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ÐІ Â Å Í Ü Ñ ÒÀÍÄ ÀÐ Ò Ó
П і д ру чн ик для 11 к ласу
з а к л аді в за га льн ої сер ед ньої
освіти

Êèїâ «Ãåíåçà» 2019

ØÀÍÎÂÍІ ÞÍÀÊÈ І ÄІÂ×ÀÒÀ!
Âіä êëàñó äî êëàñó âè ðóõàëèñÿ ñõîäàìè ïіçíàííÿ ãåîãðàôії. Â îäèíàäöÿòîìó êëàñі âèâ÷åííÿ öüîãî øêіëüíîãî ïðåäìåòà çàêіí÷óє öіêàâèé êóðñ
«Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð Çåìëі». Âіí ïðî âñå, ùî âè âæå âèâ÷àëè âïðîäîâæ
ï’ÿòè ïîïåðåäíіõ ðîêіâ. Éîãî ìåòà – óçàãàëüíèòè âàøі ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ
і âìіííÿ, àáè ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè âàì ïðîñòіøå áóëî îðієíòóâàòèñÿ ó
ïðèðîäíîìó, åêîíîìі÷íîìó, ïîëіòè÷íîìó ïðîñòîðі íàøîї ïëàíåòè, ó æèòòєâîìó ïðîñòîðі âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿêі óòâîðèëèñÿ, іñíóþòü і ðîçâèâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íîìó ïðîñòîðі.
Óçàãàëüíåííÿ і ñèñòåìàòèçàöіÿ çíàíü, âіäïðàöþâàííÿ óìіíü ó ïðîöåñі
âèâ÷åííÿ êóðñó «Ãåîãðàôі÷íèé ïðîñòіð Çåìëі» äîïîìîæóòü âàì îâîëîäіòè
ñóêóïíіñòþ íàâ÷àëüíèõ òà іííîâàöіéíèõ íàâè÷îê, ÿêі íåîáõіäíі ëþäèíі
ÕÕІ ñòîëіòòÿ. Ñåðåä íèõ: êðèòè÷íå ãåîãðàôі÷íå ìèñëåííÿ, òâîð÷іñòü òà
іíіöіàòèâíіñòü, ïіäïðèєìëèâіñòü, êîìóíіêàòèâíі íàâè÷êè òà íàâè÷êè ñïіâðîáіòíèöòâà, іíôîðìàöіéíà ãðàìîòíіñòü òà êîìï’þòåðíі íàâè÷êè, æèòòєâі
і êàð’єðíі íàâè÷êè, – óñå òå, ùî áóäå îñíîâîþ âàøèõ ãåîãðàôі÷íèõ і çàãàëüíèõ (êëþ÷îâèõ) êîìïåòåíòíîñòåé óïðîäîâæ æèòòÿ.
Òåêñòè ïàðàãðàôіâ і ìåòîäè÷íèé àïàðàò öüîãî ïіäðó÷íèêà äîïîìîæóòü
âàì óçàãàëüíèòè ãåîãðàôі÷íі çíàííÿ і îâîëîäіòè âіäïîâіäíèìè âìіííÿìè òà
íàâè÷êàìè. Òàê, íà ïî÷àòêó êîæíîї íîâîї òåìè, âàøà óâàãà àêöåíòóєòüñÿ
íà òîìó, äëÿ ÷îãî âàì ïîòðіáíі öі çíàííÿ, âèîêðåìëþþ÷è âìіííÿ і íàâè÷êè, ÿêèìè âè òî÷íî îâîëîäієòå. Îñíîâíі òåîðåòè÷íі ïèòàííÿ êîæíîãî
ïàðàãðàôà âèñâіòëþþòüñÿ ó âèãëÿäі óÿâíîãî äіàëîãó («äіàëîãîâîї ñòîðіíêè»), ó ÿêîìó ñôîðìóëüîâàíі ïèòàííÿ, ùî ðîçêðèâàþòü çìіñò òåìè ïàðàãðàôà, òà ïîäàíî âіäïîâіäі íà íèõ.
Ó ïіäðó÷íèêó ðåàëіçîâàíî ïðèíöèï «íàâ÷àòèñÿ âèêîíóþ÷è». Òîìó â
êîæíîìó ïàðàãðàôі â ðóáðèöі «Ïåðåâіðòå ñåáå», êðіì êîðîòêèõ òåîðåòè÷íèõ ïіäñóìêіâ «Ìàєòå çíàòè», ïîäàєòüñÿ ïðàêòè÷íèé áëîê – «Âіä òåîðії äî
ïðàêòèêè», ÿêèé ìіñòèòü ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, çàäà÷і і âïðàâè ðіçíîãî ðіâíÿ. Äî íüîãî âêëþ÷åíî òàêîæ ïðàêòè÷íі ðîáîòè і òåìè äîñëіäæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ.
Óïåâíåíі, ùî öіêàâîþ äëÿ âàñ áóäå ðóáðèêà «Ãåîãðàôі÷íèé êàëåéäîñêîï», ùî ìіñòèòü äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, ïîäії, ïðî ÿêі ìîâèòüñÿ â ïàðàãðàôі. Óìіùåíà òàêîæ óæå çíàéîìà âàì ç ïîïåðåäíіõ ïіäðó÷íèêіâ ðóáðèêà
«Ãåîãðàôі÷íèé іíòåðàêòèâ», ÿêà ñïîíóêàòèìå äî ïîøóêó іíôîðìàöії çà äîïîìîãîþ ІÒ-òåõíîëîãіé (íàïðèêëàä, ÑÌÀÐÒ-òåõíîëîãіé) і êîìï’þòåðà.
Çâåðíåííÿì «Ïðèãàäàéìî» àêöåíòóєìî âàøó óâàãó íà òàê çâàíі îïîðíі
çíàííÿ, àêòóàëіçàöіÿ ÿêèõ äîïîìîæå â çàñâîєííі íîâîãî ìàòåðіàëó. Îêðіì
òîãî, ó ïіäðó÷íèêó ïðåäñòàâëåíî äîñòàòíþ êіëüêіñòü іëþñòðàòèâíîãî ìàòåðіàëó – ñõåì, äіàãðàì, êàðòîñõåì. Öåé ìàòåðіàë є ñâîєðіäíîþ ìîâîþ ãåîãðàôії, ìîâîþ áóäü-ÿêîї ñó÷àñíîї îñâі÷åíîї ëþäèíè. Іëþñòðàöії ïîëåãøàòü
âàì ñïðèéíÿòòÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó àíàëіòè÷íèõ çäіáíîñòåé.
Óñïіõіâ âàì, íàïîëåãëèâîñòі і òâîð÷îї íàñíàãè!
Àâòîðè
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§ 1.

ÙÎ ÂÈÂ×ÀЄ ÊÓÐÑ «ÃÅÎÃÐÀÔІß, 11 ÊËÀÑ:
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÏÐÎÑÒІÐ ÇÅÌËІ»

 Яку структуру має та що досліджує географія? ßê âè âæå çíàєòå ç ïîïåðåäíіõ êëàñіâ, ãåîãðàôіÿ âèâ÷àє áóäîâó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè òà її ñêëàäîâèõ åëåìåíòіâ; íàñåëåííÿ і éîãî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü; ïðè÷èíè
âèíèêíåííÿ і ðîçâèòêó ðіçíèõ ïðèðîäíèõ òà ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íèõ ÿâèù
òà ïðîöåñіâ; åêîëîãі÷íі òà ñóñïіëüíî-åêîíîìі÷íі ïðîáëåìè.
Ñó÷àñíà ãåîãðàôіÿ – öå íå îäíà íàóêà, à öіëà ñèñòåìà ïðèðîäíè÷èõ і
ñóñïіëüíèõ íàóê. Ó öіëîìó, ó ñòðóêòóðі ãåîãðàôі÷íîї íàóêè íàëі÷óþòü
áëèçüêî 50 îêðåìèõ íàóê, ùî âіäðіçíÿþòüñÿ ìіæ ñîáîþ îá’єêòàìè òà ìåòîäàìè äîñëіäæåííÿ (ìàë. 1, 2). Їõ ìîæíà îá’єäíàòè ó äâà âåëèêі áëîêè íàóê:
ïðèðîäíè÷î-ãåîãðàôі÷íі (ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі) òà ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі.
Назва науки

Галузеві науки

геоморфологія
кліматологія

Що вивчає
рельєф, його походження, розміщення, закономірності
будови та розвитку
утворення, опис і класифікацію клімату, антропогенні
впливи на клімат

гідрологія

природні води в межах гідросфери; явища і процеси, які в них
відбуваються

географія ґрунтів

закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів

біогеографія

закономірності географічного поширення тварин і рослин

Комплексні
науки

Назва науки
загальне землезнавство
ландшафтознавство
палеогеографія

Що вивчає

географія
населення

закономірності та просторові особливості формування
населення і населених пунктів у різних умовах

географія
промисловості

територіальну організацію промислового виробництва,
його зв’язки з природно-ресурсним середовищем

географія сільського
господарства
географія
транспорту
географія сфери
послуг

розміщення сільського господарства, його чинники і
закономірності
структуру транспорту, особливості його розміщення, рівень
транспортної забезпеченості
закономірності й особливості розвитку територіальної
структури сфери послуг

Назва науки

 Що вивчає фізична та економічна географія?
 Відомі вам джерела географічних знань.

Що вивчає
будову довкілля людства – географічну оболонку
природні і антропогенні ландшафти
фізико-географічні умови, що існували на Землі в
геологічному минулому

Мал. 1. Об’єкти дослідження географії (блок А)
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Галузеві науки

дізнатися, що вивчатимете в курсі «Географія, 11 клас: Географічний простір Землі»;
називати структурні компоненти географії як науки;
пояснювати значення терміна «геосистема» та розрізняти її рівні;
оцінювати значення пізнавальної та конструктивної ролі географії у житті суспільства.

Комплексні
науки






Назва науки

ВСТУП

ВСТ У П

Що вивчає

економічна географія

розміщення та розвиток продуктивних сил

соціальна географія

суспільство з погляду територіальних відмінностей

Мал. 2. Об’єкти дослідження географії (блок Б)

Ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèé áëîê íàóê (áëîê À) âèâ÷àє ïðèðîäó íàøîї ïëàíåòè, äîñëіäæóє ðіçíîìàíіòíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè.
Ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íèé áëîê íàóê (áëîê Á) âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ñóñïіëüñòâà, ðîçâèòîê òà îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñòâà.
Îêðåìî âèäіëÿþòü іñòîðіþ ãåîãðàôії òà êàðòîãðàôіþ. Іñòîðіÿ ãåîãðàôії – íàóêà, ùî âèâ÷àє іñòîðè÷íі àñïåêòè ðîçâèòêó ôіçè÷íîї, åêîíîìі÷íîї é
ñîöіàëüíîї ãåîãðàôії, à òàêîæ ïèòàííÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó öієї íàóêè òà ïåðñïåêòèâè її ðîçâèòêó. Êàðòîãðàôіÿ – öå íàóêà ïðî âіäîáðàæåííÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçìіùåííÿ і âçàєìîçâ’ÿçêіâ ïðèðîäíèõ òà ñóñïіëüíèõ ÿâèù, à
òàêîæ їõíіõ çìіí ÷åðåç îáðàçíîçíàêîâі ìîäåëі (êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ),
ÿêі âіäòâîðþþòü òі ÷è іíøі ôіçè÷íі ñòîðîíè äіéñíîñòі.
Ó ìåæàõ ãåîãðàôії âèäіëÿþòü òàêîæ ãåîãðàôі÷íå êðàїíîçíàâñòâî (äîñëіäæåííÿ ïîëіòè÷íîї, åêîíîìі÷íîї, ñîöіàëüíîї, êóëüòóðîëîãі÷íîї ñôåðè
æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, ñâіòó â öіëîìó, îêðåìèõ ðåãіîíіâ, äåðæàâ òà
êðàїí) òà êðàєçíàâñòâî (ãåîãðàôі÷íå äîñëіäæåííÿ ïåâíîї òåðèòîðії).
Ãåîãðàôіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç іíøèìè íàóêàìè: ïðèðîäíè÷èìè (ôіçèêà,
õіìіÿ, áіîëîãіÿ, åêîëîãіÿ), ñóñïіëüíèìè (іñòîðіÿ) òà òåõíі÷íèìè (ìàòåìàòèêà, іíôîðìàòèêà). Òîìó íà ìåæі ãåîãðàôії òà іíøèõ íàóê ñôîðìóâàëèñÿ:
ìåäè÷íà ãåîãðàôіÿ, âіéñüêîâà ãåîãðàôіÿ, òîïîíіìіêà, ãåîіíôîðìàòèêà, ãåîåêîëîãіÿ, ãåîåêîíîìіêà òà іíøі.
 Що таке «геосистема»? Які виділяють її рівні? Ãåîñèñòåìîþ íàçèâàþòü
òåðèòîðіàëüíî єäèíó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі іç ñóêóïíіñòþ ïðèðîäíèõ
êîìïîíåíòіâ, ùî âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, іç çîâíіøíіì ñåðåäîâèùåì, ó
òîìó ÷èñëі і ëþäñüêèì ñóñïіëüñòâîì. Êîìïîíåíòàìè ãåîñèñòåìè є áіîòè÷íі
(ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò) òà àáіîòè÷íі (ãіðñüêі ïîðîäè, ïîâіòðÿíі ìàñè,
âîäè òîùî). Ãîëîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè ãåîñèñòåì є: їõ öіëіñíіñòü, ієðàðõі÷íіñòü; íàÿâíіñòü âçàєìîçâ’ÿçàíèõ êîìïîíåíòіâ, îá’єäíàíèõ îáìіíîì
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ÒÎÏÎÃÐÀÔІß

