ïîíàä 200), òà îêðåìі ç íèõ ìàþòü ëèøå êіëüêà äåñÿòêіâ òèñÿ÷ ïðèõèëüíèêіâ.
Ó Єâðîïі, Àìåðèöі, ó ïіâäåííіé ÷àñòèíі Àôðèêè òà Àâñòðàëії ïåðåâàæàє õðèñòèÿíñòâî. Êàòîëèöèçì øèðîêî ïðåäñòàâëåíèé â Àìåðèöі, à
òàêîæ ó ïіâäåííіé, ÷àñòêîâî â çàõіäíіé і ñõіäíіé ÷àñòèíàõ Єâðîïè;
ïðîòåñòàíòèçì – ó ïіâíі÷íіé, öåíòðàëüíіé і çàõіäíіé; ïðàâîñëàâ’ÿ – íà
ïіâäåííîìó ñõîäі.
Â Àçії íàéáіëüøå ïîøèðèâñÿ іñëàì ïåðåâàæíî ñóíіòñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, à â Іðàíі, Єìåíі, Іðàêó – øèїòñüêîãî. Çà êіëüêіñòþ âіðóþ÷èõ
íàéáіëüøîþ ìóñóëüìàíñüêîþ êðàїíîþ є Іíäîíåçіÿ. Àçіÿ – öå ðåãіîí
ñâіòó, äå çîñåðåäæåíі áóääèçì, іíäóїçì, êîíôóöіàíñòâî, ñèíòîїçì;
õðèñòèÿíñòâî ðîçïîâñþäæåíå íà Ôіëіïïіíàõ, ó Ëіâàíі é íà Êіïðі.
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Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Óêðàїíà – áàãàòîêîíôåñіéíà äåðæàâà. Òóò îôіöіéíî äіє ïîíàä 22 òèñ. ðåëіãіéíèõ îðãàíіçàöіé (ãðîìàä) ìàéæå 80 êîíôåñіé, à òàêîæ íàïðÿìêіâ, òå÷іé.
Êîíôåñіÿ (ëàò. confessio – âèçíàííÿ) – îñîáëèâіñòü âіðîñïîâіäàííÿ
â ìåæàõ ïåâíîãî ðåëіãіéíîãî â÷åííÿ, à òàêîæ îá’єäíàííÿ âіðÿí, ïîñëіäîâíèêіâ öüîãî âіðîñïîâіäàííÿ.
Áëèçüêî 84 % âіðóþ÷èõ â Óêðàїíі є õðèñòèÿíàìè, ïðè÷îìó áіëüøіñòü ç íèõ – ïðàâîñëàâíі (ìàéæå 40 %), ðåøòà – ïðîòåñòàíòè і êàòîëèêè.
Â ðåëіãіéíîìó æèòòі Óêðàїíè 15 ãðóäíÿ 2018 ðîêó âіäáóëàñÿ âàæëèâà ïîäіÿ – ïіñëÿ îá'єäíàâ÷îãî ñîáîðó óêðàїíñüêèõ ïðàâîñëàâíèõ
öåðêîâ Óêðàїíñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Êèїâñüêîãî Ïàòðіàðõàòó (ÓÏÖ
ÊÏ) òà Óêðàїíñüêà àâòîêåôàëüíà ïðàâîñëàâíà öåðêâà (ÓÀÏÖ) ïðèïèíèëè ñâîє іñíóâàííÿ. Â ðåçóëüòàòі áóëà ñòâîðåíà àâòîêåôàëüíà ïîìіñíà
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà Óêðàїíè (ÏÖÓ). Âîíà îòðèìàëà Òîìîñ (óêàç) ïðî
íàäàííÿ ñàìîñòіéíîñòі â óïðàâëіííі (àâòîêåôàëії) òà ïî÷àòêó ïðîöåñó
âèçíàííÿ іíøèìè ïîìіñíèìè àâòîêåôàëüíèìè öåðêâàìè.
Çà ðåçóëüòàòàìè ñîöіîëîãі÷íîãî îïèòóâàííÿ ó 2020 ðîöі â Óêðàїíі
çáåðіãàëîñÿ ïåðåâàæàííÿ õðèñòèÿí. Çàãàëîì їõ íàëі÷óєòüñÿ áëèçüêî
35 ìëí. Ïðè÷îìó áіëüøіñòü ç íèõ – ïðàâîñëàâíі, ðåøòà – ïðîòåñòàíòè
і êàòîëèêè.
Çãіäíî ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ íàé÷àñòіøå ãðîìàäÿíè Óêðàїíè
âіäíîñÿòü ñåáå äî âіðíèõ Ïðàâîñëàâíîї öåðêâè Óêðàїíè (34 %).
Áëèçüêî 14 % íàçâàëè ñåáå âіðíèìè Óêðàїíñüêîї ïðàâîñëàâíîї öåðêâè
(Ìîñêîâñüêîãî ïàòðіàðõàòó). Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ÷èìàëî ïðàâîñëàâíèõ âіðÿí íå óñâіäîìëþþòü òîãî ôàêòó, ùî âîíè âіäâіäóþòü
Öåðêâó, êîòðà íàëåæèòü äî Ìîñêîâñüêîãî ïàòðіàðõàòó. Ðàçîì іç òèì
÷åðåç âіéñüêîâó àãðåñіþ Ðîñії ïðîòè Óêðàїíè ïîñèëèëàñÿ òåíäåíöіÿ
ïåðåõîäó âіðÿí ïіä þðèñäèêöіþ ÏÖÓ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè – íà
Âîëèíі, Ëüâіâùèíі, Ðіâíåíùèíі, Òåðíîïіëëі, Êèїâùèíі, Õåðñîíùèíі,
Áóêîâèíі, Âіííè÷÷èíі.
Êàòîëèêè â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíі äâîìà îñíîâíèìè êîíôåñіÿìè –
Óêðàїíñüêîþ ãðåêî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ (ÓÃÊÖ), äî ÿêîї ñåáå âіäíîñÿòü 8 % âіðÿí, і Ðèìî-êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ (ÐÊÖ), ùî ìàє ìåíøå
îäíîãî âіäñîòêà (0,4 %) ïðèõèëüíèêіâ. Ñòðóêòóðè ÓÃÊÖ çîñåðåäæåíі
ïåðåâàæíî (97 %) ó Ãàëè÷èíі é Çàêàðïàòòі. Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü
ðåëіãіéíèõ ñòðóêòóð ÐÊÖ òàêîæ äіþòü íà çàõîäі äåðæàâè, àëå âîíè
ìàþòü ñâîїõ ïðèõèëüíèêіâ і ñõіäíіøå – ó Õìåëüíèöüêіé, Æèòîìèðñüêіé, Âіííèöüêіé îáëàñòÿõ.
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Â Àôðèöі, îñîáëèâî â її ïіâíі÷íіé ÷àñòèíі, à òàêîæ ó Ñîìàëі, ïàíóє
іñëàì (ñóíіòè), ó ÏÀÐ ïåðåâàæàє ïðîòåñòàíòñòâî ñåðåä áіëîãî íàñåëåííÿ
і â Åôіîïії – õðèñòèÿíñòâî. Ó áіëüøîñòі êðàїí ïðåäñòàâëåíі êàòîëèêè і
ïðîòåñòàíòè, à òàêîæ ìіñöåâі òðàäèöіéíі (ïðèìіòèâíі) ðåëіãії.
Â Àâñòðàëії ñåðåä âіðóþ÷èõ ïåðåâàæàþòü ïðîòåñòàíòè і êàòîëèêè,
àáîðèãåíè – ïðåäñòàâíèêè ïðèìіòèâíèõ ðåëіãіé.
Íà Àìåðèêó ïðèïàäàє ïîíàä ïîëîâèíó âñіõ êàòîëèêіâ ñâіòó (ÑØÀ,
Êàíàäà, êðàїíè Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè) і çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîòåñòàíòіâ
(ó ÑØÀ).

РОЗДІЛ 4

Ïðîòåñòàíòè òà Єâàíãåëі÷íà öåðêâà â Óêðàїíі ñòàíîâëÿòü ëèøå
0,7 % âіðÿí. Àëå â áіëüøîñòі îáëàñòåé êðàїíè êіëüêіñòü ãðîìàä ïðîòåñòàíòіâ ñòàíîâèòü äî ïîëîâèíè âñіõ öåðêîâíèõ îðãàíіçàöіé. Ùå
0,6 % ïðèïàäàє íà ïîñëіäîâíèêіâ іíøèõ ðåëіãіé òà êîíôåñіé.
Çíà÷íà ÷àñòèíà îïèòàíèõ (áëèçüêî 28 %) çàçíà÷àëè, ùî ââàæàþòü
ñåáå ïðàâîñëàâíèìè, àëå íå âіäíîñÿòü äî ÿêîїñü öåðêâè. Ìàéæå 9 %
íå âіäíîñÿòü ñåáå äî æîäíîї ç êîíôåñіé, à ùå ïîíàä 5,5 % âèçíà÷èëè
ñåáå ÿê íåâіðóþ÷èõ.
Іñëàì і áóääèçì â Óêðàїíі íå ïîøèðåíі é íàëі÷óþòü ñâîїõ ïðèõèëüíèêіâ ìåíøå 1 % êîæíà.
Êðіì ñâіòîâèõ ðåëіãіé, â Óêðàїíі є òàêîæ ïðåäñòàâíèêè іíøèõ
âіðîñïîâіäàíü – іóäåї, іíäóñè òîùî. Îäíàê їõíÿ ÷èñåëüíіñòü íåçíà÷íà.
Îêðåìå ìіñöå â Óêðàїíі ïîñіäàє òàê çâàíå ðіäíîâіðñòâî (ðіäíîâіð’ÿ) –
ðåëіãіéíèé íàïðÿìîê, ùî ñïèðàєòüñÿ íà ñëîâ’ÿíñüêó ìіôîëîãіþ і ðåëіãіþ. Éîãî ìåòîþ є âіäðîäæåííÿ ðіäíîї ñëîâ’ÿíñüêîї âіðè. Äëÿ âñіõ
òå÷іé ðіäíîâіð’ÿ ïðèòàìàííà іäåÿ âіäðîäæåííÿ ïðàñëîâ’ÿíñüêèõ âіðóâàíü. Ðіäíîâіðñòâî â Óêðàїíі ïðåäñòàâëåíî òå÷іÿìè Ðіäíîї âіðè, ÐÓÍâіðè, Ëàäîâіðè, ßãíîâіðè, îðàíòіéöіâ, Ñîáîðó Ðіäíîї óêðàїíñüêîї âіðè,
Âåëèêîãî Âîãíþ òà іí.

Нацiональне надбання
В Україні функціонує близько 370 місій, 84 братства, близько 210 духовних навчальних закладів. У 536 монастирях чернечий послух несуть 6844 ченці. Релігійними справами опікуються 32 996 священнослужителів, з яких іноземцями є
1002 особи. Релігійними організаціями видається 325 періодичних видань.

ГОЛОВНЕ





Існує три світові релігії – буддизм, християнство та іслам.
Найбільше у світі християн і мусульман.
Християнство має три основні гілки – католицизм, протестантизм і православ’я.
Україна – багатоконфесійна держава, де переважна більшість є християнами.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Назвіть світові релігії.
Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.
Визначте основні релігійні вірування в Україні.
Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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знати реальний стан з трудовими ресурсами у світі та в Україні;
усвідомити проблеми зайнятості населення;
визначати показники безробіття;
оцінити важливість знань про економічно активне населення і зайнятість
населення.