Мал. 3. Рівні геосистем

ðå÷îâèí і åíåðãії. Ïîíÿòòÿ «ãåîñèñòåìà» îõîïëþє íèçêó ïðèðîäíèõ ãåîãðàôі÷íèõ îäèíèöü – âіä ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè äî її åëåìåíòàðíèõ ñòðóêòóð. Òîìó âèäіëÿþòü êіëüêà ðіâíіâ ãåîñèñòåì (ìàë 3).
 У чому полягає пізнавальна та конструктивна роль географії? Ãåîãðàôіÿ –
íàóêà, ó ñòðóêòóðі ÿêîї íàÿâíèé âèðàçíèé ñâіòîãëÿäíèé ïîòåíöіàë, îñêіëüêè, äîñëіäæóþ÷è ñâіò íàâêîëî, âîíà òèì ñàìèì ôîðìóє íàøå ñïðèéíÿòòÿ
öüîãî ñâіòó, à ÷åðåç íüîãî – ñóñïіëüíó ñâіäîìіñòü. Îòæå, öÿ íàóêà є áàçîâîþ äëÿ ïіçíàííÿ çàêîíîìіðíîñòåé âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà і ïðèðîäè, ðîçâèòêó ãåîãðàôі÷íîãî ñåðåäîâèùà, ùî і ñêëàäàє ïіçíàâàëüíó ðîëü ãåîãðàôії.
Êîíñòðóêòèâíà ðîëü ãåîãðàôії ïîëÿãàє ó òîìó, ùî âîíà íå òіëüêè àíàëіçóє íàñëіäêè âïëèâó íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, à é ïðîãíîçóє їõ. Çіáðàâøè
ðіçíîìàíіòíó ãåîãðàôі÷íó іíôîðìàöіþ, ó÷åíі íå ïðîñòî ðåєñòðóþòü òà îïèñóþòü ïîäії, àëå é ïðîãíîçóþòü ïåâíі çìіíè, ùî âèíèêíóòü ó ïðèðîäíîìó
ñåðåäîâèùі, ñóñïіëüñòâі, éîãî ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі. Îñîáëèâî åôåêòèâíèìè є íå òіëüêè ñïåöіàëіçîâàíі ïðîãíîçè (ìåòåîðîëîãі÷íі, ãіäðîëîãі÷íі), à
é êîìïëåêñíі, ùî ïåðåäáà÷àþòü ìàéáóòíі çìіíè ó ïðèðîäíèõ êîìïëåêñàõ.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 об’єкт дослідження та структурні компоненти географії;
 що таке геосистеми та їхні рівні.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Поясніть значення поняття «геосистема». Підберіть визначення геосистем
різних рівнів.
2. Висловіть судження щодо пізнавальної та конструктивної ролі географії.
3. Розгляньте сайт з прогнозом погоди (на вибір учня). Визначте:
– Чи є на цьому ресурсі прогноз: короткостроковий (до 3-х діб), середньостроковий (3–10 діб) чи довгостроковий (понад 10 діб)?
– Яку інформацію про температуру повітря, хмарність, атмосферні опади та явища, вологість повітря, атмосферний тиск тощо може отримати споживач?
– Які особливості мають авіаційні, морські або річкові та сільськогосподарські
(агрометеорологічні) прогнози погоди?

6

РОЗДІЛ 1

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ÒÎÏÎÃÐÀÔІß
ÒÀ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІß

 узагальнити зміст поняття «топографічна карта»;
 читати топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;
 розв’язувати задачі за топографічною картою (визначати азимути: географічні та
прямокутні координати точок, абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння
річки, масштаб тощо);
 описувати за топографічною картою рельєф ділянки місцевості.

§ 2.

ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ

 Що таке топографія?
 Як користуватися географічною картою?

 Які карти і чому називаються топографічними? Які їхні основні елементи?
Ç ïîïåðåäíіõ êóðñіâ ãåîãðàôії âè çíàєòå, ùî òîïîãðàôі÷íі êàðòè çà çìіñòîì íàëåæàòü äî çàãàëüíîãåîãðàôі÷íèõ é âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ êàðò
íàñàìïåðåä ìàñøòàáîì òà ñèñòåìîþ óìîâíèõ çíàêіâ, à òàêîæ òèì, íàñêіëüêè âîíè äîêëàäíî çîáðàæàþòü ìіñöåâіñòü.
Íà öèõ êàðòàõ ïîêàçàíî ãîëîâíі ïðèðîäíі é ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі îá’єêòè
ñóõîäîëó òà àêâàòîðії: ðåëüєô, âîäíі îá’єêòè
Òàáë. 1. Êëàñèôіêàöіÿ
òà ñïîðóäè, ðîñëèííèé ñâіò, àäìіíіñòðàòèâíі
êàðò і їõíі ìàñøòàáè
êîðäîíè, íàñåëåíі ïóíêòè, ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà òà ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі óãіääÿ, òðàíÊëàñèôіêàöіÿ
Ìàñøòàá
ñïîðòíі øëÿõè, ðіçíîìàíіòíà ãåîãðàôі÷íà іíêàðò
êàðòè
ôîðìàöіÿ. Êðіì òîãî, âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü
Îãëÿäîâî1:1000 000
ïðîêëàñòè îïòèìàëüíèé ìàðøðóò ñâîєї ïîäîãåîãðàôі÷íі
1:500 000
ðîæі ïåâíîþ ìіñöåâіñòþ, à òàêîæ çîðієíòóâàòèñÿ íà íіé.
1:200 000
1:100 000
Îñíîâíà âіäìіííіñòü òîïîãðàôі÷íîї êàðòè
Òîïîãðàôі÷íі 1:50 000
âіä ãåîãðàôі÷íîї – ìàñøòàá: íà ãåîãðàôі÷íіé
1:25 000
êàðòі âèêîðèñòîâóþòü äðіáíèé ìàñøòàá, íà òî1:10 000
ïîãðàôі÷íіé – âåëèêèé (òàáë. 1).
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Òàáë. 2. Íîìåíêëàòóðà
êîæíîãî àðêóøà
òîïîãðàôі÷íîї êàðòè
Íîìåíêëàòóðà

Мал. 1. Розграфлення топографічних
карт на плоску поверхню

8

Ìàñøòàá

N-27

1:100 000

N-27-A

1:500 000

N-27-XI

1:200 000

N-27-16

1:100 000

N-27-16-À

1:50 000

N-27-16-À-6

1:25 000

N-27-16-À-6-1

1:10 000

 У чому різниця географічних і прямокутних координат? Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè (øèðîòà і äîâãîòà) óêàçóþòü íà ðîçòàøóâàííÿ îá’єêòіâ çåìíîї ïîâåðõíі âіäíîñíî åêâàòîðà òà íóëüîâîãî ìåðèäіàíà. Íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі
êîîðäèíàòè âèçíà÷àþòü ç òî÷íіñòþ äî ñåêóíä àáî äåñÿòèõ ÷àñòèí ìіíóòè.
Ìåðèäіàíè é ïàðàëåëі є ñòîðîíàìè ðàìîê àðêóøіâ öèõ êàðò, ãåîãðàôі÷íі
êîîðäèíàòè êóòіâ ðàìêè ïіäïèñàíî íà êîæíîìó àðêóøі.
Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè íà âåëèêîìàñøòàáíèõ êàðòàõ ìîæíà âèçíà÷èòè
ç òî÷íіñòþ äî 1–2′. Öüîìó íà ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє ïðèáëèçíî 100–200 ì
(çàëåæíî âіä øèðîòè). Íà äðіáíîìàñøòàáíіé êàðòі êîîðäèíàòè âèçíà÷àþòü
ç ìåíøîþ òî÷íіñòþ – äî äåñÿòèõ ÷àñòèí ãðàäóñà. Ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè
çàñòîñîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçìіùåííÿ òî÷îê íà êàðòі, ÿêі ðîçòàøîâàíі
íà ïîðіâíÿíî âåëèêèõ âіäñòàíÿõ. Íà ïðàêòèöі ÷àñòіøå çíàõîäèìî âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò.
Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – öå ñèñòåìà êîîðäèíàò, ó ÿêіé âіññþ X ïðèéíÿòî öåíòðàëüíèé ìåðèäіàí 6-ãðàäóñíîї çîíè, à âіññþ Y – åêâàòîð. Öі ëіíії
є ïðÿìèìè âçàєìíî ïåðïåíäèêóëÿðíèìè, ðåøòà ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé –
êðèâèìè. Òî÷êà ïåðåòèíó îñüîâîãî ìåðèäіàíà і åêâàòîðà є ïî÷àòêîì ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò êîæíîї çîíè.
Äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ ïðÿìîêóòíèìè êîîðäèíàòàìè íà òîïîãðàôі÷íі êàðòè íàíåñåíî ëіíії, ÿêі ïðîâåäåíî ÷åðåç êîæíèé 1 êіëîìåòð і ïàðàëåëüíі îñÿì X òà Y. Âîíè óòâîðþþòü êіëîìåòðîâó ñіòêó, ùî âêðèâàє êàðòó
ñèñòåìîþ îäíàêîâèõ çà ïëîùåþ êâàäðàòіâ. Òîìó ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè,
íà âіäìіíó âіä ãåîãðàôі÷íèõ, âèçíà÷àþòü ó êіëîìåòðàõ òà ìåòðàõ. Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè ïîêàçóþòü âіäñòàíü ó êіëîìåòðàõ äî öієї 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, ùî ìîæå çìіíþâàòèñÿ
âіä 0 äî 333 êì íà åêâàòîðі â ìіñöÿõ éîãî ïåðåòèíó ç êðàéíіìè çàõіäíèìè
і ñõіäíèìè ìåðèäіàíàìè çîíè). Íàïðèêëàä, 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 500 êì,
à äî ñõîäó – áіëüøå 500 êì.
 Для чого на карті потрібна прямокутна (кілометрова) сітка? Âèçíà÷åííÿ
êîîðäèíàò çíà÷íî ìîæíà ïîëåãøèòè, ÿêùî ðîçäіëèòè êàðòó íà ïëîùèíè
ïðÿìèìè ëіíіÿìè, ïàðàëåëüíèìè îñÿì êîîðäèíàò. Òàêà ñіòêà ìàє íàçâó
ïðÿìîêóòíîї ñіòêè. Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ïðÿìîêóòíó êîîðäèíàòíó
ñіòêó íàíîñÿòü íå äîâіëüíî, à ó âèçíà÷åíіé âçàєìîçàëåæíîñòі ç ãåîãðàôі÷íîþ ñіòêîþ ìåðèäіàíіâ і ïàðàëåëåé. Öå äàє ìîæëèâіñòü çðó÷íî і ïðîñòî
íàíîñèòè її íà êàðòó, à òàêîæ âèçíà÷àòè і ïîçíà÷àòè íà íіé, ó ïëîñêèõ
ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàòàõ, ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ áóäü-ÿêîãî ïóíêòó
ìіñöåâîñòі.
Êîîðäèíàòíó ñіòêó äîâîëі øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êàðòîþ, îñíîâíå її ïðèçíà÷åííÿ – ñïðîñòèòè âèçíà÷åííÿ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò òî÷îê ìіñöåâîñòі. Ðàçîì ç òèì âîíà ïîëåãøóє îðієíòóâàííÿ íà êàðòі і
âêàçóє íà íіé ïîëîæåííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ, à òàêîæ äîïîìàãàє øâèäêî îêîìіðíî îöіíèòè, çà äîïîìîãîþ êàðòè, âіäñòàíі і âèçíà÷èòè àçèìóòè íàïðÿìêіâ. Äëÿ òîãî ùîá âêàçàòè ïðèáëèçíî ðîçìіùåííÿ áóäü-ÿêîãî îá’єêòó íà
êàðòі, äîñòàòíüî íàçâàòè êâàäðàò ñіòêè, ó ÿêîìó âіí ðîçìіùåíèé.
 Як на топографічній карті зображують об’єкти місцевості та рельєфу?
Ãåîãðàôі÷íèé çìіñò òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ïåðåäàþòü ÷åðåç òîïîãðàôі÷íі
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Òîìó êàðòè ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè: òîïîãðàôі÷íі âåëèêîìàñøòàáíі,
ÿêі ñòâîðåíî â ìàñøòàáі 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 ìàþòü íàçâó òîïîãðàôі÷íі
ïëàíè. Åëåìåíòàìè (ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè) òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є: êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ, ëåãåíäà òà äîäàòêîâå îôîðìëåííÿ (êàðòè-âñòàâêè,
äіàãðàìè, ãðàôіêè, òåêñòîâà àáî öèôðîâà іíôîðìàöіÿ), ùî äîïîìàãàþòü ó
ðîáîòі ç íåþ.
 У чому полягає сутність розграфлення топографічних карт? Â îñíîâі
òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ëåæèòü òàê çâàíà ìіæíàðîäíà ìіëüéîííà êàðòà ñâіòó – îãëÿäîâî-òîïîãðàôі÷íà êàðòà âñüîãî çåìíîãî ñóõîäîëó, ñêëàäåíà â
ìàñøòàáі 1:1 000 000. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ òàêîї êàðòè çàñòîñîâóþòü ðіâíîêóòíó öèëіíäðè÷íó ïðîåêöіþ, ÿêà äàє íàäçâè÷àéíî ìàëі ñïîòâîðåííÿ ôîðì
і ðîçìіðіâ çîáðàæóâàíèõ îá’єêòіâ.
Òîïîãðàôі÷íà êàðòà – öå áàãàòîàðêóøåâà êàðòà. Îäèí àðêóø îòðèìóþòü øëÿõîì ðîçãðàôëåííÿ çåìíîї êóëі ìåðèäіàíàìè íà 6-ãðàäóñíі êîëîíè
(çîíè) і ïàðàëåëÿìè – íà 4-ãðàäóñíі ðÿäè. Êîæåí àðêóø ìàє âèãëÿä òðàïåöії ðîçìіðîì: 4° – çà øèðîòîþ і 6° – çà äîâãîòîþ òà îáìåæåíèé ç ïіâíî÷і íà
ïіâäåíü ÷àñòèíàìè ïàðàëåëåé, à іç çàõîäó íà ñõіä – ìåðèäіàíіâ (ìàë. 1). Óñі
àðêóøі òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàþòü âèçíà÷åíó ñèñòåìó ïîçíà÷åíü – íîìåíêëàòóðó (òàáë. 2).
Øåñòèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі ìåðèäіàíàìè, íàçèâàþòü êîëîíàìè і
ïîçíà÷àþòü öèôðàìè âіä 1 äî 60 (óñüîãî 60 êîëîí). Ðàõóþòü êîëîíè іç çàõîäó íà ñõіä, ïî÷èíàþ÷è âіä 180î äîâãîòè. ×îòèðèãðàäóñíі ñìóãè, óòâîðåíі
ïàðàëåëÿìè, íàçèâàþòü ðÿäàìè і ïîçíà÷àþòü âåëèêèìè ëіòåðàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó, ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîðà (óñüîãî 23 ðÿäè).
Ïîçíà÷åííÿ (íîìåíêëàòóðà) êîæíîãî àðêóøà ñêëàäàþòü ç áóêâè ðÿäó òà
öèôðè êîëîíè (íàïðèêëàä, M-36 àáî J-42). Äëÿ îòðèìàííÿ àðêóøіâ êàðò
áіëüøîãî ìàñøòàáó çäіéñíþþòü ïîäіë áàçîâîãî àðêóøà íà ìåíøі, ïðè÷îìó
їõíÿ êіëüêіñòü çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó êàðòè. Âіäïîâіäíî і çìіíþþòü íîìåíêëàòóðó: êîæåí íîìåíêëàòóðíèé ðÿä òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìàє ñâîє çíà÷åííÿ, çà ÿêèì ìîæíà âèçíà÷èòè ìàñøòàá êàðòè (òàáë. 2).

МАЄТЕ ЗНАТИ:

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

 називати основні відмінності топографічної карти від інших загальногеографічних карт;
 пояснити та характеризувати систему розграфлення топографічних карт;
 основну відмінність між географічними та прямокутними координатами;
 позначати на топографічних картах на горизонталях річки, пагорби тощо;
 систему умовних позначень, використовуваних на топографічних картах;
 називати географічні координати пунктів, що розміщені:
– на перетині Гринвіцького меридіану з екватором;
– на Південному полюсі;
– на перетині Гринвіцького меридіану та паралелі в 30° (північної широти).
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За допомогою додаткових джерел інформації випишіть номенклатуру всіх
аркушів, що можна знайти поруч з аркушем М-36-144 на карті з масштабом
1:100 000.
2. Складіть географічний опис місцевості, зображеної на мал. 3, указавши такі
дані: тип рельєфу, населені пункти, шляхи сполучення, наявність насаджень.
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óìîâíі çíàêè – çàñòîñîâàíі íà êàðòі ïîçíà÷åííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ ç
їõíіìè êіëüêіñíèìè òà ÿêіñíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè. Óìîâíі çíàêè є
ñèñòåìîþ ãðàôі÷íèõ, êîëüîðîâèõ,
áóêâåíèõ òà öèôðîâèõ ïîçíà÷åíü.
Ðåëüєô íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ
çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè êîðè÷íåâîãî êîëüîðó – ëіíіÿìè, ÿêі
ç’єäíóþòü òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі ç
îäíàêîâîþ àáñîëþòíîþ âèñîòîþ.
Ùî ìåíøà âіäñòàíü ìіæ ñóñіäíіìè
ãîðèçîíòàëÿìè, òî êðóòіøèé ñõèë,
ùî áіëüøà – òî ïîëîãіøèé. ÑïåöіМал. 2. Зображення місцевості
àëüíèìè çíàêàìè – áåðãøòðèõàза допомогою горизонталей
ìè – óêàçóþòü íàïðÿìîê, ó ÿêîìó
çíèæóєòüñÿ àáî ïіäâèùóєòüñÿ ñõèë. Íà ãîðèçîíòàëÿõ ÷èñëàìè âêàçóþòü
àáñîëþòíó âèñîòó (ìàë 2.).
Âîäíі îá’єêòè (ðі÷êè, îçåðà, âîäîñõîâèùà, êàíàëè, áîëîòà) çîáðàæàþòü
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 òà âèñîòó),
ëóêè, ÷àãàðíèêè.
Ëіíіÿìè ðіçíîї òîâùèíè òà 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 іíøîãî. Çíà÷åííÿ òà ïîÿñíåííÿ îñíîâíèõ òîïîãðàôі÷íèõ óìîâíèõ çíàêіâ âè
çíàéäåòå ó ñâîєìó ãåîãðàôі÷íîìó àòëàñі.

Мал. 3

Мал. 4

3. Користуючись даними порталу Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, дайте
характеристику лісовому масиву та транспортним шляхам, що зображені на
карті, з попереднього завдання.
4. Зазначте, які географічні об’єкти побачить пасажир автомобіля (мал. 4), що рухається дорогою з півдня на північ.

§ 3.

ÂÈÌІÐÞÂÀÍÍß ÍÀ ÒÎÏÎÃÐÀÔІ×ÍІÉ ÊÀÐÒІ

 Що таке масштаб? Які бувають його види?
 Що таке азимут?

 Що таке кути напрямів? Для чого використовують азимути? Óñі ëіíії íà
çåìíіé ïîâåðõíі ìàþòü âіäïîâіäíèé íàïðÿìîê, âèðàæåíèé êóòîì ó ãðàäóñàõ âіä ïî÷àòêîâîї ëіíії ÷è íàïðÿìêó â ïåâíіé ñèñòåìі êîîðäèíàò. Òàêó
ïî÷àòêîâó ëіíіþ íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèì íàïðÿìêîì, ùî çàëåæèòü
âіä îáðàíîї ñèñòåìè êîîðäèíàò. Ó ñèñòåìі ãåîãðàôі÷íèõ êîîðäèíàò – öå
íàïðÿìîê äіéñíîãî ìåðèäіàíà, à â ñèñòåìі ïëîñêèõ ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò – àáñöèñà (âіñü õ) – îñüîâèé ìåðèäіàí âіäïîâіäíîї çîíè. Öі êóòè íàçèâàþòü îðієíòóâàëüíèìè àáî êóòàìè íàïðÿìêó.
Ó òîïîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü äâі ñèñòåìè êîîðäèíàò (ãåîãðàôі÷íó і ïðÿìîêóòíó), òîìó, âіäïîâіäíî, âèäіëÿþòü êóòè íàïðÿìêіâ äâîõ âèäіâ. Ïåðøèé – öå äèðåêöіéíі êóòè, óòâîðåíі âåðòèêàëüíèìè ëіíіÿìè ïðÿìîêóòíîї
ñèñòåìè êîîðäèíàò і íàïðÿìêàìè ëіíіé íà ìіñöåâîñòі. Äðóãèé – àçèìóòè –
êóòè, ÿêі óòâîðþþòü ëіíії ãåîãðàôі÷íîї ñіòêè òà íàïðÿìêè íà îá’єêò.
Äèðåêöіéíèé êóò âèçíà÷àþòü íà êàðòі çà ðóõîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè
âіä 0° äî 360° ìіæ ïіâíі÷íèì íàïðÿìêîì âåðòèêàëüíîї ëіíії êîîðäèíàòíîї
ñіòêè і íàïðÿìêîì íà âèçíà÷åíó òî÷êó ÷è îá’єêò. Äèðåêöіéíі êóòè íàïðÿìêіâ âèçíà÷àþòü ïåðåâàæíî çà êàðòîþ àáî çà ìàãíіòíèì àçèìóòîì.
Àçèìóò – öå êóò ìіæ íàïðÿìêàìè ìåðèäіàíà é ïåâíîãî îá’єêòà ç òî÷êè
ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêèé âèìіðþþòü ó ãðàäóñàõ і ìîæå ìàòè çíà÷åííÿ âіä 0°
äî 360°. Îñêіëüêè іñíóє ðіçíèöÿ ìіæ ãåîãðàôі÷íèì òà ìàãíіòíèì ïîëþñàìè
Çåìëі, òî àçèìóòè áóâàþòü äіéñíèìè àáî ìàãíіòíèìè çàëåæíî âіä ìåðèäі11