§ 60.

ÒÐÓÄÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ.
ÅÊÎÍÎÌІ×ÍÎ ÀÊÒÈÂÍÅ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 У якому віці в Україні починають працювати і коли завершують?
 Основні соціальні проблеми міських і сільських населених пунктів.


Трудові ресурси. Äëÿ òîãî ùîá ìàòè ãіäíå äëÿ ëþäèíè æèòòÿ,
òðåáà ïðàöþâàòè. ×àñòèíà íàñåëåííÿ, ÿêà áåðå ÷è ìîæå áðàòè ó÷àñòü
ó êîðèñíіé òðóäîâіé äіÿëüíîñòі, – öå òðóäîâі ðåñóðñè.
Ó ðіçíèõ êðàїíàõ âåëè÷èíó òðóäîâèõ ðåñóðñіâ âèçíà÷àþòü
ïî-ðіçíîìó, âіäïîâіäíî äî þðèäè÷íî âñòàíîâëåíèõ ìåæ ïðàöåçäàòíîãî
âіêó, íàé÷àñòіøå âèçíà÷åíîãî òåðìіíàìè øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ і ïåíñіéíèì âіêîì. Ó ìіæíàðîäíіé ñòàòèñòèöі ïðàöåçäàòíèì ââàæàєòüñÿ
íàñåëåííÿ âіä 15 äî 65 ðîêіâ. Àëå íàöіîíàëüíі çàêîíîäàâñòâà êðàїí,
çâàæàþ÷è íà ìіñöåâі îñîáëèâîñòі (òðàäèöії, äåìîãðàôі÷íó òà åêîíîìі÷íó ñèòóàöіþ), óñòàíîâëþþòü ñâîї ìåæі ïðàöåçäàòíîãî âіêó. Òàê,
âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè, ïðàöåçäàòíі îñîáè – öå
îñîáè âіêîì âіä 16 ðîêіâ, ÿêі ïðîæèâàþòü íà òåðèòîðії Óêðàїíè і çà
ñòàíîì çäîðîâ’ÿ çäàòíі äî àêòèâíîї òðóäîâîї äіÿëüíîñòі.
Ó áіëüøîñòі êðàїí íèæíüîþ ìåæåþ ïðàöåçäàòíîãî âіêó âèçíàєòüñÿ
âіê ó 14–16 ðîêіâ (ìàë. 110). Âåðõíÿ ìåæà âèçíà÷àєòüñÿ ñåðåäíüîþ
òðèâàëіñòþ æèòòÿ і äëÿ áіëüøîñòі êðàїí ñâіòó âñòàíîâëåíà â 60–65 ðîêіâ. Ïðîòå â ðÿäі êðàїí Àôðèêè і Àçії âіê âèõîäó íà ïåíñіþ âèçíà÷åíèé ó 50 ðîêіâ. Âîäíî÷àñ ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ ç âèñîêèìè
ïîêàçíèêàìè òðèâàëîñòі æèòòÿ (Äàíіÿ, Øâåöіÿ, Íîðâåãіÿ) ïåíñіéíèé
âіê óñòàíîâëþєòüñÿ âіä 67 äî 70 ðîêіâ.
Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ âіê âèõîäó íà ïåíñіþ ÷îëîâіêіâ і æіíîê є îäíàêîâèì, â іíøèõ – ïåíñіéíèé âіê ÷îëîâіêіâ íà 3–5 ðîêіâ âèùèé, íіæ
æіíîê (ÑØÀ, Øâåöіÿ òà іí.).
Â Óêðàїíі äî îñіá ïðàöåçäàòíîãî âіêó äî 2012 ð. âіäíåñåíі æіíêè ó
âіöі 16–54 ðîêіâ і ÷îëîâіêè âіêîì 16–59 ðîêіâ. Àëå, ïî÷èíàþ÷è ç
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Мал. 110. Частка працездатного населення віком 15–65 років
у деяких країнах світу, %

2012 ð., äî îñіá ïðàöåçäàòíîãî âіêó âêëþ÷åíî æіíîê âіêîì 55 ðîêіâ,
ç 2013 ð. – æіíîê ó âіöі 56 ðîêіâ, ç 2014 ð. – æіíîê ó âіöі 57 ðîêіâ, à
ç 2015 ð. – æіíîê ó âіöі 58 ðîêіâ, à ó 2016 ð. – æіíîê âіêîì 59 ðîêіâ.
Â Óêðàїíі ÷àñòêà ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ â Óêðàїíі ñêëàäàє áëèçüêî
73 % (17 ìëí îñіá).

Економічно активне населення. Ðîáî÷à ñèëà (äî 2019 ðîêó –
åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ) – öå íàñåëåííÿ îáîõ ñòàòåé âіêîì
15 ðîêіâ і ñòàðøå (äî 2019 ð. – 15–70 ðîêіâ), ÿêå âïðîäîâæ îáñòåæóâàíîãî òèæíÿ çàáåçïå÷óâàëî ïðîïîçèöіþ ðîáî÷îї ñèëè íà ðèíêó ïðàöі.
Çàéíÿòі òà áåçðîáіòíі â ñóìі ñêëàäàþòü ðîáî÷ó ñèëó.
Ðåøòó ñòàíîâèòü åêîíîìі÷íî íåàêòèâíå íàñåëåííÿ (ïîçà ðîáî÷îþ
ñèëîþ) – ëþäè, ÿêі ïåðåáóâàþòü íà óòðèìàííі äåðæàâè àáî îêðåìèõ
îñіá. Äî ñêëàäó öієї êàòåãîðії íàñåëåííÿ âêëþ÷àþòü íåçàéíÿòèõ îñіá,
ÿêі íàëåæàòü äî òàêèõ ñîöіàëüíèõ ãðóï: ïåíñіîíåðè; ñòóäåíòè (ó÷íі)
äåííîї ôîðìè íàâ÷àííÿ; îñîáè, ÿêі âèêîíóþòü äîìàøíі (ñіìåéíі)
îáîâ’ÿçêè; îñîáè ïðàöåçäàòíîãî âіêó, ÿêі çíåâіðèëèñÿ çíàéòè ðîáîòó;
îñîáè, ÿêі ââàæàþòü, ùî íåìàє ïіäõîäÿùîї ðîáîòè, òà íå çíàþòü, äå і
ÿê її çíàéòè; іíøі îñîáè, ÿêі íå ìàëè íåîáõіäíîñòі ó ïðàöåâëàøòóâàííі, à òàêîæ òі, äіÿëüíіñòü ÿêèõ íå âіäíîñèòüñÿ äî åêîíîìі÷íîї
(âèêîíàííÿ íåîïëà÷óâàíîї ÷è äîáðîâіëüíîї ðîáîòè òîùî).
×èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ ïåâíîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ êðàїíè. Òàê, Êèòàé ìàє
íàéáіëüøå ó ñâіòі åêîíîìі÷íî àêòèâíå íàñåëåííÿ – áіëüø ÿê 800 ìëí
îñіá. Äðóãå ìіñöå ïîñіäàє Іíäіÿ, äå ÷èñåëüíіñòü åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî
íàñåëåííÿ ïåðåâèùóє 520 ìëí îñіá. Òðåòіìè є ÑØÀ – áëèçüêî 160
ìëí îñіá. Äî ïðîâіäíîї äåñÿòêè êðàїí ç íàéáіëüøèì åêîíîìі÷íî àêòèâíèì íàñåëåííÿì íàëåæàòü òàêîæ Іíäîíåçіÿ (130 ìëí), Áðàçèëіÿ
(86 ìëí).
Â Óêðàїíі ÷èñåëüíіñòü ðîáî÷îї ñèëè ñêëàäàє áëèçüêî 18 ìëí, ùî
є áіëüøå ÿê ïîëîâèíó íàñåëåííÿ êðàїíè. Êіëüêіñòü ÷îëîâі÷îї ðîáî÷îї
ñèëè ïåðåâèùóє êіëüêіñòü æіíî÷îї – 9,5 ìëí ïðîòè 8,6 ìëí.
Ðîáî÷à ñèëà â Óêðàїíі çîñåðåäæåíà çäåáіëüøîãî ó ìіñüêіé ìіñöå234

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За даними сайта Державної служби статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/ з’ясуйте поточні дані щодо економічно активного населення

ГОЛОВНЕ
 Трудові ресурси – частина населення, що бере чи може брати участь у корисній
трудовій діяльності.
 Економічно активне населення (робоча сила) – особи, зайняті економічною діяльністю, що дають прибуток, і безробітні.
 В Україні кількість економічно активного населення складає 18 млн осіб.
 Рівень економічної активності населення України становить 62 %.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Що називають трудовими ресурсами?
Хто належить до осіб працездатного віку?
Яку частину населення вважають економічно активною (робочою силою)?
Поясніть, як змінюється рівень економічної активності населення України залежно
від статі і місця проживання.
5. Чи належите ви до економічно активного населення і трудових ресурсів? Відповідь
обґрунтуйте.
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âîñòі, äå âîíà íàëі÷óє 12,4 ìëí îñіá. Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі –
5,7 ìëí. Çàãàëîì ÷è ñåëü íіñòü ðîáî÷îї ñèëè çìåíøóєòüñÿ, ùî
ïîÿñíþєòüñÿ çàãàëüíèì çíèæåííÿì êіëüêîñòі íàñåëåííÿ, ñòàðіííÿì
íàöії òà çîâíіøíіìè ìіãðàöіÿìè óêðàїíöіâ.
Ðіâåíü ó÷àñòі íàñåëåííÿ â ðîáî÷іé ñèëі (äî 2019 ðîêó – ðіâåíü
åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі) âèçíà÷àþòü ÿê âіäíîøåííÿ (ó âіäñîòêàõ) êіëüêîñòі ðîáî÷îї ñèëè âіêîì 15 ðîêіâ і ñòàðøå äî âñüîãî íàñåëåííÿ çàçíà÷åíîãî âіêó ÷è íàñåëåííÿ âіäïîâіäíîї ñîöіàëüíî-äåìîãðàôі÷íîї ãðóïè.
Ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ ó âіöі âіä 15 ðîêіâ і
ñòàðøå äóæå ðіçíèòüñÿ. Ó êðàїíàõ, äå åêîíîìіêà ñëàáî ðîçâèíóòà і äå
ìàëà ÷àñòêà ëіòíіõ ëþäåé, ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі âèùèé.
І íàâïàêè, ó êðàїíàõ ç âèùèì ðіâíåì ðîçâèòêó åêîíîìіêè і çíà÷íîþ
÷àñòêîþ ëіòíіõ ëþäåé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íèæ÷èé.
Ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè ñòàíîâèòü
áëèçüêî 62 %. Ïðè öüîìó âіí âèùèé ó ÷îëîâіêіâ (69 %), íіæ ó æіíîê
(57 %). Ó ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі (63 %)
íå íàáàãàòî ïåðåâèùóє òàêèé ðіâåíü ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі (61 %).
Íàéâèùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íàñåëåííÿ Óêðàїíè
ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó âіöі 40–49 ðîêіâ (86 %), íàéìåíøèé – ó âіöі âіä
60 äî 70 ðîêіâ (13 %). Ïðè öüîìó ïіê åêîíîìі÷íîї àêòèâíîñòі íå çáіãàєòüñÿ ó ÷îëîâіêіâ і æіíîê. Ó ïåðøèõ íàéâèùèé ðіâåíü åêîíîìі÷íîї
àêòèâíîñòі ïðèïàäàє íà âіäðіçîê 30–34 ðîêè, à ó æіíîê – íà ïåðіîä
40–49 ðîêіâ.
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§ 61.

ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß. ÏÐÎÁËÅÌÈ
ÇÀÉÍßÒÎÑÒІ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Яким є працездатний вік в Україні?
 Яка частина населення вважається робочою силою?


Зайнятість населення. Çàéíÿòіñòü – öå íå çàáîðîíåíà çàêîíîäàâñòâîì äіÿëüíіñòü îñіá ç ìåòîþ îäåðæàííÿ äîõîäó (çàðîáіòíîї ïëàòè).
Çà óêðàїíñüêèì çàêîíîäàâñòâîì çàéíÿòèì íàñåëåííÿì ââàæàþòüñÿ
îñîáè âіêîì 15 ðîêіâ і ñòàðøå, ÿêі íà îáñòåæóâàíîìó òèæíі ïðàöþâàëè õî÷à á 1 ãîäèíó ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îïëàòè ÷è ïðèáóòêó àáî áóëè
òèì÷àñîâî âіäñóòíі íà ðîáîòі.
Â Óêðàїíі äî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ íàëåæàòü íå ëèøå îñîáè, ÿêі
ïðàöþþòü àáî çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñòіéíî (ó òîìó ÷èñëі
÷ëåíè îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ). Äî íèõ òàêîæ âіäíîñÿòñÿ
ïðîõîäæåííÿ âіéñüêîâîї àáî àëüòåðíàòèâíîї ñëóæáè, ïðàöÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ çà êîðäîíîì ç îòðèìàííÿì äîõîäіâ âіä òàêîї çàéíÿòîñòі,
à òàêîæ îñîáè, ÿêі íàâ÷àþòüñÿ çà äåííîþ àáî äóàëüíîþ ôîðìîþ çäîáóòòÿ îñâіòè â çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї, ïðîôåñіéíîї (ïðîôåñіéíîòåõíі÷íîї), ôàõîâîї ïåðåäâèùîї òà âèùîї îñâіòè òà ïîєäíóþòü íàâ÷àííÿ
ç ðîáîòîþ. Êðіì òîãî, äî çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ íàëåæàòü íåïðàöþþ÷і
ïðàöåçäàòíі îñîáè, ÿêі çäіéñíþþòü äîãëÿä çà äèòèíîþ-іíâàëіäîì, іíâàëіäîì І ãðóïè àáî çà îñîáîþ ïîõèëîãî âіêó; áàòüêè – âèõîâàòåëі äèòÿ÷èõ áóäèíêіâ ñіìåéíîãî òèïó, ïðèéîìíі áàòüêè, ÿêùî âîíè îòðèìóþòü
ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Çàéíÿòіñòü ìîæå áóòè ïîâíîþ і íåïîâíîþ. Ïîâíà çàéíÿòіñòü –
çàéíÿòіñòü ïðàöіâíèêà çà íîðìîþ ðîáî÷îãî ÷àñó, ïåðåäáà÷åíîþ çãіäíî
іç çàêîíîäàâñòâîì, êîëåêòèâíèì àáî òðóäîâèì äîãîâîðîì. Íåïîâíà
çàéíÿòіñòü – çàéíÿòіñòü ïðàöіâíèêà íà óìîâàõ ðîáî÷îãî ÷àñó, ùî
ìåíøèé âіä íîðìè ÷àñó, ïåðåäáà÷åíîї çàêîíîäàâñòâîì, і ìîæå âñòàíîâëþâàòèñÿ çà äîãîâîðîì ìіæ ïðàöіâíèêîì і ðîáîòîäàâöåì ç îïëàòîþ
ïðàöі ïðîïîðöіéíî âіäïðàöüîâàíîìó ÷àñó àáî çàëåæíî âіä âèðîáіòêó.
Ó 2019 ðîöі çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ ïëàíåòè 3,3 ìëðä (57 % âіä
çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі). Ñâіòîâà ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі ñâіä÷èòü ïðî ïåðåâàãè íåâèðîáíè÷îї ñôåðè (íàóêà, îñâіòà, ìåäèöèíà, òîðãîâåëüíî-ôіíàíñîâà äіÿëüíіñòü òîùî), íà íåї ïðèïàäàє áëèçüêî 63 %. Ó ïðîìèñëîâîñòі
çàéíÿòî ïðèáëèçíî 30 %, óñі іíøі ïðàöþþòü â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.
Ñòðóêòóðà çàéíÿòîñòі çàãàëîì âіäïîâіäàє ñòðóêòóðі ãîñïîäàðñòâà і
òèïó êðàїíè çà ðіâíåì åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Ó ðîçâèíåíèõ êðàїíàõ
ïîíàä ïîëîâèíó çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ ïðàöþþòü ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі.
Ó ïðîìèñëîâîñòі çàéíÿòî â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 25–40 %, à êіëüêіñòü
çàéíÿòèõ ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ïîìіòíî ìåíøà – çàçâè÷àé 3–6 %.
Íàïðèêëàä, â ßïîíії ó íåâèðîáíè÷іé ñôåðі çàéíÿòî 69 %, â Àâñòðàëії – 70 %, ó Âåëèêіé Áðèòàíії – 79 %, à ó ÑØÀ – 80 % íàñåëåííÿ.
Âîäíî÷àñ ó áàãàòüîõ êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ñïіââіäíîøåííÿ
çàéíÿòèõ ó ðіçíèõ ñåêòîðàõ åêîíîìіêè âèãëÿäàє ïî іíøîìó. Íàïðèêëàä, ó Êèòàї áëèçüêî 57 % çàéíÿòî ó âèðîáíè÷іé ñôåðі – 29 % ó
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ïðîìèñëîâîñòі і 28 % ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.
Òåìïè çðîñòàííÿ çàéíÿòîñòі â íåâèðîáíè÷іé ñôåðі òàêîæ çàëåæàòü
âіä ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó. Òàê, çà ïåðіîä 2000–2018 ðð. ÷àñòêà
çàéíÿòîñòі â ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі ó êðàїíàõ ç äóæå íèçüêèì ðіâíåì
äîõîäіâ çìåíøèëèñü íà 6 % (äî 69 % çàãàëîì). Íàòîìіñòü ó êðàїíàõ іç
äîõîäîì íèæ÷å ñåðåäíіì òàêå çìåíøåííÿ ñêëàäàëî 10 % (äî 49 %
çàãàëîì), à ó êðàїíàõ іç ñåðåäíіì ðіâíåì äîõîäó ÷àñòêà çàéíÿòîñòі â
ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі çìåíøèëàñÿ íà 15 % (äî 32 % çàãàëîì).
Îñòàííіìè ðîêàìè ó ñâіòі ñïîñòåðіãàєòüñÿ çðîñòàííÿ òèì÷àñîâîї,
íåïîâíîї, à òàêîæ íåôîðìàëüíîї çàéíÿòîñòі. Ðîçâèòîê òàêèõ ôîðì
çàéíÿòîñòі çóìîâëåíèé çîêðåìà é çðîñòàííÿì ÷àñòêè ñôåðè ïîñëóã. Ïðè
öüîìó çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó íîâі ìîæëèâîñòі ùîäî çàéíÿòîñòі, ÿêі
âèíèêëè çàâäÿêè ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé òà êîìóíіêàöіé. Іíòåðíåò, ìàñèâè äîñòóïíèõ äàíèõ, åêñïëóàòàöіÿ íîâèõ ìîáіëüíèõ ïðèñòðîїâ
çìіíèëè ñåðâіñè. Îòæå ñüîãîäíі є ìîæëèâіñòü íàäàâàòè ïîñëóãè â áóäüÿêèé ÷àñ і â áóäü-ÿêîìó ìіñöі.
Â Óêðàїíі íà êіíåöü 2019 ð. êіëüêіñòü çàéíÿòèõ ñêëàäàëà 16,5 ìëí
îñіá. Ïðè öüîìó áëèçüêî 60 % ç íèõ áóëî çàéíÿòî â íåâèðîáíè÷іé
ñôåðі. Íàéâèùà çàéíÿòіñòü ñïîñòåðіãàєòüñÿ ó ñôåðі íàäàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïîñëóã і â òîðãіâëі (ìàë. 111). Çàãàëîì ðіâåíü çàéíÿòîñòі â
Óêðàїíі ñòàíîâèòü 58 %. Çðîñòàííÿ ðіâíÿ çàéíÿòîñòі âіäáóëîñÿ â óñіõ
ðåãіîíàõ. Íàéâèùèé ñïîñòåðіãàâñÿ ó ì. Êèєâі (63,1 %), Õàðêіâñüêіé
(62,1 %), Ñóìñüêіé (59,8 %) òà Äíіïðîïåòðîâñüêіé (59,5 %) îáëàñòÿõ, à íàéíèæ÷èé – ó Âîëèíñüêіé òà Äîíåöüêіé (âіäïîâіäíî, ïî
50,9 %) îáëàñòÿõ. Çðîñòàííÿ ðіâíÿ çàéíÿòîñòі âіäáóëîñÿ ñåðåä óñіõ
âіêîâèõ ãðóï, çà âèíÿòêîì îñіá âіêîì 40–49 ðîêіâ, ñåðåä ÿêèõ öåé
ïîêàçíèê ñêîðîòèâñÿ ç 79,4 % äî 78,7 %. Íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі
ñïîñòåðіãàєòüñÿ ñåðåä îñіá âіêîì âіä 35 äî 50 ðîêіâ (ìàéæå 80%), à
íàéíèæ÷èé – ñåðåä îñіá ó âіöі 60–70 ðîêіâ (14 %) òà 15–24 ðîêè
(31 %). Íèçüêèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі ìîëîäі îáóìîâëåíèé òèì, ùî çíà÷íà êіëüêіñòü îñіá ó öüîãî âіêó íàâ÷àєòüñÿ òà íå âõîäèòü äî ñêëàäó
ðîáî÷îї ñèëè. Çðîñòàííÿ îáñÿãіâ òà ðіâíÿ çàéíÿòîñòі âіäáóëîñÿ ÿê ó
ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ, òàê і ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Ó ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ êіëüêіñòü çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ ó âіöі 15–70 ðîêіâ çáіëüøèëàñÿ íà
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143 òèñ. îñіá (äî 11,4 ìëí îñіá), à ðіâåíü çàéíÿòîñòі çðіñ ç 58,1 % äî
59,1 %. Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі – êіëüêіñòü çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ çáіëüøèëàñÿ íà 74 òèñ. îñіá (äî 5,2 ìëí îñіá), ðіâåíü çàéíÿòîñòі çðіñ ç
55,0 % äî 56,2 %.
ÍÀÓÊÎÂІ ÄÈÑÊÓÑІЇ
Нині не все економічно активне населення залучене до виробництва.
Це пояснюють тим, що після переходу до ринкових відносин у сфері
економіки виникла проблема працевлаштування, у країні з’явилися безробітні. Яка роль, на вашу думку, держави у вирішенні цієї проблеми?