Íàïðèêëàä, íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âіäñòàíü ìіæ ñóìіæíèìè ëіíіÿìè
êіëîìåòðîâîї ñіòêè äîðіâíþє 2 ñì, íà ìіñöåâîñòі – 2 êì.
Ìàñøòàá êàðòè = 2 ñì (íà êàðòі) / 200 000 ñì (íà ìіñöåâîñòі) = 1:100 000.
Âèçíà÷èòè ìàñøòàá ìîæíà òàêîæ çà âіäîìèìè âіäñòàíÿìè, íàïðèêëàä
çà óìîâíèìè çíàêàìè, ÿêі ïîçíà÷àþòü êіëîìåòðîâі ñòîâïè íà àâòîìîáіëü12

íèõ øëÿõàõ. Âèìіðÿâøè âіäñòàíü
ìіæ íèìè â ñàíòèìåòðàõ òà ïðîâіâøè íåñêëàäíі ìàòåìàòè÷íі ðîçðàõóíêè, âèçíà÷àєìî ìàñøòàá êàðòè.
 Як визначити висоту місцевості?
Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ðåëüєô
çîáðàæóþòü ãîðèçîíòàëÿìè –
êðèâèìè çàìêíóòèìè ëіíіÿìè, òî÷êè ÿêèõ ìàþòü îäíàêîâó âèñîòó
íàä ðіâíåì ìîðÿ. Öі ëіíії ìîæíà
ðîçãëÿäàòè і ÿê ñëіäè ïåðåòèíó íåðіâíîñòåé ìіñöåâîñòі ïëîùèíàìè,
ïàðàëåëüíèìè ïîâåðõíі ìîðÿ, âіä
ÿêîãî âåäóòü ðàõóíîê âèñîò. Âèõîäÿ÷è іç öüîãî, âіäñòàíü h ïî âèñîòі
ìіæ ñі÷íèìè ïîâåðõíÿìè íàçèâàМал. 1. Зображення нерівностей
þòü âèñîòîþ ïåðåðіçó (ìàë. 1.),
поверхні горизонталями
çíàþ÷è âëàñòèâіñòü ãîðèçîíòàëåé,
ìîæíà âèçíà÷èòè çà êàðòîþ і ôîðìó ðіçíèõ âèäіâ ñõèëіâ.
Âèçíà÷èòè âèñîòó áóäü-ÿêîї òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі íà òîïîãðàôі÷íіé
êàðòі ìîæíà çà çíà÷åííÿì ãîðèçîíòàëåé, àäæå âçäîâæ ãîðèçîíòàëі àáñîëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі є íåçìіííîþ. Àáñîëþòíі âèñîòè, ïіäïèñàíі íà ïåâíèõ ãîðèçîíòàëÿõ, áіëÿ âåðøèí îêðåìèõ ïàãîðáіâ, à òàêîæ áіëÿ äåÿêèõ
îá’єêòіâ (íàïðèêëàä, ðîçãàëóæåíü äîðіã, êîëîäÿçіâ, äæåðåë). Òîìó, çíàþ÷è
àáñîëþòíó âèñîòó, ëåãêî âèðàõóâàòè é âіäíîñíó âèñîòó áóäü-ÿêîãî ïóíêòó
íà êàðòі. Îêðіì òîãî, íà áåðåãîâèõ ëіíіÿõ ðі÷îê, îçåð, âîäîñõîâèù ïîçíà÷àþòü âіäìіòêè óðіçіâ âîäè, ÿêі ïîêàçóþòü àáñîëþòíó âèñîòó âîäíîї ïîâåðõíі â öіé òî÷öі.
 Чим відрізняється похил річки від її падіння? Ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà åëåêòðîñòàíöіé, âîäîñõîâèù, êàíàëіâ âàæëèâî çíàòè âåëè÷èíó ïàäіííÿ é ñåðåäíіé ïîõèë ðі÷îê. Ïàäіííÿì ðі÷êè íàçèâàþòü ïåðåâèùåííÿ ðіâíÿ її
âèòîêó íàä ãèðëîì, âèðàæåíå â ìåòðàõ. Ïàäіííÿ æ íà îêðåìіé äіëÿíöі
ðі÷êè – öå ðіçíèöÿ âèñîòè ìіæ äâîìà òî÷êàìè, óçÿòèìè íà ïåâíіé âіäñòàíі
îäíà âіä îäíîї. Ìàêñèìàëüíі âåëè÷èíè ïàäіííÿ õàðàêòåðíі äëÿ ãіðñüêèõ
ðі÷îê, íàéìåíøі – äëÿ ðіâíèííèõ. Ïàäіííÿ ðі÷êè âèçíà÷àþòü çà ôîðìóëîþ:
Ïàäіííÿ ðі÷êè = h1 – h2,
äå h1 – âèñîòà âèòîêó; h2 – âèñîòà ãèðëà.
Ïîõèëîì ðі÷êè íàçèâàþòü âіäíîøåííÿ її ïàäіííÿ (ó ìåòðàõ) äî äîâæèíè ðі÷êè (ó êіëîìåòðàõ). Ïîõèë ðі÷êè îá÷èñëþþòü çà ôîðìóëîþ:
Ïîõèë ðі÷êè = Ï / L,
äå Ï – ïàäіííÿ ðі÷êè, L – äîâæèíà ðі÷êè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 як можна за горизонталями визначити форму рельєфу та напрямок схилу;
 у якому випадку дві горизонталі, що розміщені поряд на карті, будуть мати
однакове числове значення;
 наводити приклади об’єктів місцевості, що зображені позамасштабними
умовними знаками.
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àíà, ÿêèé îáèðàþòü çà ïî÷àòêîâèé. Àçèìóò âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îðієíòóâàííÿ ó ïðîöåñі ïåðåñóâàííÿ â ëіñі, ó ãîðàõ, ó ïіùàíіé ïóñòåëі àáî çà óìîâ
ïîãàíîї âèäèìîñòі (óíî÷і, çà ñèëüíîãî òóìàíó), êîëè çâіðèòè êàðòó ç ìіñöåâіñòþ і îðієíòóâàòèñÿ ïî íіé âàæêî, à ÷àñîì і íåìîæëèâî. Çà äîïîìîãîþ
àçèìóòó âèçíà÷àþòü òàêîæ íàïðÿìîê ðóõó ñóäåí ó ìîðі é ëіòàêіâ.
Íà ìіñöåâîñòі âіäëіê àçèìóòіâ ïðîâîäÿòü âіä íàïðÿìêó ñòðіëêè êîìïàñà
(її ïіâíі÷íîãî êіíöÿ) çà õîäîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè âіä 0° äî 360°, іíàêøå
êàæó÷è – âіä ìàãíіòíîãî ìåðèäіàíà öієї òî÷êè. ßêùî ïðåäìåò ðîçìіùåíèé
âіä ñïîñòåðіãà÷à òî÷íî íà ïіâíі÷, òî àçèìóò éîãî 0°, ÿêùî íà ñõîäі – 90°, íà
ïіâäíі – 180°, íà çàõîäі – 270°. Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ çà êîìïàñîì âèìіðþþòü ìàãíіòíèé àçèìóò.
 Як здійснюють вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою? Çà äîïîìîãîþ òîïîãðàôі÷íèõ êàðò ìîæíà äîâîëі òî÷íî îá÷èñëþâàòè âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі. Ïðÿìі âіäðіçêè ìіæ äâîìà òî÷êàìè íà
òîïîãðàôі÷íіé êàðòі âèìіðþþòü çà äîïîìîãîþ ëіíіéêè àáî öèðêóëÿ. 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, ìåõàíіçì ÿêîãî – öå ðóõîìå êîëіùàòêî і öèôåðáëàò çі ñòðіëêîþ.
Ðîçðàõóíîê ïëîùі. Âèçíà÷èòè ïëîùó ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі ìîæíà äâîìà ñïîñîáàìè: ãåîìåòðè÷íèì òà çà äîïîìîãîþ ìіëіìåòðîâîї ñіòêè. Ãåîìåòðè÷íèì ñïîñîáîì ïëîùó, ùî âèìіðþþòü, ðîçáèâàþòü
íà ñіòêó êâàäðàòіâ, òðèêóòíèêіâ, òðàïåöіé, ïëîùó ÿêèõ âèðàõîâóþòü çà
âіäïîâіäíèìè ôîðìóëàìè: ñóìà öèõ ïëîù і áóäå çàãàëüíîþ ïëîùåþ îá’єêòà
íà êàðòі. Ïëîùó òàêîæ ìîæíà âèìіðÿòè ç âèêîðèñòàííÿì ìіëіìåòðîâîї
ñіòêè, íàíåñåíîї íà ïðîçîðó ïëіâêó àáî ïàïіð. Òàêó ñіòêó ïðèêëàäàþòü äî
êàðòè і ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòíèõ ìіëіìåòðіâ. Ïîòіì, óðàõîâóþ÷è ìàñøòàá êàðòè, ëåãêî âèçíà÷àþòü
Òàáëèöÿ 1. Âіäñòàíü
ïëîùó.
ìіæ ëіíіÿìè êîîðäèíàòíîї ñіòêè
ßêùî íà êàðòі àáî ïëàíі âіäñóòíіé
çàëåæíî âіä ìàñøòàáó
ïіäïèñ ìàñøòàáó, éîãî ìîæíà âèçíà÷èòè çà êіëîìåòðîâîþ ñіòêîþ. Íà
Âіäñòàíü
òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ìàñøòàáіâ
Ìàñøòàá
íà
êàðòі,
íà
ìіñöåâîñòі,
1:10 000–1:200 000 íàíåñåíà êîîðäèêàðòè
ñì
êì
íàòíà (êіëîìåòðîâà) ñіòêà, íà ïëàíøåòíèõ – ïіäïèñè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ
1:10 000
10
1
ìàñøòàáó êàðòè âèìіðþþòü âіäñòàíü
1:25 000
4
1
ìіæ ëіíіÿìè êіëîìåòðîâîї ñіòêè і äіëÿòü íà âіäïîâіäíó âіäñòàíü íà ìіñöå1:50 000
2
1
âîñòі. Âіäñòàíü ìіæ ëіíіÿìè êîîðäè1:100 000
2
2
íàòíîї ñіòêè âіäïîâіäàє öіëîìó ÷èñëó
êіëîìåòðіâ íà ìіñöåâîñòі é, çàëåæíî âіä
1:200 000
5
10
ìàñøòàáó, ìàє ðіçíó âåëè÷èíó (òàáë. 1).

1. Визначте, якій відстані на місцевості відповідає відрізок прямої довжиною 5,5 см
на карті масштабом 1:100 000. Обчисліть відстань на місцевості, яка відповідає
такому самому відрізку на карті, масштаб якої: а) дрібніший 1:100 000 у 2 рази;
б) більший в 4 рази.
2. Розгляньте фрагмент топографічного плану місцевості:

Масштаб 1:25 000 (горизонталі проведено через 3 м)

3.
4.
5.
6.

а) визначте абсолютну висоту (у метрах), на якій стоїть вітряк;
б) обчисліть падіння і похил річки на карті (довжина річки 3 км);
в) вирахуйте абсолютну висоту гирла річки;
г) з’ясуйте, чи побачить велосипедист, який стоїть у точці А, автомобіль, що в
цей час проїжджає мостом;
ґ) вирахуйте азимут фруктового саду для спостерігача, який перебуває на найвищій точці цієї місцевості;
д) обчисліть відстань на місцевості, якщо від мосту до перехрестя автомобільної
дороги з ґрунтовою відстань становить 8 см.
Визначте масштаб карти, якщо відстань між Ужгородом і Києвом дорівнює
800 км, а відрізок, що сполучає ці міста на карті, має довжину 20 см.
Обчисліть, відрізком якої довжини зображено на топографічній карті автомобільний шлях, що має довжину 52 км, якщо масштаб карти 1:1 000 000.
Знайдіть довжину відрізка, який зображує меншу сторону, якщо кімната має розміри 6,2 м і 8 м, а на плані більша сторона зображена відрізком завдовжки 5 см.
Вирахуйте, скільки потрібно витратити фарби, щоб пофарбувати підлогу, розміри якої на плані з масштабом 1:50 дорівнюють 12 см х 9,5 см, за умови, що на
фарбування 1 м2 підлоги витрачають 230 г фарби.

§ 4.

ÏËÀÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒІÂ

 Що таке план місцевості та його характерні особливості?
 Що означає уміти орієнтуватися на місцевості?

 Для чого створюють плани населених пунктів та схеми руху громадського
транспорту? ßê çíàéòè òîé ÷è іíøèé îá’єêò ó íàñåëåíîìó ïóíêòі òà ÿê äî
íüîãî äіñòàòèñÿ? Ñêіëüêè ÷àñó íà öå ïîòðіáíî? Ùî ðîçìіùåíî ïîáëèçó? –
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îñü ïèòàííÿ, ÿêі öіêàâëÿòü íå òіëüêè
òóðèñòіâ, à é ïåðåñі÷íèõ æèòåëіâ.
Øâèäêî, åôåêòèâíî і íàî÷íî âіäïîâіñòè íà íèõ äîïîìàãàþòü ñïåöіàëüíі êàðòè – ïëàíè ìіñò. Öі
êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ äàâíî
ñòàëè íåçàìіííèìè ïóòіâíèêàìè,
ÿêі äàþòü çìîãó âïåâíåíî îðієíòóâàòèñÿ íå òіëüêè â іíôîðìàöіéíîìó
ñåðåäîâèùі, àëå ÷іòêî ðîçóìіòè
ìàðøðóòè ñâîїõ ïîїçäîê, à òàêîæ
ñâîє ìіñöå ïåðåáóâàííÿ.
Мал. 1. Цифровий план міста
Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ – öå
äæåðåëî ðіçíîìàíіòíèõ і êîðèñíèõ âіäîìîñòåé ïðî ïåâíèé íàñåëåíèé
ïóíêò; ïðî ìіñöÿ, ÿêі ëþäèíà ìàє íà ìåòі âіäâіäàòè; ïðî ïîäії íàâêîëî íåї
òîùî. Íàïðèêëàä, ïëàíè ìіñò – öå âåëèêîìàñøòàáíі êàðòîãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ ìіñüêèõ ïîñåëåíü, ÿêі ñòâîðþþòü ç ìåòîþ ïîëåãøåííÿ îðієíòóâàííÿ â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Âîíè âіäîáðàæàþòü 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.
Çàëåæíî âіä çìіñòó, ðóêîïèñíі ïëàíè ìіñò ïîäіëÿþòü íà: òîïîãðàôі÷íі
ïëàíè; ïðîåêòíі ïëàíè; ïëàíè, ùî ïîєäíóþòü òîïîãðàôіþ ìіñòà ç ïðîåêòíèì
íàâàíòàæåííÿì; ïëàíè, ùî ñòâîðþþòü ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ñïåöіàëüíèõ
ðîáіò (âèðóáóâàííÿ ëіñîâèõ ìàñèâіâ ó ïåðåäìіñòі, îñóøåííÿ òåðèòîðії, áóäіâíèöòâîì ìîñòіâ ÷è êàíàëіâ, áóäèíêіâ, ïàì’ÿòíèêіâ òà іíøèõ ñïîðóä).
Ñó÷àñíі ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ íàéáіëüø òî÷íî âіäîáðàæàþòü îñîáëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ áіëüøîñòі âåëèêèõ ñïîðóä і äàþòü çìîãó äîñèòü ëåãêî çíàéòè íåîáõіäíèé îá’єêò, çîðієíòóâàòèñÿ àáî ïðîêëàñòè ìàðøðóò ðóõó.
Çàçâè÷àé òàêі ïëàíè ìіñòÿòü áàãàòî äîäàòêîâîї іíôîðìàöії ïðî íàñåëåíèé
ïóíêò, ùî îñîáëèâî êîðèñíî äëÿ òóðèñòè÷íîї ìàíäðіâêè.
Ïðèêëàäîì òàêèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ðåñóðñіâ є öèôðîâі ïëàíè ìіñò, ðîçðîáëåíі íà Äåðæàâíîìó íàóêîâî-âèðîáíè÷îìó ïіäïðèєìñòâі «Êàðòîãðàôіÿ».
Òàêі ïëàíè ìіñòÿòü іíôîðìàöіþ ïðî ãіäðîãðàôіþ; çàáóäîâó (ç íóìåðàöієþ
òà ïîâåðõîâіñòþ áóäèíêіâ); çàëіçíèöі; âóëè÷íó ìåðåæó; ñîöіàëüíі îá’єêòè;
іíæåíåðíі ñïîðóäè; ðåëüєô òà ðîñëèííіñòü. Íà öåé ÷àñ ñòâîðåíî áëèçüêî
1200 öèôðîâèõ ïëàíіâ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ Óêðàїíè (ìàë. 1).
 Які є схеми руху транспорту? Êîæíå âåëèêå ñó÷àñíå ìіñòî ìàє ðîçâèíåíó
òðàíñïîðòíó іíôðàñòðóêòóðó, ÿêó ñêëàäàþòü àâòîìîáіëüíі äîðîãè, çàëіçíèöі, âîäíі øëÿõè ñïîëó÷åííÿ òà
ìîñòè. Íàïðèêëàä, ó âåëèêèõ ìіñòàõ ðîçâèíåíі àâòîìîáіëüíі ïåðåâåçåííÿ, ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
òîùî. Ó Êèєâі, Õàðêîâі òà Äíіïðі є
ìåòðîïîëіòåí. Ó ñòîëèöі òàêîæ
ïðàöþє ôóíіêóëåð і ìіñüêà åëåêòðè÷êà. Äëÿ òîãî ùîá ìåøêàíöÿì ìіñò òà ãîñòÿì áóëî ëåãøå
çäіéñíþâàòè ìàíäðіâêè, ñòâîðþþòü
ñõåìè ðóõó ìіñüêîãî òðàíñïîðòó
Мал. 2. Схема руху транспорту м. Вінниця
(ìàë. 2).
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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Мал. 4. Інтерфейс програми DozoR City

Îäíàê öі ñõåìè ñüîãîäíі äîñòóïíі íå ëèøå ó äðóêîâàíîìó âèãëÿäі, àäæå
ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òåïåð ìîæíà âіäñëіäêîâóâàòè â îí-ëàéí ðåæèìі. Íà ïëàòôîðìі ïðîåêòó EasyWay ñòàëè äîñòóïíі GPS äàíі íàçåìíîãî
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó Êèєâà. Íà öåé ìîìåíò â îíëàéí-ðåæèìі ìîæíà
âіäñëіäêóâàòè ðóõ 123 ìàðøðóòіâ – óñі àâòîáóñíі, òðîëåéáóñíі òà ìàéæå âñі
òðàìâàéíі (ìàë. 3).
Òàêîæ ìîáіëüíèé äîäàòîê Easy Way àäàïòîâàíèé äëÿ âіäîáðàæåííÿ GPS
äàíèõ, òîæ êîæåí êîðèñòóâà÷ ìîáіëüíèõ òåëåôîíіâ íà áàçі iOS òà Android
ìàє ìîæëèâіñòü íå ëèøå ñïîñòåðіãàòè çà ðóõîì òðàíñïîðòó, à é îêðåìî íà
êîæíіé çóïèíöі îòðèìóâàòè àêòóàëüíèé ðîçêëàä ïðèáóòòÿ òðàíñïîðòó (öåé
ñåðâіñ íàäàþòü ó áàãàòüîõ ìіñòàõ Óêðàїíè).
Äîäàòîê DozoR City áóäå êîðèñíèé óñіì êîðèñòóâà÷àì ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó â íèçöі óêðàїíñüêèõ ìіñò: Áіëà Öåðêâà, Æèòîìèð, Çàïîðіææÿ,
Іâàíî-Ôðàíêіâñüê, Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé, Êîâåëü, Êîíîòîï, Êîðîñòåíü,
Êðîïèâíèöüêèé, Ìèðãîðîä, Ìóêà÷åâî, Ðіâíå, Óæãîðîä, Õìåëüíèöüêèé,
×åðíіãіâ. Äàíі ïðî ðóõ òðàíñïîðòó íàäõîäÿòü â on-line ðåæèìі ÷åðåç ñèñòåìó íàâіãàöії GPS. Ó öіé ïðîãðàìі: âіäîáðàæåíî íà êàðòі ìіñöå ïåðåáóâàííÿ
òðîëåéáóñó àáî ìàðøðóòíîãî òàêñі; ïîêàçàíî íàïðÿìîê éîãî ðóõó; âèçíà÷åíî ôàêòè÷íèé ÷àñ ïðèáóòòÿ íà êîæíó çóïèíêó; âіäîáðàæåíî ïîâíèé ïåðåëіê ìіñüêèõ ìàðøðóòіâ òðàíñïîðòó (ìàë. 4.).
 Яке практичне використання топографічних карт та планів? Âèñîêà òî÷íіñòü òà äåòàëüíіñòü, ç ÿêîþ çîáðàæóþòü óñі îá’єêòè ìіñöåâîñòі íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ, äîçâîëÿþòü çàñòîñîâóâàòè öі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè â ðіçíèõ
öіëÿõ: ó ãîñïîäàðñòâі, ïіä ÷àñ áóäіâíèöòâà ðіçíèõ ñïîðóä òà òðàíñïîðòíèõ
øëÿõіâ, à òàêîæ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ðîçðàõóíêіâ; äëÿ ãåîëîãі÷íèõ ïîøóêîâèõ ðîáіò; çåìëåóñòðîþ òà ñòâîðåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó.
Âåëèêîìàñøòàáíі êàðòè (1:5 000 і 1:10 000) çàñòîñîâóþòü ó ïðîìèñëîâîñòі
і êîìóíàëüíîìó ãîñïîäàðñòâі; ó ïðîöåñі ïðîâåäåííÿ äåòàëüíèõ ãåîëîãі÷íèõ
ðîçâіäîê ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí; ïіä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
âóçëіâ і ñïîðóä; îðієíòóâàííі â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ òà òóðèñòè÷íèõ ìàíäðіâêàõ òîùî; âàæëèâó ðîëü âіäіãðàþòü öі êàðòè ó âіéñüêîâіé ñïðàâі.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè çàñòîñîâóþòü ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі,
âîíè óíàî÷íþþòü іíôîðìàöіþ ïåâíîãî íàïðÿìó. Òîìó âèêîðèñòàííÿ öèõ
êàðò ïîâ’ÿçàíå ç âèâ÷åííÿì ðåëüєôîóòâîðþâàëüíèõ ÷èííèêіâ і ïðîöåñіâ,
ãîñïîäàðñüêîї îöіíêè ðåëüєôó, ïðîâåäåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі, à
òàêîæ äëÿ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îñâîєííÿ òåðèòîðії і ìåëіîðàöії, äëÿ
ïðîåêòóâàííÿ ñïîðóä і ðіçíèõ âèäіâ áóäіâíèöòâà.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 що таке плани міст та для чого вони створені;
 особливості використання схеми руху транспорту та як вона допомагає
одержати необхідну інформацію;
 сфери застосування топографічних карт.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Знайдіть на офіційному сайті свого обласного центру або іншого найближчого
до вас великого міста ресурс (інформацію) про його транспортну систему. Визначте, які можливості для споживача він може запропонувати. Чи зручно користуватися цим ресурсом жителям міста та його гостям?
2. Користуючись можливостями сайту, виконайте завдання:
– прокладіть найкоротший маршрут від залізничного вокзалу м. Києва до Майдану Незалежності;
– розкажіть, якими вулицями він пролягатиме;
– визначте вид транспорту, яким найвигідніше скористатися для цієї поїздки
(з точки зору часу, зручності та вартості проїзду);
– опишіть переваги, які надає туристу цей сервіс.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
1. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд)
та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних
азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки.
2. Аналіз схем руху транспорту свого міста (обласного центру).
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Мал. 3. Інтерфейс програми Easy Way