Íà ðèíêó ïðàöі Óêðàїíè ñïîñòåðіãàþòüñÿ ñóòòєâі ãåíäåðíі îñîáëèâîñòі. ßêùî ñåðåä ÷îëîâіêіâ ÷èñåëüíіñòü çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ âіêîì
15–70 ðîêіâ çáіëüøèëàñÿ íà 205 òèñ. îñіá, òî ñåðåä æіíîê öåé ïîêàçíèê çðіñ ëèøå íà 12 òèñ. îñіá. Ïðè öüîìó, ÿêùî ñåðåä ÷îëîâіêіâ ðіâåíü
çàéíÿòîñòі ñòàíîâèòü 64,0 %, òî ñåðåä æіíîê – ëèøå 52,9 %.

Проблеми зайнятості населення. Îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ
ïðîáëåì çàéíÿòîñòі є áåçðîáіòòÿ. Áåçðîáіòòÿ – öå ñêëàäíå ñîöіàëüíîåêîíîìі÷íå ÿâèùå, çà ÿêîãî ÷àñòèíà åêîíîìі÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ
íå ìàє ðîáîòè é çàðîáіòíîї ïëàòè (âèíàãîðîäè) ÿê äæåðåëà іñíóâàííÿ.
Áåçðîáіòíèìè ââàæàþòüñÿ îñîáè âіêîì 15 ðîêіâ і ñòàðøå, ÿêі îäíî÷àñíî çàäîâîëüíÿþòü òðüîì óìîâàì: íå ìàëè ðîáîòè (ïðèáóòêîâîãî
çàíÿòòÿ) óïðîäîâæ îñòàííіõ ÷îòèðüîõ òèæíіâ, àêòèâíî øóêàëè ðîáîòó
àáî îðãàíіçîâóâàëè âëàñíó ñïðàâó; óïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ äâîõ òèæíіâ
áóëè ãîòîâі ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè – ïî÷àòè ïðàöþâàòè çà íàéìîì àáî
íà âëàñíîìó ïіäïðèєìñòâі ç ìåòîþ îòðèìàííÿ îïëàòè àáî äîõîäó.
Òàêîæ âіäíîñÿòüñÿ îñîáè, ÿêі ïðèñòóïàþòü äî ðîáîòè âïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ äâîõ òèæíіâ; çíàéøëè ðîáîòó, ÷åêàþòü âіäïîâіäі òîùî.
Ó 2019 ðîöі ñâіòîâèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñòàíîâèâ 5,4 % (188 ìëí).
Ó 2020 ðîöі, ÷åðåç êðèçó, â óñüîìó ñâіòі ïіä çàãðîçîþ îïèíèëîñÿ ïîíàä
500 ìëí ðîáî÷èõ ìіñöü, çäåáіëüøîãî â êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
Ñåðåä ðåãіîíіâ ñâіòó ðіâåíü áåçðîáіòòÿ íàéâèùèé ó Ïіâíі÷íіé
Àôðèöі (12 %) òà Öåíòðàëüíіé і Çàõіäíіé Àçії (9 %). Íàòîìіñòü íàéíèæ÷і ïîêàçíèêè ñïîñòåðіãàþòüñÿ â Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії òà Òèõîìó
îêåàíі (3 %) òà ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі (4 %).
Íàéìåíøà ÷àñòêà òèõ, õòî ìàє íåïîâíó çàéíÿòіñòü, ó Ïіâíі÷íіé
Àìåðèöі і ó Ñõіäíіé Єâðîïі – áëèçüêî 1 % âіä çàãàëüíîї ÷èñåëüíîñòі
çàéíÿòèõ. Ó Ëàòèíñüêіé Àìåðèöі òà Êàðèáñüêîìó áàñåéíі âîíà çðîñòàє äî 8 %, à ó êðàїíàõ ç äóæå íèçüêèì ðіâíåì äîõîäіâ ñÿãàє 13 %.
Â Óêðàїíі êіëüêіñòü áåçðîáіòíîãî íàñåëåííÿ ó âіöі 15–70 ðîêіâ ó
2019 ðîöі ñòàíîâèëà 1,5 ìëí îñіá. Öå îçíà÷àє, ùî ðіâåíü áåçðîáіòòÿ
ñêëàäàâ 8,2 %, ùî є âèùèì çà ñåðåäíіé ïîêàçíèê ïî êðàїíàõ Єâðîïåéñüêîãî ñîþçó, äå âіí ñêëàäàє 6,7 %.
Ïîðіâíÿíî ç 2018 ð. ñêîðî÷åííÿ ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ âіäáóëîñÿ ñåðåä
ãðîìàäÿí âіêîì âіä 15 äî 39 ðîêіâ, ó òîé æå ÷àñ ñåðåä îñіá âіêîì
40–49 ðîêіâ ðіâåíü áåçðîáіòòÿ çðіñ ç 7,7 % äî 8,4 %, ñåðåä îñіá
50–59 ðîêіâ – ç 7,4 % äî 8,0 %. Íàéíèæ÷èé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñïîñòåðіãàâñÿ ñåðåä îñіá ó âіöі 30–34 ðîêè (7,3 %), ó òîé æå ÷àñ ñåðåä
ìîëîäі äî 25 ðîêіâ öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 15,4 % ðîáî÷îї ñèëè âіäïî238

ГОЛОВНЕ
 Зайнятість населення – це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою
одержання доходу.
 Загальний рівень зайнятості в Україні становить близько 58 %.
 Проблеми зайнятості – безробіття, низька якість зайнятості, гендерна нерівність,
неформальна зайнятість.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.

Що є зайнятістю населення?
Які категорії в Україні належать до зайнятого населення?
Поясніть сутність проблем зайнятості
Яка саме проблема зайнятості у вашому майбутньому вас турбуватиме більше?

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÅÁÅ
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âіäíîãî âіêó (ìàéæå âäâі÷і âèùå, íіæ ñåðåä óñüîãî íàñåëåííÿ).
Çìåíøåííÿ îáñÿãіâ òà ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ âіäáóëîñÿ ÿê ó ìіñüêèõ
ïîñåëåííÿõ, òàê і ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі. Ó ìіñüêèõ ïîñåëåííÿõ êіëüêіñòü áåçðîáіòíîãî íàñåëåííÿ ó âіöі 15–70 ðîêіâ çìåíøèëàñÿ íà 68 òèñ.
îñіá (äî 995 òèñ. îñіá), à ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñêîðîòèâñÿ ç 8,6 % äî
8,0 %. Ó ñіëüñüêіé ìіñöåâîñòі – êіëüêіñòü áåçðîáіòíîãî íàñåëåííÿ
çìåíøèëàñÿ íà 23 òèñ. îñіá (äî 493 òèñ. îñіá), ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñêîðîòèâñÿ 9,2 % äî 8,7 % ðîáî÷îї ñèëè.
Çà ñòàòòþ, ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ òà ðіâíÿ áåçðîáіòòÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ
ñåðåä ÷îëîâіêіâ, ó òîé æå ÷àñ ñåðåä æіíîê âіäïîâіäíі ïîêàçíèêè çðîñòàþòü. Ñåðåä ÷îëîâіêіâ êіëüêіñòü áåçðîáіòíèõ çìåíøèëàñÿ íà 135 òèñ. îñіá
(äî 808 òèñ. îñіá), à ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñêîðîòèâñÿ ç 10,0 % äî 8,5 %.
Ïðè öüîìó, ñåðåä æіíîê êіëüêіñòü áåçðîáіòíèõ çðîñëà íà 44 òèñ. îñіá (äî
680 òèñ. îñіá), à ðіâåíü áåçðîáіòòÿ çðіñ ç 7,4 % äî 7,9 % ðîáî÷îї ñèëè.
Äî ñâіòîâèõ ïðîáëåì çàéíÿòîñòі íàëåæèòü òàêîæ íèçüêà ÿêіñòü
çàéíÿòîñòі – ðîáîòà çà âіäñóòíîñòі ãіäíèõ óìîâ ïðàöі àáî íàëåæíîãî
äîõîäó. Ó 2019 ð. 19 % âіä óñіõ çàéíÿòèõ – íå çàðîáëÿëè äîñòàòíüî, àáè
їõíі ñіì’ї çìîãëè âèðâàòèñÿ çі ñòàíó êðàéíüîãî çóáîæіííÿ. Â Óêðàїíі
ñåðåäíÿ çàðïëàòà çàëèøàєòüñÿ îäíієþ ç íàéíèæ÷èõ â Єâðîïі.
Ùå îäíà ïðîáëåìà – ãåíäåðíà íåðіâíіñòü, òîáòî ðіçíå ñòàâëåííÿ
äî çàéíÿòîñòі ïðàöіâíèêіâ ðіçíîї ñòàòі. Ó 2019 ðîöі òðóäîâîþ äіÿëüíіñòþ çàéíÿòî áóëî ëèøå 48 % æіíîê, òîäі ÿê ó ÷îëîâіêіâ öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 75 %. Íåäîñòàòíє âèêîðèñòàííÿ æіíî÷îї ïðàöі äóæå
âèðàæåíå â Ïіâíі÷íіé Àôðèöі òà â àðàáñüêèõ äåðæàâàõ.
Íåôîðìàëüíà çàéíÿòіñòü, àáî òàê çâàíі íåôîðìàëüíі òðóäîâі âіäíîñèíè, – ÷åðãîâà ïðîáëåìà ñâіòîâîї åêîíîìіêè. Òàêà çàéíÿòіñòü âèíèêàє, êîëè ëþäè ïðàöþþòü áåç îôîðìëåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó,
âèêîíóþòü îêðåìі âèäè ðîáіò, íå ïðîïèñàíі ó òðóäîâîìó äîãîâîðі é ò. ï.
Â Óêðàїíі ñåðåä çàéíÿòèõ ãðîìàäÿí ó êîæíîãî ï’ÿòîãî òðóäîâі âіäíîñèíè íå çàðåєñòðîâàíі.
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ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ,
ІÑÒÎÐІß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
І ÐÎÇÂÈÒÊÓ
 знати адміністративно-територіальний устрій власного регіону;
 пояснювати особливості й наслідки географічного положення свого регіону;
 розуміти суть можливих змін у регіоні через адміністративно-територіальну реформу;
 дізнатися про історію виникнення свого регіону.

§ 62.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß.
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÈÒÎÐІÀËÜÍÈÉ ÓÑÒÐІÉ

 Що спільного та відмінного у фізико-географічному та економіко-географіч-ному положенні?
 Назвіть головні одиниці адміністративно-територіального устрою України.