Îêðіì òîãî, âîíè ìàþòü øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ïіä ÷àñ ãîñïîäàðñüêîї
îöіíêè âîäíèõ, ìіíåðàëüíèõ, áіîëîãі÷íèõ і åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ ïåâíîї
ìіñöåâîñòі, ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ íåáåçïå÷íèõ ãіäðîëîãі÷íèõ ÿâèù òà âèðîáëåííі ðіçíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîäіâ. Îñîáëèâî ïîìіòíà їõíÿ ðîëü
ïіä ÷àñ êàäàñòðîâîãî îáëіêó çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ, їõíüîї åêîíîìі÷íîї îöіíêè
ç ìåòîþ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîðії.
Êàðòè – íàäіéíі ïóòіâíèêè ó ïðîöåñі ïåðåìіùåííÿ âіéñüê ïіä ÷àñ áîéîâèõ äіé é òðåíóâàíü, äëÿ ïîëüîòó ëіòàêà, à òàêîæ ó òóðèñòè÷íèõ ïîõîäàõ.
Ó âіéñüêîâіé ñïðàâі âîíè є îñíîâíèì äæåðåëîì іíôîðìàöії ïðî ìіñöåâіñòü
òà îáîâ’ÿçêîâèì ïîñіáíèêîì äëÿ êåðóâàííÿ äіÿìè âіéñüê і îðãàíіçàöії їõíüîї âçàєìîäії. Ó ïðîìèñëîâîñòі, åíåðãåòè÷íîìó òà òðàíñïîðòíîìó áóäіâíèöòâі òîïîãðàôі÷íі êàðòè âèêîðèñòîâóþòü ÿê îñíîâó äëÿ äîñëіäæåííÿ,
ïðîåêòóâàííÿ òà âòіëåííÿ â æèòòÿ іíæåíåðíèõ ïðîåêòіâ. Ñüîãîäíі îïòèìàëüíіñòü ïðîêëàäàííÿ çàëіçíè÷íèõ êîëіé, àâòîìàãіñòðàëåé, òðóáîïðîâîäіâ âèçíà÷àþòü íå â ïîëüîâèõ óìîâàõ, à çäіéñíþþòü çà òîïîãðàôі÷íèìè
êàðòàìè ó ïðîåêòíèõ óñòàíîâàõ.
Òîïîãðàôі÷íі êàðòè òà ïëàíè øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі: ïіä ÷àñ çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ìåëіîðàöії, çàõîäіâ ç ïіäâèùåííÿ ðîäþ÷îñòі
ґðóíòіâ, ó áîðîòüáі ç âіòðîâîþ òà âîäíîþ åðîçієþ, à òàêîæ äëÿ îáëіêó і ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ. Òàêîæ öі êàðòè є íàî÷íèì ïîñіáíèêîì, îá’єêòîì âèâ÷åííÿ і äæåðåëîì çíàíü, îñêіëüêè âîíè є ðåçóëüòàòîì
íàóêîâîãî äîñëіäæåííÿ, ïіäґðóíòÿì äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïðàâëіíñüêèõ ðіøåíü,
àëå ïåðåäóñіì – ìîäåëëþ ðіçíèõ ïðèðîäíèõ і ñóñïіëüíèõ ïðîñòîðîâèõ ÿâèù.

§ 5.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÊÀÐÒÀ

 Що означає термін «картографія»?
 Яке значення географічних карт для науки і практичного застосування?

 Чим є сучасні картографічні твори? Ç ìàòåðіàëіâ êóðñó «Ãåîãðàôіÿ» ó
ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè âæå çíàєòå, ùî є ðіçíі çà ïðèçíà÷åííÿì ãåîãðàôі÷íі
êàðòè. Їõ óìîâíî ìîæíà ðîçäіëèòè íà íàóêîâî-äîâіäêîâі, êóëüòóðíî-îñâіòíі, òåõíі÷íі òà íàâ÷àëüíі. Êðіì äîáðå çíàéîìèõ íàì ãåîãðàôі÷íèõ êàðò,
іñíóþòü іíøі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè: ðіçíі âèäè àòëàñіâ, êàðòîñõåì; àåðî-,
êîñìîôîòîêàðòè; öèôðîâі êàðòè і ïëàíè (öèôðîâі ìîäåëі ìіñöåâîñòі); ãëîáóñè, ðåëüєôíі êàðòè і ïëàíè; ñõåìè, åñêіçè, іëþñòðàöії, ÿêі íàëåæàòü äî
òîïîãðàôії òà êàðòîãðàôії òîùî.
Ñó÷àñíà êàðòîãðàôіÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóє ðåçóëüòàòè ðîçâèòêó іíôîðìàòèêè, êіáåðíåòèêè, îá÷èñëþâàëüíèõ ïðèñòðîїâ і âäîñêîíàëþєòüñÿ ðàçîì
ç íèìè. Ñàìå íà ñòèêó òðàäèöіéíîї êàðòîãðàôії, іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè âèíèêëà àâòîìàòèçîâàíà êàðòîãðàôіÿ, ÿêà ñòàє
íåçàìіííèì ïîìі÷íèêîì ó íàøîìó æèòòі. Òàê, ìîæëèâîñòі îíëàéí-êàðò
äàâíî âèïåðåäèëè їõíі ïàïåðîâі àíàëîãè. Âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü âèçíà÷àòè ñâîє ðîçòàøóâàííÿ; ïðîêëàäàòè ìàðøðóòè; іíôîðìóâàòè ïðî òå, ùî
ðîçìіùåíî â òèõ ÷è іíøèõ áóäіâëÿõ.
Ñó÷àñíèé êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ ïîєäíóє ôóíêöії ãåîãðàôі÷íîї êàðòè
àáî àòëàñó, GPS-íàâіãàòîðà. Òàêі ñåðâіñè äîñòóïíі áåçïîñåðåäíüî â ìåðåæі
Іíòåðíåò, ïðîòå ÷àñòèíó ç íèõ ìîæíà âñòàíîâèòè íà ñâіé ïëàíøåò àáî
ñìàðòôîí. Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ іííîâàöіéíèõ íàïðÿìêіâ ðîçâèòêó ñó÷àñíîї êàðòîãðàôії є ïîєäíàííÿ її ç ìóëüòèìåäіéíèìè çàñîáàìè ç îäíî÷àñíèì ïåðåõîäîì íà іíòåðàêòèâíі ïðèíöèïè âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ
êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ. Òîáòî âèêîðèñòàííÿ ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî ñïåêòðó ìóëüòèìåäіéíèõ ìîæëèâîñòåé (àóäіî-, âіäåî-) íà ïåâíіé êàðòîãðàôі÷íіé
îñíîâі.
 Чим є географічна карта? Які її головні елементи? Ãåîãðàôі÷íà êàðòà –
öå çìåíøåíå, óçàãàëüíåíå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі (іíøîãî íåáåñíîãî
òіëà àáî êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó) íà ïëîùèíі, ÿêå ïîáóäîâàíå â ïåâíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöії òà ìàñøòàáі.
Åëåìåíòàìè ãåîãðàôі÷íîї êàðòè є: âëàñíå êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ,
ëåãåíäà òà äîäàòêîâі çîáðàæåííÿ. Êàðòîãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ є ãîëîâíèì
åëåìåíòîì êàðòè і âіäîáðàæàє її çìіñò: іíôîðìàöіþ ïðî îá’єêòè òà ÿâèùà,
їõ 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. Ñàìå ëåãåíäà êàðòè – öå
êëþ÷ äî ðîçóìіííÿ, ùî äîçâîëÿє íàì ëåãêî ÷èòàòè її. Äîäàòêîâèìè çîáðàæåííÿìè íà êàðòі ìîæóòü âèñòóïàòè ðіçíîìàíіòíі ãðàôіêè, êàðòèâñòàâêè, ôîòîãðàôії, äіàãðàìè, ïðîôіëі, òåêñòîâà òà öèôðîâà іíôîðìàöіÿ,
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè ç êàðòîþ.
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 Якою є математична основа географічних карт? Ãåîãðàôі÷íі êàðòè ìàþòü
ñâîї âëàñòèâîñòі: óñі âîíè ïîáóäîâàíі çà ïåâíèìè ìàòåìàòè÷íèìè çàêîíîìіðíîñòÿìè: òàê, ó ïðîöåñі їõíüîãî ñòâîðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü âëàñíó
ñèñòåìó óìîâíèõ çíàêіâ і çàñòîñîâóþòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, à ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ ñòâîðåííÿ êàðò є ìàñøòàá і êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії.
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,
іìåíîâàíèé òà ëіíіéíèé. Îêðіì òîãî, ìàñøòàáè, óðàõîâóþ÷è ñòóïіíü çìåíøåííÿ, ïîäіëÿþòü íà âåëèêі, ñåðåäíі òà äðіáíі. Âіäìіííі çà ìàñøòàáîì êàðòè ìàþòü ðіçíі òî÷íіñòü і äåòàëüíіñòü çîáðàæåííÿ, ñòóïіíü ãåíåðàëіçàöії і
ðіçíîìàíіòíå ïðèçíà÷åííÿ.
Ìàòåìàòè÷íèé ñïîñіá ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíó íàçèâàþòü êàðòîãðàôі÷íîþ ïðîåêöієþ. Óñі іñíóþ÷і ïðîåêöії óìîâíî
ìîæíà ïîäіëèòè çà äâîìà êðèòåðіÿìè: çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð òà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü.
Êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії çà âèêîðèñòàííÿì äîïîìіæíèõ ãåîìåòðè÷íèõ
ôіãóð áóâàþòü: öèëіíäðè÷íі, êîíі÷íі òà àçèìóòàëüíі (ìàë. 1).
Çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії áóâàþòü:
• ðіâíîêóòíі: çáåðіãàþòü ñâîþ ôîðìó (êóòè і ôîðìè) ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè,
ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ äîâæèíè òà ïëîùі;
• ðіâíîâåëèêі: çáåðіãàþòü ïëîùі, ïðîòå ñïîòâîðþþòüñÿ ôîðìè îá’єêòіâ
òà êóòè;
• ðіâíîïðîìіæíі: ìàñøòàá є ñòàëèì çà îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìêіâ і
äîðіâíþє ãîëîâíîìó ìàñøòàáó (íàé÷àñòіøå çà ìåðèäіàíàìè) ó ïðîöåñі çðіâíîâàæåííÿ ñïîòâîðåíü ïëîù і êóòіâ;
• äîâіëüíі: ïðîåêöії ç áóäü-ÿêèìè ñïіââіäíîøåííÿìè ñïîòâîðåíü ôîðì,
ïëîù, êóòіâ òà âіäñòàíåé.
 Які є способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах? Äëÿ çîáðàæåííÿ ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ íà êàðòàõ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöіàëüíі ãðàôі÷íі ñèìâîëè – óìîâíі

Мал. 1. Типи проекцій
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РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 1

ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІß

Òàáë. 1. Ñïîñîáè çîáðàæåííÿ íà êàðòàõ
Ñïîñіá
ÿêіñíîãî ôîíó

âіäîáðàæåííÿ êîëüîðîì ÿêіñíèõ âіäìіííîñòåé ðіçíèõ ÿâèù, ùî
ìàþòü ñóöіëüíå ïîøèðåííÿ. Íàïðèêëàä, òèïіâ ґðóíòіâ, ëàíäøàôòіâ, ïðèðîäíèõ çîí, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðàéîíіâ

Ñïîñіá
êіëüêіñíîãî
ôîíó

çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ êіëüêіñíèõ ðîçáіæíîñòåé ïåâíèõ ÿâèù. Íàïðèêëàä, çàïàñіâ âîäíèõ ÷è çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ,
ðіâíÿ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó, ãóñòîòè íàñåëåííÿ, ñòóïåíÿ ðîç÷ëåíóâàííÿ ðåëüєôó

Ñïîñіá àðåàëіâ

ñïîñіá çîáðàæåííÿ íà êàðòі îáëàñòі ïîøèðåííÿ ïðèðîäíèõ ÷è ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ îá’єêòіâ. Íàïðèêëàä, äåÿêèõ âèäіâ ðîñëèí
÷è òâàðèí, êîðèñíèõ êîïàëèí, íàñåëåííÿ ïåâíîї íàöіîíàëüíîñòі

Òî÷êîâèé
ñïîñіá

çàñòîñîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ ÿâèù ìàñîâîãî, àëå íå ñóöіëüíîãî ïîøèðåííÿ, çà äîïîìîãîþ âåëèêîї êіëüêîñòі òî÷îê, êîæíà
ç ÿêèõ ìàє âèçíà÷åíå ÷èñëîâå çíà÷åííÿ ÿâèùà. Çàçâè÷àé òàêèì
÷èíîì ïîêàçóþòü ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ (íàïðèêëàä, îäíà òî÷êà – 1 000 æèòåëіâ)