Географічне положення. Âàì óæå âіäîìî, ùî Óêðàїíà – óíіòàðíà äåðæàâà, ðåãіîíàìè ÿêîї є 24 îáëàñòі, 1 àâòîíîìíà ðåñïóáëіêà і
2 ìіñòà çі ñïåöіàëüíèì ñòàòóñîì: Êèїâ і Ñåâàñòîïîëü.
Ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ðåãіîíó ñëіä ðîçãëÿäàòè,
çâàæàþ÷è ÿê íà îñîáëèâîñòі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî, òàê і åêîíîìіêîãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ. Ëèøå çà òàêèõ óìîâ ìîæíà ç’ÿñóâàòè, ÿê
ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ âïëèâàє íà ðîçâèòîê ãîñïîäàðñòâà êîæíîãî ç
ðåãіîíіâ і ÷èì âèçíà÷àєòüñÿ éîãî ãîñïîäàðñüêà ñïåöіàëіçàöіÿ.
Ïåðøå óÿâëåííÿ ïðî îñîáëèâîñòі ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ
íàäàє ðîçòàøóâàííÿ ðåãіîíó â ìåæàõ ïåâíîї ïðèðîäíîї çîíè. Çàóâà240
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æèìî, àäìіíіñòðàòèâíèé ðåãіîí ìàє ÷іòêі êîðäîíè, ÿêі çàçâè÷àé íå
çáіãàþòüñÿ ç ïðèðîäíèìè ìåæàìè. Òîìó äåÿêі ðåãіîíè ðîçòàøîâàíі
ïîâíіñòþ â îäíіé ïðèðîäíіé çîíі, іíøі «çàõîäÿòü» ó ðіçíі ïðèðîäíі
çîíè, ÷îìó ñïðèÿє çíà÷íà ïëîùà àäìіíіñòðàòèâíîї îäèíèöі. Òàê, íàéáіëüøà çà ïëîùåþ Îäåñüêà îáëàñòü (33,3 òèñ. êì2) ïðîñòÿãàєòüñÿ â
ìåæі ëіñîñòåïîâîї і ñòåïîâîї ïðèðîäíèõ çîí. Òàê ñàìî ó äâîõ ïðèðîäíèõ çîíàõ – ìіøàíèõ ëіñіâ і ëіñîñòåïó – ðîçòàøîâàíà і ×åðíіãіâñüêà
îáëàñòü.
Òі îáëàñòі, ùî ðîçòàøîâàíі â ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ, ìàþòü
ðіçíîìàíіòíіøі ïðèðîäíі óìîâè і, ÿê íàñëіäîê, ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó
áàãàòîãàëóçåâîãî ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Óòіì ïîäіáíà ðіçíîìàíіòíіñòü ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà і ç ðîçòàøóâàííÿì ðåãіîíó íà ñòèêó äâîõ
ïðèðîäíèõ êðàїí. Ïðèêëàäîì є, çîêðåìà, íàéìåíøà çà ïëîùåþ ×åðíіâåöüêà îáëàñòü (8,1 òèñ. êì2). Її ïіâíі÷íà ÷àñòèíà ìіñòèòüñÿ â ìåæàõ
Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè, à ïіâäåííà – ó ìåæàõ
ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîї êðàїíè Óêðàїíñüêі Êàðïàòè. Òàê ñàìî ïîєäíàííÿ
ðіâíèííèõ і ãіðñüêèõ ëàíäøàôòіâ õàðàêòåðíå äëÿ ïîðіâíÿíî íåâåëèêîї
Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòі. Íå ìåíø ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі óìîâè,
ïðèòàìàííі ÀÐ Êðèì, ÿêà ðîçòàøîâàíà òàêîæ íà ñòèêó äâîõ ïðèðîäíèõ êðàїí і äâîõ ïðèðîäíèõ çîí, ÿêі äî òîãî æ íàëåæàòü äî ðіçíèõ
ãåîãðàôі÷íèõ ïîÿñіâ.
Âîäíî÷àñ ç îñîáëèâîñòÿìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ âàæëèâî âèçíà÷èòè é îñîáëèâîñòі åêîíîìіêî-ãåîãðàôі÷íîãî ïîëîæåííÿ
îáëàñòі. Ñåðåä òàêèõ âàæëèâå åêîíîìі÷íå çíà÷åííÿ ìàє âèõіä äî ìîðіâ
і íàÿâíіñòü âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ øëÿõіâ. Ç îãëÿäó íà öå, çâåðòàþòü
íà ñåáå óâàãó ïåðåâàãè ïåðåäóñіì ïіâäåííèõ îáëàñòåé, ÿê-îò: Îäåñüêîї,
Ìèêîëàїâñüêîї, Õåðñîíñüêîї, à òàêîæ ÀÐ Êðèì. Âîíè ìàþòü áåçïîñåðåäíіé âèõіä äî ×îðíîãî ìîðÿ, à ÷åðåç íüîãî – äî Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ
і äàëі ó Ñâіòîâèé îêåàí. Òàê ñàìî ìàþòü ïåâíі ïåðåâàãè é öåíòðàëüíîñõіäíі îáëàñòі – Äíіïðîïåòðîâñüêà, Çàïîðіçüêà òà Êіðîâîãðàäñüêà, ÿêі
÷åðåç Äíіïðîâñüêó, Ïіâäåííî-Áóçüêó òà Äíіñòðîâñüêó ðі÷êîâі ñèñòåìè
ïåðøèìè ñåðåä áàãàòüîõ іíøèõ çàáåçïå÷óþòü ñîáі çâ’ÿçîê іç ÷îðíîìîðñüêî-ñåðåäçåìíîìîðñüêèì áàñåéíîì. Äîäàìî, ùî Õåðñîíñüêà, Çàïîðіçüêà і Äîíåöüêà îáëàñòі çàáåçïå÷åíі ìîðñüêèìè ïîðòàìè íà
óçáåðåææі Àçîâñüêîãî ìîðÿ.
Ç îãëÿäó íà ãåîïîëіòè÷íå ïîëîæåííÿ, ïåâíі ïåðåâàãè ùîäî ðîçâèòêó åêîíîìіêè ìîæóòü ìàòè ïðèêîðäîííі îáëàñòі. Íà çàõîäі òàêі
îáëàñòі íàëàãîäæóþòü òіñíі êîíòàêòè іç çàðóáіæíèìè ñóñіäàìè-÷ëåíàìè Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Íà ïіâíî÷і і ñõîäі ïðèêîðäîííі îáëàñòі
ïіäòðèìóþòü âçàєìîâèãіäíі âіäíîñèíè іç êðàїíàìè-÷ëåíàìè ÑÍÄ.

Адміністративно-територіальний устрій. Çãіäíî ç
Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ñèñòåìó àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ Óêðàїíè ñòàíîâëÿòü: Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà
Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñòà, ðàéîíè â ìіñòàõ, ñåëèùà і
ñåëà (äèâ. Äîäàòîê 3). Öі òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі ðîçðіçíÿþòü çà òðüîìà ïіäñòàâàìè. Ïåðøà – öå ãåîãðàôі÷íà îçíàêà, çà ÿêîþ
їõ ïîäіëÿþòü íà ðåãіîíè (ÀÐ Êðèì, îáëàñòі, ðàéîíè, ìіñòà-ðåãіîíè Êèїâ
і Ñåâàñòîïîëü) і íàñåëåíі ïóíêòè (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà). Äðóãà îçíàêà
– ñòàòóñ, âіäïîâіäíî äî ÿêîãî ðîçðіçíÿþòü àäìіíіñòðàòèâíî-òåðè-
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òîðіàëüíі îäèíèöі (îáëàñòі, ðàéîíè), ñàìîâðÿäíі òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі (ìіñòà, ñåëèùà, ñåëà). Êðіì òîãî, ÀÐ Êðèì ìàє îñîáëèâèé ñòàòóñ
òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії, à ðàéîíè â ìіñòàõ õàðàêòåðèçóþòüñÿ îçíàêàìè ÿê àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ, òàê і ñàìîâðÿäíèõ îäèíèöü.
Òðåòÿ îçíàêà – öå ìіñöå â ñèñòåìі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ Óêðàїíè, âіäïîâіäíî äî ÿêîãî ðîçðіçíÿþòü òåðèòîðіàëüíі îäèíèöі ïåðâèííîãî ðіâíÿ (ìіñòà áåç ðàéîííîãî ïîäіëó, ðàéîíè â ìіñòàõ,
ñåëèùà, ñåëà), ñåðåäíüîãî ðіâíÿ (ðàéîíè, ìіñòà ç ðàéîííèì ïîäіëîì) і
âèùîãî ðіâíÿ (Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì, îáëàñòі, ìіñòà Êèїâ і
Ñåâàñòîïîëü).
Ñó÷àñíà ñèñòåìà îáëàñòåé òà ðàéîíіâ Óêðàїíè ñôîðìîâàíà ç
1932 ðîêó, êîëè áóëè óòâîðåíі ïåðøі îáëàñòі çàìіñòü ÷èííîї äî òîãî
àäìіíіñòðàòèâíîї ñèñòåìè ç 40 îêðóãіâ òà 406 ðàéîíіâ і 29 938 íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.
Óïðîäîâæ 2015–2020 ðð. â Óêðàїíі ïðîäîâæóâàëà òðèâàòè àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà ðåôîðìà. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà óäîñêîíàëåííÿ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷åðåç íàäàííÿ áіëüøèõ ïîâíîâàæåíü
îðãàíàì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (äåöåíòðàëіçàöіþ) і îïòèìіçàöіþ
àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîãî ïîäіëó. Çàìіñòü ïîíàä 11 òèñÿ÷ ìіñöåâèõ ðàä áóäå ñòâîðåíî 1417 ñïðîìîæíèõ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä.
Ñïðîìîæíà òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà – òåðèòîðіàëüíі ãðîìàäè ñіë
(ñåëèù, ìіñò), ÿêі â ðåçóëüòàòі äîáðîâіëüíîãî îá’єäíàííÿ çäàòíі ñàìîñòіéíî àáî ÷åðåç âіäïîâіäíі îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ðіâåíü íàäàííÿ ïîñëóã, çîêðåìà ó ñôåðі îñâіòè,
êóëüòóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ç óðàõóâàííÿì êàäðîâèõ ðåñóðñіâ, ôіíàíñîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó іíôðàñòðóêòóðè âіäïîâіäíîї àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíîї îäèíèöі. Àäìіíіñòðàòèâíèì öåíòðîì îá’єäíàíîї
òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè âèçíà÷àєòüñÿ íàñåëåíèé ïóíêò, ÿêèé ìàє ðîçâèíóòó іíôðàñòðóêòóðó і ðîçòàøîâàíèé íàéáëèæ÷å äî ãåîãðàôі÷íîãî
öåíòðó òåðèòîðії îá’єäíàíîї òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè. Íàðàçі âæå óòâîðåíî ïîíàä 1 òèñ. òàêèõ îá’єäíàíèõ òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За Постановою Верховної Ради України «Про утворення
та ліквідацію районів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
807-IX#Text визначте, які адміністративно-територіальні
зміни відбулися у вашому регіоні

Іñòîðіÿ ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó. Ïåðøі îáëàñòі – Âіííèöüêó, Äíіïðîïåòðîâñüêó, Êèїâñüêó, Îäåñüêó – áóëî ñòâîðåíî â ëþòîìó 1932 ð.
Ó ÷åðâíі òîãî æ ðîêó áóëè ñòâîðåíі Äîíåöüêà, à â æîâòíі – ×åðíіãіâñüêà îáëàñòі. Ó 1934 ð. ñòîëèöþ Óêðàїíè ïåðåíåñåíî ç Õàðêîâà äî
Êèєâà. Ó ëèñòîïàäі 1937 ð. ñòâîðåíî Æèòîìèðñüêó, Ìèêîëàїâñüêó,
Ïîëòàâñüêó, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêó (ç 1954 ð. – Õìåëüíèöüêà) îáëàñòі.
Äîíåöüêó îáëàñòü ó ÷åðâíі 1938 ð. ïîäіëåíî íà Ñòàëіíñüêó (ç 1961 ð. –
Äîíåöüêà) і Âîðîøèëîâãðàäñüêó (ç 1961 ð. – Ëóãàíñüêà). Ó ñі÷íі 1939 ð.
óòâîðåíî Çàïîðіçüêó, Êіðîâîãðàäñüêó і Ñóìñüêó îáëàñòі. Ó ãðóäíі
1939 ð. íà òåðèòîðії Çàõіäíîї Óêðàїíè áóëî ñòâîðåíî øіñòü îáëàñòåé:
242

ГОЛОВНЕ
 Характеристика географічного положення своєї області передбачає виявлення
особливостей фізико-географічного та економіко-географічного положення.
 Систему адміністративно-територіального устрою України становлять Автономна
Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селища і села.
 З 2015 р. в Україні здійснюється адміністративно-територіальна реформа.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1.
2.
3.
4.
5.