Ñïîñіá
ñïîñіá âіäîáðàæåííÿ íà êàðòі îá’єêòіâ ñóöіëüíîãî òà ëіíіéíîãî
ëîêàëіçîâàíèõ ðîçïîâñþäæåííÿ çà äîïîìîãîþ ãðàôіêіâ àáî äіàãðàì. Çàçâè÷àé
äіàãðàì
öèì ñïîñîáîì ïîäàþòü õàðàêòåðèñòèêè ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ:
ðîçà âіòðіâ, ãðàôіêè ñåðåäíüîìіñÿ÷íèõ òåìïåðàòóð òà îïàäіâ
Ñïîñіá çíàêіâ
ðóõó

âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ íà êàðòі ðіçíèõ ïðîñòîðîâèõ
ïåðåìіùåíü îá’єêòіâ, ÿê ïðèðîäíèõ, òàê і ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ. Ïðèêëàäîì є ðóõ öèêëîíіâ, ìîðñüêі òå÷ії, ïåðåëüîòè ïòàõіâ, ïåðåâåçåííÿ âàíòàæіâ, ìіãðàöіÿ íàñåëåííÿ

Ñïîñîáîì
âіäîáðàæàþòü ñåðåäíþ іíòåíñèâíіñòü ÿêîãî-íåáóäü îá’єêòà â
êàðòîãðàì òà ìåæàõ òåðèòîðіàëüíèõ îäèíèöü òà àáñîëþòíі é âіäíîñíі âåëè÷èêàðòîäіàãðàì íè ïåâíîãî ÿâèùà íà òåðèòîðії çà äîïîìîãîþ äіàãðàì. Íàïðèêëàä, çàïàñè çåìåëüíèõ ðåñóðñіâ çà ðàéîíàìè àáî îáñÿãè ïðîìèñëîâîї ïðîäóêöії ó ìіñòàõ

Ïîєäíàííÿ âñіõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі äîçâîëÿє:
• ïåðåäàâàòè âåëèêó êіëüêіñòü іíôîðìàöії;
• çíà÷íî çìåíøóâàòè çîáðàæåííÿ;
• õàðàêòåðèçóâàòè ðіçíі îá’єêòè òà ÿâèùà ïðèðîäè òà ñóñïіëüñòâà;
• ðîçãëÿäàòè їõíþ ñòðóêòóðó òà äèíàìіêó.
20

 У чому сутність картографічної генералізації? Íà êàðòàõ íåìîæëèâî çîáðàçèòè çåìíó ïîâåðõíþ ïîâíіñòþ,
óðàõîâóþ÷è âñі îá’єêòè íà íіé. Íàâіòü ñòâîðþþ÷è íàéáіëüø äåòàëüíó
êàðòó â÷åíі-êàðòîãðàôè çàñòîñîâóþòü
îñîáëèâèé ïðèéîì – êàðòîãðàôі÷íó
ãåíåðàëіçàöіþ, ÿêèé ïåðåäáà÷àє âіäáіð òà óçàãàëüíåííÿ îá’єêòіâ, ùî âіäîáðàæåíі íà êàðòі, çâàæàþ÷è íà їõíє
ïðèçíà÷åííÿ òà âèä.
Äëÿ òîãî ùîá çðîçóìіòè ñóòíіñòü
êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії ïîòðіáíî
ïîðіâíÿòè ìіæ ñîáîþ çîáðàæåííÿ îäа
íієї і òієї ñàìîї ìіñöåâîñòі íà àåðîôîòîб
çíіìêó òà íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі. Íà
ôîòîçíіìêó ìè ïîáà÷èìî ìіñöåâіñòü ç
в
г
óñіìà ïîäðîáèöÿìè, îäíàê їõíіé àíàëіç çàëåæèòü âіä ìàñøòàáó çîáðàæåííÿ: òàê, ó ïðîöåñі çìåíøåííÿ éîãî
ìàñøòàáó ìîæíà ðîçïіçíàòè ìåíøó
êіëüêіñòü îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі. ÇàêîíîМал. 2. Генералізація зображення
ìіðíî, ùî äåÿêі ç íèõ óçàãàëі ñòàþòü
населеного пункту
ìàëîïîìіòíèìè, òîæ öі çìіíè çàëåæàòü âіä ðîçìіðіâ îá’єêòіâ.
Íà âіäìіíó âіä àåðîôîòîçíіìêà, íà êàðòі âèäіëÿþòü і ïіäêðåñëþþòü îñíîâíі òà íàéñóòòєâіøі îá’єêòè òà õàðàêòåðíі ðèñè ìіñöåâîñòі. Êàðòà çàçâè÷àé
ïðàâèëüíî âіäòâîðþє ìіñöåâіñòü і äîñèòü òî÷íî ïåðåäàє ðîçòàøóâàííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ, îäíàê, çà òàêèõ óìîâ, íà íіé íåìàє îá’єêòіâ і äåòàëåé, ÿêі çà
çíà÷åííÿì і íåâåëèêèìè ðîçìіðàìè íå ÿâëÿþòü іíòåðåñó. Òàêà âëàñòèâіñòü
òîïîãðàôі÷íîї êàðòè є ìîæëèâîþ çàâäÿêè òîìó, ùî ó ïðîöåñі її ñòâîðåííÿ
ïðîâîäÿòü êàðòîãðàôі÷íó ãåíåðàëіçàöіþ, òîáòî âіäáіð, óçàãàëüíåííÿ, âèäіëåííÿ âñüîãî ãîëîâíîãî é іñòîòíîãî, çàëåæíî âіä ïðèçíà÷åííÿ êàðòè, її
ìàñøòàáó і îñîáëèâîñòåé ìіñöåâîñòі. Ïðèêëàäîì êàðòîãðàôі÷íîї ãåíåðàëіçàöії є çîáðàæåííÿ â ðіçíèõ ìàñøòàáàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó (ìàë. 2).
ßêùî íà ïåðøîìó ç íèõ (ìàë. 2, à) ìè ìîæåìî ðîçïіçíàòè îêðåìі áóäèíêè (їõ ðîçìіùåííÿ і ôîðìó), òî íà íàñòóïíîìó (ìàë. 2, á), çі çìåíøåííÿì
ìàñøòàáó, ìè áà÷èìî ÿê çáіðíèìè çíàêàìè ïîçíà÷àþòü öіëі êâàðòàëè
òà çàãàëüíèé êîíòóð ìіñòà. Íà äâîõ îñòàííіõ çîáðàæåííÿõ (ìàë. 2, â, ã) öå
ìіñòî ïîêàçàíî àáñòðàêòíèìè çíàêàìè – ïóíñîíàìè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 чому географічні карти називають моделями дійсності;
 дати коротку характеристику картографічних проекцій з використанням допоміжних геометричних фігур;
 пояснити, як розумієте вираз: «Карта важливіша за текст, бо говорить часто
яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж він»;
 у чому полягає сутність та потреба у картографічній генералізації;
 проаналізувати класифікацію карт за масштабом, охопленням території,
тематикою та призначенням;
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çíàêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ êàðòà іíôîðìóє ïðî ðîçìіùåííÿ îá’єêòіâ, äàє
їõíі êіëüêіñíі òà ÿêіñíі õàðàêòåðèñòèêè. Óñі óìîâíі çíàêè áóâàþòü ëіíіéíі, ïëîùèííі (ìàñøòàáíі) òà òî÷êîâі (ïîçàìàñøòàáíі).
Ìàñøòàáíі óìîâíі çíàêè ïåðåäàþòü ñïðàâæíі ðîçìіðè îá’єêòіâ і ðåïðåçåíòîâàíі â ìàñøòàáі êàðòè. Íàïðèêëàä: îçåðî, ôðóêòîâèé ñàä, ëіñ.
Ëіíіéíі óìîâíі çíàêè ïîçíà÷àþòü îá’єêòè ëіíіéíîãî õàðàêòåðó: êîðäîíè,
äîðîãè, ðіêè, ðîçëîìè.
Ïëîùèííі óìîâíі çíàêè çàñòîñîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ ìîðіâ, îçåð, ëіñîâèõ ìàñèâіâ. Çà íèìè çàâæäè ìîæíà âèçíà÷èòè òî÷íó ïëîùó îá’єêòà.
Ïîçàìàñøòàáíі (òî÷êîâі) óìîâíі çíàêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îá’єêòіâ,
ïëîùà ÿêèõ àáî çîâñіì íå âèÿâëåíà â ìàñøòàáі âіäòâîðåííÿ, àáî ïîãàíî
ñïðèéìàєòüñÿ îêîì, óíàñëіäîê ìàëèõ ðîçìіðіâ.
Äëÿ ïåðåäà÷і íà ãåîãðàôі÷íіé êàðòі òåìàòè÷íîãî çìіñòó çàñòîñîâóþòü
ðіçíі ñïîñîáè êàðòîãðàôі÷íîãî çîáðàæåííÿ (òàáë. 1.).

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Замініть іменований масштаб на числовий:
– в 1 сантиметрі – 500 метрів;
– у 2 сантиметрах – 100 кілометрів;
– у 2 сантиметрах – 100 кілометрів;
– у 3 сантиметрах – 1 кілометр.
2. Визначте масштаб, що буде:
– крупнішим, ніж масштаб 1:2000 у 2 рази;
– дрібнішим, ніж масштаб 1:2000 в 5 разів.
3. Обчисліть площу парку, якщо на карті масштабом 1:20 000 його площа становить 6 см2.
4. Користуючись інструментом «Виміряти відстань» сервісу Google Maps:
– здійсніть вимірювання прямої відстані від м. Київ до міст: Харків, Одеса, Львів
та до свого населеного пункту;
– визначте, якими є масштаби карт, якщо відстань від Києва до Харкова на першій карті становить 12 см, а на другій – 7,5 см.
5. Підготуйте, використовуючи додаткові джерела інформації, презентацію: «Зв’язок
картографії з іншими науками та мистецтвом».

§ 6.

ÑÓ×ÀÑÍІ ÊÀÐÒÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÒÂÎÐÈ

 Що визначає специфіку географічних карт?
 Що таке географічні інформаційні системи (ГІС)?

 Які є приклади сучасних картографічних творів? ßê âè âæå çíàєòå, äî
òðàäèöіéíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ âіäíîñÿòü: ïàïåðîâі ãåîãðàôі÷íі êàðòè, ðåëüєôíі êàðòè, àòëàñè, ãëîáóñè, ôîòîêàðòè, áëîê-äіàãðàìè òà іíøі.
Ïðîòå ç ðîçâèòêîì іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, êîìï’þòåðíîãî òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî, ç’ÿâëÿþòüñÿ і íîâі ñó÷àñíі êàðòîãðàôі÷íі òâîðè.
Òàê, íàéáіëüø ïëіäíî ñó÷àñíà êàðòîãðàôіÿ âçàєìîäіє ç ãåîіíôîðìàòèêîþ
òà êîìï’þòåðíèì ìîäåëþâàííÿì. Íà îñíîâі іíòåãðàöії öèõ íàóê ñôîðìîâàíî ïåðñïåêòèâíèé íàïðÿìîê – ãåîіíôîðìàöіéíå êàðòîãðàôóâàííÿ. Åâîëþöіîíóâàëà â іíòåðíåò-êàðòîãðàôіþ (îíëàéí-êàðòîãðàôіþ) – ñòâîðåííÿ òà
ðîçìіùåííÿ êàðò, àòëàñіâ ó âñåñâіòíіé êîìï’þòåðíіé ìåðåæі.
Íà çìіíó äîáðå çíàéîìèì íàì àòëàñàì òà ãëîáóñàì ïðèõîäÿòü їõ åëåêòðîííі àíàëîãè – îêðåìі âèäè êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêі ôîðìóþòü
íà îñíîâі äàíèõ öèôðîâèõ êàðò òà âіäîáðàæàþòü íà ðіçíèõ çàñîáàõ (ìîíіòîð êîìï’þòåðà, äèñïëåé ñìàðòôîíà àáî ïëàíøåòà, ñóïóòíèêîâîãî íàâіãàòîðà). Åëåêòðîííі êàðòè òà àòëàñè çäåáіëüøîãî ïîäіáíі äî ñâîїõ ïàïåðîâèõ
àíàëîãіâ, ïðîòå ç äîäàòêîâèìè ôóíêöіÿìè àâòîìàòèçàöії ïîøóêó äàíèõ.
Áіëüøіñòü åëåêòðîííèõ êàðòîãðàôі÷íèõ òâîðіâ є çàêіí÷åíèì ïðîäóêòîì, à
òîìó íå äîïóñêàþòü çìіíè ñâîãî çìіñòó êîðèñòóâà÷åì. Øâèäêèìè òåìïàìè
ðîçâèâàþòü ñóïóòíèêîâó íàâіãàöіþ, ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîáіëüíі äîäàòêè äëÿ
ñìàðòôîíіâ, ïëàíøåòіâ òà іíøèõ ãàäæåòіâ.
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 Як користуватися картографічними інтернет-джерелами? Ç ðîçâè-