Визначте особливості фізико-географічного положення свого регіону.
Визначте особливості економіко-географічного положення свого регіону.
Коли утворився ваш регіон?
Поясніть статус вашого населеного пункту.
Зʼясуйте, чи підпадає під адміністративно-територіальну реформу ваш регіон. Які
зміни його очікують?
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Ëüâіâñüêó, Ñòàíіñëàâñüêó (ç 1962 ð. – Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà), Òåðíîïіëüñüêó, Âîëèíñüêó, Ðіâíåíñüêó і Äðîãîáèöüêó (â 1959 ð. – îá’єäíàíà ç
Ëüâіâñüêîþ).
Ó ÷åðâíі 1945 ð. Êðèìñüêó Àâòîíîìíó Ðàäÿíñüêó Ñîöіàëіñòè÷íó
Ðåñïóáëіêó ïåðåòâîðåíî íà Êðèìñüêó îáëàñòü Ðîñіéñüêîї Ðàäÿíñüêîї
Ñîöіàëіñòè÷íîї Ðåñïóáëіêè (ç 1996 ð. – Àâòîíîìíà Ðåñïóáëіêà Êðèì).
À â ëþòîìó 1954 ðîêó, âðàõîâóþ÷è òåðèòîðіàëüíó áëèçüêіñòü, ñïіëüíіñòü åêîíîìіêè і òіñíі ãîñïîäàðñüêі çâ’ÿçêè, Êðèìñüêà îáëàñòü áóëà
ïåðåäàíà äî ñêëàäó Óêðàїíè.
Ñòàíîì íà 1 ñі÷íÿ 2020 ð. â Óêðàїíі áóëè òàêі àäìіíіñòðàòèâíîòåðèòîðіàëüíі îäèíèöі: ÀÐ Êðèì òà 24 îáëàñòі, 490 ðàéîíіâ, 461 ìіñòî
(ç íèõ 189 – ìіñò ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó, ðåñïóáëіêàíñüêîãî, îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ), 108 ðàéîíіâ ó ìіñòàõ, 882 ñåëèùà ìіñüêîãî òèïó, 28 376 ñіëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ.
Äëÿ ïîðіâíÿííÿ, ñòàíîì íà ãðóäåíü 1965 ð. â Óêðàїíі áóëî
394 ðàéîíè, 370 ìіñò, 828 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó òà 32 742 ñіëüñüêèõ
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, à íà ïî÷àòîê 2011 ð. – 490 ðàéîíіâ, 459 ìіñò
(ç íèõ 180 – ìіñòà ñïåöіàëüíîãî ñòàòóñó, ðåñïóáëіêàíñüêîãî, îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ), 118 ðàéîíіâ ó ìіñòàõ, 885 ñåëèù ìіñüêîãî òèïó, 10 278 ñіëüñüêèõ ðàä, 28 457 ñіë.
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ÏÐÈÐÎÄÀ ÐÅÃІÎÍÓ

 пояснювати особливості природи власного регіону;
 знати природні ресурси своєї області;
 вміти аналізувати екологічні наслідки природокористування у своїй області;
 навчитися висловлювати власні судження щодо заходів з метою раціонального використання
р
та охорони
р
природних
р р д
р
ресурсів.
ур

§ 63.

ÏÐÈÐÎÄÍІ ÓÌÎÂÈ І ÐÅÑÓÐÑÈ ÎÁËÀÑÒІ.
ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß. ÎÁ’ЄÊÒÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÇÀÏÎÂІÄÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ

 Що належить до природних ресурсів і які є їхні головні види?
 Що таке природокористування?


Регіональні особливості природи. Âåëèêі ðîçìіðè òåðèòîðії
Óêðàїíè òà її ðîçòàøóâàííÿ â ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ çóìîâèëè
ïîìіòíі âіäìіíè ó ïðèðîäі ìіæ її ðåãіîíàìè, ùî çíà÷íî âïëèâàє íà
æèòòÿ і ïîáóò íàñåëåííÿ.
Áіëüøіñòü îáëàñòåé ðîçòàøîâàíî â ìåæàõ ðіâíèííîãî ðåëüєôó.
Âèíÿòêîì є ëèøå Çàêàðïàòñüêà, Ëüâіâñüêà, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà і ×åðíіâåöüêà îáëàñòі, ÷àñòèíà ÿêèõ çàéíÿòà Óêðàїíñüêèìè Êàðïàòàìè.
À êðàéíіé ïіâäåíü ÀÐÊ çàéíÿòèé Êðèìñüêèìè ãîðàìè. Öі îñîáëèâîñòі
çóìîâëåíі ïàíóâàííÿì ó ìåæàõ òåðèòîðії êðàїíè âåëèêîї òåêòîíі÷íîї
ñòðóêòóðè – Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè. Ó ðåëüєôі їé âіäïîâіäàє
Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèíà. Íàòîìіñòü íà ïіâäåííîìó çàõîäі і íà êðàéíüîìó ïіâäíі Êðèìñüêîãî ïіâîñòðîâà ðîçòàøîâàíі ìîëîäі ñêëàä÷àñòі
ñèñòåìè, ùî є ÷àñòèíàìè Àëüïіéñüêî-Ãіìàëàéñüêîãî ïîÿñó.
Óòіì íå êîæíà îáëàñòü ìàє îäíàêîâèé, ÿê çà àáñîëþòíèìè, òàê і çà
âіäíîñíèìè âèñîòàìè, ðіâíèííèé ðåëüєô. Òàê, ×åðíіâåöüêà îáëàñòü
âèðіçíÿєòüñÿ ñåðåä іíøèõ ðåãіîíіâ íàéâèùîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ
ðіâíèííîї ÷àñòèíè Óêðàїíè (515 ì). Çíà÷íі àáñîëþòíі âèñîòè õàðàêòåðíі é äëÿ Äîíåöüêîї і Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé, äå âîíè ñÿãàþòü 250–
350 ì. Íàòîìіñòü ïіâäåíü Îäåñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї і Õåðñîíñüêîї
îáëàñòåé, íàâïàêè, õàðàêòåðèçóєòüñÿ íåçíà÷íèìè âèñîòàìè, ùî ïîäåêóäè ñòàíîâëÿòü ëèøå 2–10 ì.
Óñі ìіæðåãіîíàëüíі âіäìіíè â ðåëüєôі ïîÿñíþþòüñÿ ìіñöåâèìè îñîáëèâîñòÿìè òåêòîíі÷íîї і ãåîëîãі÷íîї áóäîâè. Ñåðåä òàêèõ âàæëèâі
ñêëàäîâі áóäîâè Ñõіäíîєâðîïåéñüêîї ïëàòôîðìè – îáëàñòі ùèòà і
ïëèòè. Ó ðåëüєôі їì âіäïîâіäàþòü âèñî÷èíè і íèçîâèíè, ÿêі ñêëàäåíі
244

ÍÀÓÊÎÂІ Ä
ÄÈÑÊÓÑІЇ
Негативні наслідки від повеней і паводків проявляються на 27 % території України, де проживає майже третина населення. У Прикарпатському регіоні катастрофічні паводки за останні десятиліття завдали
збитків на мільярди гривень. Чи можна, на вашу думку, зменшити наслідки таких природних явищ?


Регіональні особливості природних ресурсів. Áåçïåðå÷íî,
âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü íå ëèøå ïðèðîäíі óìîâè, à é ïðèðîäíі
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íåîäíàêîâèìè ãіðñüêèìè ïîðîäàìè. Äî òîãî æ ó ìåæàõ òåðèòîðії
Óêðàїíè ïîøèðåíі é іíøі ñòðóêòóðè – Äîíåöüêà ñêëàä÷àñòà îáëàñòü,
Ñêіôñüêà ïëàòôîðìà, ç ÿêèìè і ïîâ’ÿçàíі çíà÷íі êîëèâàííÿ âèñîò.
Ïîìіòíî ðіçíèòüñÿ і êëіìàò ðåãіîíіâ. Ùî äàëі íà çàõіä ðîçòàøîâàíі
îáëàñòі, òî êëіìàò їõíіé ì’ÿêøèé – âîëîãіøèé і çàçâè÷àé áåç ðіçêèõ
ñòðèáêіâ òåìïåðàòóðè âïðîäîâæ ðîêó. Ùî ñõіäíіøå ðîçòàøîâàíі
îáëàñòі, òî ñóâîðіøèé êëіìàò, çà ÿêîãî äóæå ìîðîçíі çèìè і ñïåêîòíå
ëіòî є çâè÷íèì ÿâèùåì. Íàïðèêëàä, äëÿ íèçîâèííîї ÷àñòèíè
Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі òèïîâîþ є êîðîòêà é òåïëà çèìà ç òåìïåðàòóðîþ –2…–3 Ñ. Ëіòî òóò òåïëå, àëå íå ñïåêîòíå, òåìïåðàòóðà ëèïíÿ –
áëèçüêî +20 Ñ. Ïîäіáíèé êëіìàò і Ðіâíåíñüêîї, і Âîëèíñüêîї îáëàñòåé,
äå âçèìêó òåìïåðàòóðà çàçâè÷àé ëèøå –4…–5 Ñ, à âëіòêó ñÿãàє
+18…+19 Ñ. Íàòîìіñòü ó Ëóãàíñüêіé, Äîíåöüêіé îáëàñòÿõ êëіìàò
õàðàêòåðèçóєòüñÿ æàðêèì і ñóõèì ëіòîì ç ïîñóõàìè, õîëîäíîþ é
ìàëîñíіæíîþ çèìîþ. Ñàìå â Ëóãàíñüêіé îáëàñòі çàðåєñòðîâàíî ðåêîðä
ìіíіìàëüíîї òåìïåðàòóðè (–41,9 Ñ) і íàéâèùîї â Óêðàїíі òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ (+42 Ñ).
Âіäìіííіñòü ìіæ ðåãіîíàìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ і â ðîçïîäіëі âíóòðіøíіõ âîä. Öå ìîæíà ïîáà÷èòè íà ïðèêëàäі êіëüêîñòі ðі÷îê,
ñòàâêіâ і âîäîñõîâèù. Òàê, íàéáіëüøå ðі÷îê ó çàõіäíèõ âîëîãіøèõ
îáëàñòÿõ: Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü ìàє 9429 ðі÷îê, Ëüâіâñüêà –
8950 ðі÷îê, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêà – 8321 ðі÷êó. Íàéìåíøå ðі÷îê ó
Õåðñîíñüêіé îáëàñòі (20). Íàéáіëüøі çà îáñÿãîì âîäîñõîâèùà çáóäîâàíî â îáëàñòÿõ ç ïîñóøëèâèì êëіìàòîì – ó Ìèêîëàїâñüêіé,
Ëóãàíñüêіé òà Îäåñüêіé îáëàñòÿõ.
Àíàëіçóþ÷è òåìàòè÷íі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, âè ç’ÿñóєòå, ùî âіäìіííîñòі ìіæ ðåãіîíàìè іñíóþòü і çà ґðóíòîâî-ðîñëèííèì ïîêðèâîì, òâàðèííèì ñâіòîì, ëàíäøàôòàìè.
Ñëіä òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî æèòòÿ і ïîáóò íàñåëåííÿ çíà÷íîþ
ìіðîþ óñêëàäíþâàòèìóòü íåñïðèÿòëèâі ïðèðîäíі ïðîöåñè і ÿâèùà, ÿêі
ìîæóòü ìàòè ìіñöå íà òåðèòîðії âàøîãî ðåãіîíó. Òîìó ç’ÿñóéòå, ÷è íå
є õàðàêòåðíèìè äëÿ âàøîї îáëàñòі, íàïðèêëàä, åðîçіéíі ïðîöåñè (ÿê ó
Äîíåöüêіé, Æèòîìèðñüêіé àáî ×åðêàñüêіé îáëàñòÿõ), òðèâàëі ïîñóõè і
ïèëîâі áóðі (ÿê â Îäåñüêіé, Õåðñîíñüêіé, Çàïîðіçüêіé îáëàñòÿõ), ñóõîâії (ÿê ó Ìèêîëàїâñüêіé àáî Äíіïðîïåòðîâñüêіé îáëàñòÿõ), çëèâîâі
äîùі і êàòàñòðîôі÷íі ïàâîäêè (ÿê ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ Ëüâіâñüêîї òà
Іâàíî-Ôðàíêіâñüêîї îáëàñòåé), çàáîëî÷óâàííÿ (ÿê ó Âîëèíñüêіé, Ðіâíåíñüêіé àáî ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ) і çåìëåòðóñè (ÿê ó Çàêàðïàòñüêіé
îáëàñòі àáî ÀÐ Êðèì) òîùî.
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ðåñóðñè, ÿêèìè âîëîäіє îáëàñòü. Çâàæàþ÷è íà öå, ñëіä ïðîàíàëіçóâàòè ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíöіàë ñâîєї îáëàñòі
(äèâ. Äîäàòîê 4). Éäåòüñÿ ïðî ñóêóïíіñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, ÿêі íàÿâíі â îáëàñòі і ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ðîçâèòêó ãîñïîäàðñòâà.

Екологічні наслідки природокористування. Âè âæå çíàєòå,
ùî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà âèêîðèñòàííі ïðèðîäíèõ
ðåñóðñіâ, òîìó є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïðîáëåìè âçàєìîäії ïðèðîäè і
ñóñïіëüñòâà. Ïðîòå îñîáëèâîñòі ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â ðіçíèõ ðåãіîíàõ Óêðàїíè òà їõíі åêîëîãі÷íі íàñëіäêè ðіçíÿòüñÿ. Öå, çîêðåìà, çàëåæèòü âіä íàÿâíîñòі òèõ ÷è іíøèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і ñòóïåíÿ їõíüîї
åêñïëóàòàöії.
Òàê, â Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Çàêàðïàòñüêіé, Âîëèíñüêіé, Æèòîìèðñüêіé, Êèїâñüêіé, ×åðíіãіâñüêіé îáëàñòÿõ àêòèâíî âèðóáóþòü ëіñè, à íà
їõíüîìó ìіñöі ç’ÿâëÿþòüñÿ ïóñòèðі. Ó Äîíåöüêіé, Ëóãàíñüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé, à òàêîæ ó Ëüâіâñüêіé і Âîëèíñüêіé îáëàñòÿõ àêòèâíî âèäîáóâàþòü âóãіëëÿ. ßê íàñëіäîê, òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èñëåííі øàõòè і
êàð’єðè, ãîðáè âіäõîäіâ, ÿêі ïîðóøóþòü ïðèðîäíèé ðåëüєô. Ïîäіáíå
âіäáóâàєòüñÿ і âíàñëіäîê âèäîáóòêó іíøèõ êîðèñíèõ êîïàëèí – ðóä
ìåòàëіâ, áóäіâåëüíîãî êàìіííÿ òîùî.
Íà òåðåíàõ ×åðíіãіâñüêîї, Ñóìñüêîї, Õàðêіâñüêîї, Ïîëòàâñüêîї,
Õåðñîíñüêîї òà äåÿêèõ іíøèõ îáëàñòåé âèäîáóâàþòü íàôòó é ãàç. Ïðè
öüîìó íåðіäêî ñïîñòåðіãàєòüñÿ çãîðÿííÿ öüîãî ïàëèâà ïðîñòî â àòìîñôåðó. Íà ìåòàëóðãіéíèõ ïіäïðèєìñòâàõ Äîíåöüêîї, Äíіïðîïåòðîâñüêîї
îáëàñòåé äóæå іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòü âîäó. ßê íàñëіäîê âіäáóâàєòüñÿ її òåïëîâå, ìåõàíі÷íå і õіìі÷íå çàáðóäíåííÿ. Íåâïèííèé ðîçâèòîê çåìëåðîáñòâà ïðèçâîäèòü äî åêñïëóàòàöії çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ.
Íàéáіëüøå ïîòåðïàþòü ðîçîðàíі çåìëі îáëàñòåé ñòåïîâîї çîíè –
Õåðñîíñüêîї, Ìèêîëàїâñüêîї, à òàêîæ Êіðîâîãðàäñüêîї. Cïîðóäæåííÿ
÷èñëåííèõ äîðіã, ïіä’їçíèõ øëÿõіâ òåæ ïåðåäáà÷àє âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ óìîâ і ðåñóðñіâ.
Îòæå, ÿêùî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íåðàöіîíàëüíå, âîíî ñóïðîâîäæóєòüñÿ çàáðóäíåííÿì, âèñíàæåííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і, çðåøòîþ,
çóìîâëþє ïîãіðøåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó äîâêіëëÿ. Åêîëîãі÷íі íàñëіäêè
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ çà ðіçíèìè ðåãіîíàìè Óêðàїíè іëþñòðóє
òàáëèöÿ. Ó íіé íàâåäåíî òàêîæ іíòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Öåé ïîêàçíèê êîëèâàєòüñÿ âіä 0 äî
1,0: âèùі çíà÷åííÿ ñâіä÷àòü ïðî ñïðèÿòëèâіøèé åêîëîãі÷íèé ñòàí.
Ïðè öüîìó âèêîðèñòàíî òàêó øêàëó ñòàíó äîâêіëëÿ, ÿêà çàëåæèòü âіä
çíà÷åííÿ іíòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà.
Таблиця

Ïîêàçíèêè ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Регіон

Стан земельних ресурсів

Стан водних
ресурсів

Стан атмосферних ресурсів

Інтегральний
показник

АР Крим

0,271

0,434

0,679

0,431

Вінницька

0,383

0,424

0,607

0,462

Волинська

0,620

0,509

0,817

0,636
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Регіон

Стан земельних ресурсів

Стан водних
ресурсів

Стан атмосферних ресурсів

Інтегральний
показник

Дніпропетровська

0,307

0,283

0,078

0,189

Донецька

0,068

0,480

0,014

0,077

Житомирська

0,583

0,511

0,811

0,623

Закарпатська

0,745

0,520

0,614

0,620

Запорізька

0,044

0,198

0,425

0,154

ІваноФранківська

0,639

0,414

0,316

0,437

Київська

0,448

0,416

0,505

0,455

Кіровоградська

0,334

0,564

0,811

0,534

Луганська

0,337

0,597

0,202

0,342

Львівська

0,568

0,489

0,447

0,499

Миколаївська

0,327

0,349

0,786

0,448

Одеська

0,377

0,533

0,678

0,515

Полтавська

0,392

0,416

0,651

0,474

Рівненська

0,637

0,462

0,819

0,622

Сумська

0,282

0,273

0,766

0,389

Тернопільська

0,395

0,388

0,719

0,479

Харківська

0,388

0,288

0,528

0,389

Херсонська

0,378

0,409

0,830

0,504

Хмельницька

0,402

0,490

0,748

0,528

Черкаська

0,420

0,430

0,623

0,483

Чернівецька

0,553

0,456

0,675

0,554

Чернігівська

0,518

0,355

0,806

0,529

Середнє

0,356

0,493

0,469

0,435

Значення інтегрального показника

Стан середовища

0,000 – 0,200

Кризовий

0,201 – 0,400

Критичний

0,401 – 0,600

Напружений

0,601 – 0,800

Задовільний

0,801 – 1,000

Сприятливий

Àíàëіç äàíèõ òàáëèöі ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî íàéãіðøèé ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ó ïðîìèñëîâèõ îáëàñòÿõ – Äîíåöüêіé,
Çàïîðіçüêіé і Äíіïðîïåòðîâñüêіé. Íàéêðàùèé ñòàí íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ìàє Âîëèíñüêà, Æèòîìèðñüêà і Ðіâíåíñüêà
îáëàñòі.
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Продовження таблиці
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 Об’єкти природно-заповідного фонду. Ñòàíîì íà 1 ñі÷íÿ
2020 ð. ïðèðîäíî-çàïîâіäíèé ôîíä (ÏÇÔ) Óêðàїíè ìàє ó ñâîєìó ñêëàäі
8512 òåðèòîðіé òà îá’єêòіâ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,4 ìëí ãà â ìåæàõ
òåðèòîðії Óêðàїíè (ôàêòè÷íà ïëîùà 4 ìëí ãà) òà 0,4 ìëí ãà â ìåæàõ
àêâàòîðії ×îðíîãî ìîðÿ.
Âіäíîøåííÿ ôàêòè÷íîї ïëîùі ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó äî
ïëîùі äåðæàâè («ïîêàçíèê çàïîâіäíîñòі») ñòàíîâèòü 6,8 %.
Òàêèì ÷èíîì, ïëîùà ÏÇÔ Óêðàїíè çà ðîêè íåçàëåæíîñòі çðîñëà
áіëüøå íіæ óòðè÷і (ó 1991 ð. âîíà ñòàíîâèëà 1,3 ìëí ãà). Àëå,
íåçâàæàþ÷è íà öå, âîíà є íåäîñòàòíüîþ і çàëèøàєòüñÿ çíà÷íî ìåíøîþ, íіæ ó áіëüøîñòі êðàїí Єâðîïè, äå ñåðåäíіé âіäñîòîê çàïîâіäíîñòі
ñòàíîâèòü 21 %.
Òðîõè áіëüøå ïîëîâèíè (58 %) ïëîùі ÏÇÔ Óêðàїíè çàéìàþòü
òåðèòîðії òà îá’єêòè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Ñåðåä íèõ 19 ïðèðîäíèõ і 5 áіîñôåðíèõ çàïîâіäíèêіâ, 52 íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè,
326 çàêàçíèêіâ, 136 ïàì’ÿòîê ïðèðîäè, 18 áîòàíі÷íèõ ñàäіâ, 20 äåíäðîëîãі÷íèõ òà 7 çîîëîãі÷íèõ ïàðêіâ, 89 ïàðêіâ-ïàì’ÿòîê ñàäîâîïàðêîâîãî ìèñòåöòâà. Çàãàëüíà ïëîùà òåðèòîðіé ïðèðîäíî-çàïîâіäíîãî ôîíäó çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ñòàíîâèòü 2,5 ìëí ãà, ìіñöåâîãî – 1,8 ìëí ãà.
Íàéáіëüøèé âіäñîòîê çàïîâіäíîñòі ñåðåä àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü – ó ì. Ñåâàñòîïîëü, ì. Êèїâ, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé,
Õìåëüíèöüêіé òà Çàêàðïàòñüêіé îáëàñòÿõ. Íàéìåíøèé – ó Âіííèöüêіé,
Õàðêіâñüêіé, Äíіïðîïåòðîâñüêіé, ×åðêàñüêіé òà Ìèêîëàїâñüêіé îáëàñòÿõ.
ГОЛОВНЕ
 Кожний з регіонів України має свої особливості природних умов і відрізняється за
природно-ресурсним потенціалом.
 Екологічні наслідки природокористування в кожному регіоні нашої держави певною
мірою зумовлені наявними природними ресурсами та їхнім нераціональним використанням.
 Найгірший стан навколишнього природного середовища – у промислових східних
областях, а найкращий – у західних.
 Площа ПЗФ України за роки незалежності зросла більше ніж утричі, але є недостатньою.

ÏÅÐÅÂІÐÈÌÎ ÑÂÎЇ ÇÍÀÍÍß ÒÀ ÂÌІÍÍß
1. Визначте несприятливі природні процеси і явища, що ускладнюють життя й побут
населення на території вашої області.
2. Порівняйте природно-ресурсний потенціал своєї області і сусідніх областей, визначивши лідера і аутсайдера.
3. Наведіть приклади екологічних наслідків природокористування у вашому регіоні.
4. За Таблицею… визначте місце, що посідає ваш регіон за площею об’єктів природно-заповідного фонду.
5. Якщо вам доведеться змінити регіон проживання, який ви обрали б за схожістю
природних умов? Відповідь обґрунтуйте.

ДОСЛІДЖЕННЯ екскурсія
Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.
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знати кількість населення вашого регіону;
пояснювати роль руху населення у вашому регіоні;
вміти оцінювати стан зайнятості у вашому регіоні;
висловлювати судження щодо безробіття у вашому регіоні.

§ 64.

ÊІËÜÊІÑÒÜ ÒÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß.
ÅÒÍІ×ÍÈÉ ÑÊËÀÄ. ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÍß

 Що таке природний та механічний рух населення?
 Який є загальний рівень зайнятості в Україні?


Кількість і структура населення. Âàì óæå âіäîìî, ùî íàñåëåííÿ
ðîçïîäіëèëîñÿ ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íåðіâíîìіðíî. Іñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî áіëüøèìè çà ÷èñåëüíіñòþ íàñåëåííÿ є ñõіäíі îáëàñòі, à ìåíøèìè – çàõіäíі. Ïðè öüîìó ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ äåÿêèõ îáëàñòåé
âіäðіçíÿєòüñÿ â 4,5 ðàçà. Òàê, ó Äîíåöüêіé îáëàñòі íèíі ìåøêàє
áëèçüêî 4,1 ìëí îñіá. Ó Äíіïðîïåòðîâñüêіé – áëèçüêî 3,1 ìëí, ó Õàðêіâñüêіé – 2,6 ìëí. Âîäíî÷àñ ó ×åðíіâåöüêіé æèâå ëèøå 898 òèñ. îñіá.
×èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ áóäü-ÿêîї îáëàñòі çóìîâëåíà ïåðåäóñіì ïðèðîäíèì ðóõîì íàñåëåííÿ. Ç ïîïåðåäíüîãî ìàòåðіàëó âàì óæå âіäîìî, ùî îñîáëèâіñòþ ïðèðîäíîãî ðóõó â óñіõ
îáëàñòÿõ Óêðàїíè є âіä’єìíèé ïðèðîäíèé ïðèðіñò. Íàéãіðøà ñèòóàöіÿ ùîäî ïðèðîäíîãî ïðèðîñòó â Äíіïðîïåòðîâñüêіé, Äîíåöüêіé і Õàðêіâñüêіé îáëàñòÿõ (äèâ. Äîäàòîê 5).
Íà ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ îáëàñòåé âïëèâàє і ìåõàíі÷íèé
ðóõ íàñåëåííÿ. Õî÷à îñòàííіìè ðîêàìè òåìïè åìіãðàöії â
Óêðàїíі çàãàëîì ñòàáіëіçóâàëèñÿ, òà ÷åðåç ìіãðàöії ó áіëüøîñòі îáëàñòåé ÷èñåëüíіñòü íàñåëåííÿ ñêîðî÷óєòüñÿ. Íàéáіëüøèõ âòðàò çàçíàëè Äîíåöüêà і Ëóãàíñüêà îáëàñòі. Íàéáіëüøèé
ïðèòіê ìіãðàíòіâ ó Êèїâñüêіé îáëàñòі (äèâ. Äîäàòîê 6).
Çà ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2020 ð. â óñіõ îáëàñòÿõ áåç âèíÿòêó
äîìіíóâàëî æіíî÷å íàñåëåííÿ. Íàéáіëüøå öå ïîìіòíî â ×åðíіãіâñüêіé і Äîíåöüêіé îáëàñòÿõ (äèâ. Äîäàòîê 7).
Âіêîâèé ñêëàä ðåãіîíіâ òàêîæ ðіçíèòüñÿ, ùî âіäîáðàæàє
Äîäàòîê 8.
Óðáàíіçîâàíèìè є ïåðåâàæíà êіëüêіñòü îáëàñòåé Óêðàїíè.
Áіëüøà ÷àñòèíà їõíіõ ìåøêàíöіâ æèâå â ìіñòàõ. Ëèøå â
Çàêàðïàòñüêіé, Іâàíî-Ôðàíêіâñüêіé, Ðіâíåíñüêіé, Òåðíîïіëüñüêіé і ×åðíіâåöüêіé îáëàñòÿõ ïåðåâàæàє ñіëüñüêå íàñåëåííÿ
(äèâ. Äîäàòîê 9).
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Етнічний склад. Åòíі÷íèé ñêëàä íàñåëåííÿ îáëàñòåé Óêðàїíè òàêîæ
ïîìіòíî âіäðіçíÿєòüñÿ. Íàéñòðîêàòіøèì âіí çàçâè÷àé ñòàє ç íàáëèæåííÿì
äî êîðäîíіâ. Òàê, â ÀÐ Êðèì ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè 10 íàðîäіâ, ó
Äîíåöüêіé îáëàñòі – 8, ó Çàêàðïàòñüêіé – 7. Êðіì òîãî, äîñèòü ðіçíîìàíіòíèé åòíі÷íèé ñêëàä і ó ïðîìèñëîâèõ îáëàñòÿõ, ÿê-îò â Îäåñüêіé, äå ïðîæèâàє 9 åòíîñіâ, ó Çàïîðіçüêіé – 8, Õàðêіâñüêіé – 7 òîùî. Ñõіäíі îáëàñòі
Óêðàїíè – Äîíåöüêà і Ëóãàíñüêà – õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéìåíøîþ ÷àñòêîþ óêðàїíöіâ, òóò íàéáіëüøå ðîñіéñüêîìîâíèõ æèòåëіâ.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ІÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
з’ясуйте поточні дані щодо кількості представників кожної з
національностей у вашому регіоні.


Особливості зайнятості населення. Çàéíÿòå íàñåëåííÿ ðîçïîäіëåíî ïî òåðèòîðії Óêðàїíè íåðіâíîìіðíî. Íàéâèùèé ðіâåíü çàéíÿòîñòі
ñïîñòåðіãàâñÿ â Õàðêіâñüêіé (73,3 %), ×åðêàñüêіé (71,3 %) òà â ìіñòі
Êèєâі (70,9 %), à íàéíèæ÷èé – ó Âîëèíñüêіé (58,7 %). ×åðåç îñîáëèâó
ñèòóàöіþ íà ñõîäі êðàїíè âіäíîñíî íåâèñîêó çàéíÿòіñòü äåìîíñòðóþòü
Ëóãàíñüêà і Äîíåöüêà îáëàñòі – 69,5 і 61,1 % âіäïîâіäíî.
Íåâèñîêà çàéíÿòіñòü íàñåëåííÿ â ðÿäі îáëàñòåé ñïðè÷èíþє âіäïîâіäíî âèñîêèé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ (äèâ. Äîäàòîê 10).
Ó áàãàòüîõ ç íèõ âіäñîòîê áåçðîáіòíèõ ïåðåâèùóє ñåðåäíіé
ïîêàçíèê áåçðîáіòòÿ ïî êðàїíі. Àëå îñîáëèâî âèðіçíÿþòüñÿ
Ëóãàíñüêà і Äîíåöüêà îáëàñòі – 13,7 % і 13,6 % âіäïîâіäíî. Òàê ñàìî
âèñîêі ïîêàçíèêè áåçðîáіòòÿ äåìîíñòðóþòü Êіðîâîãðàäñüêà (11 %), à
òàêîæ Âîëèíñüêà òà Ïîëòàâñüêà, ó êîæíіé ç ÿêèõ 10,6 % ðîáî÷îї
ñèëè є áåçðîáіòíèìè. Íàéíèæ÷èé âіäñîòîê áåçðîáіòíèõ ó Õàðêіâñüêіé
(5,0 %), Êèїâñüêіé (5,9 %) і Îäåñüêіé îáëàñòÿõ, à òàêîæ ó ìіñòі Êèєâі
(5,8 %).
Çà 9 ìіñÿöіâ 2020 ðîêó â óñіõ ðåãіîíàõ âіäáóëîñÿ çðîñòàííÿ ðіâíÿ
áåçðîáіòòÿ. Íàéíèæ÷èé ðіâåíü áåçðîáіòòÿ ñïîñòåðіãàâñÿ â Õàðêіâñüêіé
(5,9 %), Êèїâñüêіé (6,8 %), Îäåñüêіé (6,9 %) îáëàñòÿõ òà ìіñòі Êèєâі
(6,6 %), à íàéâèùèé – Êіðîâîãðàäñüêіé (12,5 %), Âîëèíñüêіé (12,4 %),
Äîíåöüêіé (14,7 %) òà Ëóãàíñüêіé (15,4 %) îáëàñòÿõ.
ГОЛОВНЕ
Більшими за чисельністю населення є східні, а меншими – західні області України.
Природний приріст у всіх областях України є від’ємний.
Населення більшої кількості областей скорочується також через міграцію.
Етнічний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.
 Зайняте населення розподілено по території України нерівномірно.
 Відсоток безробітних коливається залежно від регіону в межах 5,0–13,7 % кількості
робочої сили.
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Які особливості природного руху у вашому регіоні?
Визначте, яке населення – міське чи сільське – переважає у вашій області.
Поясніть причини міграції жителів вашої області.
З’ясуйте етнічний склад вашого регіону.
Проаналізуйте ситуацію у вашому регіоні щодо зайнятості населення і спрогнозуйте її наслідки.
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