òêîì іíòåðíåò-êàðòîãðàôії äëÿ íàñ
ÿê ñïîæèâà÷іâ, à òàêîæ äëÿ ïðîôåñіéíîãî âèêîðèñòàííÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ áàãàòî êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ,
ÿê-îò: Google Maps, Google Earth,
OpenStreetMap, Earthexplorer òà
іíøі. Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі ðîáîòè ç äåÿêèìè ç íèõ.
Google Maps. Öå îäèí ç íàéâіäîìіøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ. Іñíóє
ç 2005 ðîêó. Òðè îñíîâíі ÷àñòèíè
Мал. 1. Інтерфейс програми Google Maps
Google Maps çíàéîìі, ìàáóòü, êîæíîìó, – öå áåçïîñåðåäíüî ñàìі êàðòè, çíіìêè çі ñóïóòíèêà і Google Street
View (ïåðåãëÿäà÷ âóëèöü). Çàâäÿêè éîìó âè ìîæåòå ðîçãëÿíóòè ðåàëüíå
çîáðàæåííÿ íà âóëèöÿõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ і ìîæåòå ïîáà÷èòè íå òіëüêè
ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі òåðèòîðії і ïàì’ÿòêè êóëüòóðè, àëå é çàçèðíóòè â
ìóçåї, ðåñòîðàíè, êîìïàíії, ñòàäіîíè â ðіçíèõ ìіñòàõ ñâіòó. Google Maps
áåçêîøòîâíà äëÿ íåêîìåðöіéíîãî âèêîðèñòàííÿ, âîíà óòðèìóє ïåðøå ìіñöå
çà ïîïóëÿðíіñòþ ó ñâіòі (ìàë. 1).
Bing maps. Öå êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ êîðïîðàöії Microsoft. Âіí áóâ ñòâîðåíèé òàêîæ ó 2005 ðîöі. Ôóíêöіîíàë Bing maps ñõîæèé íà êàðòè Google
çà âèíÿòêîì òîãî, ùî âіäñóòíі Google Street View. Öіêàâèì є ðåæèì «àåðî»
(àåðîôîòîçéîìêà ç áіëüø øèðîêèì êóòîì îãëÿäó), çàâäÿêè ÿêîìó êàðòà
ìіñöåâîñòі âèãëÿäàє íå íàñòіëüêè ïëîñêî, ÿê çà çâè÷àéíîї ñóïóòíèêîâîї
çéîìêè.
Îäíèì ç ïåðøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ ñåðâіñіâ â Іíòåðíåòі áóâ MapQuest.
Éîãî ñòâîðèëè ùå â 1996 ðîöі, âіí ïðèçíà÷àâñÿ äëÿ æèòåëіâ ÑØÀ, äå і
íàáóâ çíà÷íîї ïîïóëÿðíîñòі (âõîäèòü ó ïåðøó òðіéêó êàðòîãðàôі÷íèõ ðåñóðñіâ). Ñàì ñåðâіñ íàëåæèòü êîìïàíії AOL.
Ñåðåä іíøèõ ìîæíà âèäіëèòè Nokia Here – êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ çíàìåíèòîї ôіíñüêîї êîìïàíії. Êàðòè Nokia ç’ÿâèëèñÿ ó 2001 ðîöі, òóò є êàðòè
ìàéæå 200 êðàїí, і, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå ïðîñòî êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ, áåç æîäíèõ íàäìіðíîñòåé, îäíàê îñîáëèâî ïðèêìåòíèì òóò є äèçàéí
ñàìèõ êàðò.
Äîâîëі íåçâè÷íèì є OpenStreetMap – êàðòîãðàôі÷íèé ñåðâіñ, ÿêèé ñòâîðèëè äîáðîâîëüöі. Îñîáëèâіñòþ öüîãî ìіæíàðîäíîãî ïðîåêòó є òå, ùî éîãî
ìåòîþ ñòàëî ñòâîðåííÿ âіëüíîї, âіäêðèòîї êàðòè ñâіòó. Âåëèêà êіëüêіñòü
ó÷àñíèêіâ ç áàãàòüîõ êðàїí äîäàє äàíі ïðî ìіñöåâіñòü, ó ÿêіé âîíè æèâóòü,
äîïîìàãàþ÷è íàïîâíèòè ñåðâіñ äàíèìè ïðî îá’єêòè іíôðàñòðóêòóðè ïîðó÷
ç íèìè, áåðó÷è ó÷àñòü ó ñòâîðåííі êàðò äëÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó çîíàõ ñòèõіéíèõ ëèõ, êàòàñòðîô òîùî. Äàíі, çіáðàíі ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó, є
âіëüíèìè, âіäêðèòèìè òà áåçêîøòîâíèìè, óçÿòè ó÷àñòü ó ïðîåêòі ìîæå
êîæåí, õòî áàæàє ïîêðàùèòè êàðòó.
 Які сфери практичного застосування географічних інформаційних систем
(ГІС) та дистанційного зондування Землі? Ãåîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè (ÃІÑ) – öå áàãàòîôóíêöіîíàëüíі êîìïëåêñè, ùî çàáåçïå÷óþòü çáіð,
îáðîáêó, âіäîáðàæåííÿ і ïîøèðåííÿ ïðîñòîðîâèõ (ãåîãðàôі÷íèõ) äàíèõ.
Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі ÃІÑ óæå íå є íîâèíêîþ: ïåðøі êàðòîãðàôі÷íі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè áóëè ðîçðîáëåíі ó ÑØÀ, Êàíàäі, Øâåöії ùå ó 60–70-õ ðîêàõ
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 розглянути у шкільному атласі «Фізичну карту України»; визначити, які способи картографічного зображення (з прикладами) були використані для передачі на цій карті тематичного змісту.
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Íàòîìіñòü äàíі ÄÇÇ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü â іíòåðåñàõ
áåçïåêè òà îáîðîíè äåðæàâè.
Äàíі, îòðèìàíі øëÿõîì äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ çåìëі ç êîñìîñó òà
ïîâіòðÿíîãî çíіìàííÿ, çíàõîäÿòü äîñèòü øèðîêå çàñòîñóâàííÿ â ðіçíèõ
ñôåðàõ äіÿëüíîñòі: ñòâîðåííÿ òà îíîâëåííÿ êàðò; êàäàñòð, ïëàíóâàííÿ òà
óïðàâëіííÿ òåðèòîðіÿìè; åêîëîãі÷íèé òà ïðèðîäîîõîðîííèé ìîíіòîðèíã;
îöіíêà ñòàíó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, ïðîãíîçóâàííÿ âðîæàþ;
êîíòðîëü ñòàíó ëіñіâ, ñïîñòåðåæåííÿ çà âèðóáêîþ òà îöіíêà íàñëіäêіâ ëіñîâèõ ïîæåæ; ñïîñòåðåæåííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè, êîíòðîëü êëіìàòè÷íèõ çìіí; ïðîãíîçóâàííÿ òà ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòèõіéíèìè ëèõàìè, îöіíêà
íàñëіäêіâ; ãåîëîãі÷íі äîñëіäæåííÿ, ðîçâіäêà êîðèñíèõ êîïàëèí; äîñëіäæåííÿ àòìîñôåðè òà ñâіòîâîãî îêåàíó; ñïîñòåðåæåííÿ çà ëüîäîâèì ñòàíîâèùåì; âèÿâëåííÿ âèïàäêіâ íåçàêîííîãî ñóäîïëàâñòâà.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 наводити приклади форм роботи з картографічними зображеннями, з використанням комп’ютерних технологій;
 орієнтуватися, як сучасні картографічні сервіси допомагають досліджувати
навколишній світ;
 навести власні приклади використання електронних картографічних ресурсів у повсякденному житті;
 охарактеризувати основні властивості картографічних інтернет-сервісів.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. За матеріалами сайту довідника Національного центру управління
та випробувань космічних засобів:
• визначте завдання цього центру та основні складники системи ДЗЗ
в Україні;
• наведіть приклади застосування системи ДЗЗ у реальних умовах у нашій країні та проаналізуйте один з них.
2. Підготуйте презентацію про вітчизняні космічні апарати ДЗЗ, починаючи з першого українського супутника СІЧ-1, що був запущений у 1994 році до сучасних
СІЧ-3, Океан-О, PolyITAN та інших.
3. Використовуючи картографічний сервіс Google Maps, знайдіть карту свого населеного пункту:
• визначте, які можливості цей сервіс надає як місцевим жителям, так і туристам;
• проаналізуйте, яку інформацію ми можемо отримати за цих умов.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
3. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)
1. Визначення оптимального маршруту руху між визначними об’єктами
свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.
2. Сфери використання даних дистанційного зондування Землі.
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ÕÕ ñò. Íà ñüîãîäíі іñíóє áàãàòî
ÃІÑ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü ó íàóêîâèõ äîñëіäæåííÿõ, åêîíîìіöі, ïîëіòèöі, îñâіòі, åêîëîãії òà іíøèõ
ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі. Öі
òåõíîëîãії ïîєäíóþòü òðàäèöіéíі
âèäè ðîáîòè ç áàçàìè äàíèõ ç ìîæëèâîñòÿìè âіçóàëіçàöії òà ãåîãðàôі÷íîãî àíàëіçó, ÿêèé íàì íàäàє
êàðòà.
Çà äîïîìîãîþ ÃІÑ ñüîãîäíі ñòàëî
ìîæëèâèì àíàëіçóâàòè, ìîäåëþâàòè é ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíі ÿâèùà
Мал. 2. ГІС
òà ïîäії íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, çîêðåìà, ñòèõіéíі ëèõà, àâàðії, êàòàñòðîôè ó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùі òà òåõíîãåííіé ñôåðі. Öå äàëî çìîãó âèâ÷àòè çåìíó ïîâåðõíþ ç íàáëèæåííÿì äî
òîãî ÷è іíøîãî îá’єêòà. Öі êîìïëåêñè ïіäâèùóþòü åôåêòèâíіñòü àíàëіçó òà
âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ÿêі ñüîãîäíі ïîñòàþòü ïåðåä óñіì ñóñïіëüñòâîì, à ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі ñòâîðåííÿ é âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ÃІÑ ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíі. ÃІÑ-òåõíîëîãії îá’єäíóþòü ìåòîäè äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ
Çåìëі, àíàëіçó ðіçíîї ãåîіíôîðìàöії, öèôðîâîї îáðîáêè çîáðàæåíü, ñèñòåìè
óïðàâëіííÿ áàçàìè äàíèõ (ÑÓÁÄ) òà ãëîáàëüíîãî ïîçèöіþâàííÿ (GPS), Іíòåðíåò-òåõíîëîãії (ìàë. 2).
Íèíі ÃІÑ íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ó ãåîëîãі÷íèõ і ãåîìîðôîëîãі÷íèõ
äîñëіäæåííÿõ, ó ðîçâіäóâàííі é ðîçðîáöі ðîäîâèù ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ó
ïðèðîäîêîðèñòóâàííі é åêîëîãі÷íîìó ìîíіòîðèíãó. Âîíè çàñòîñîâàíі ó
ïðîåêòóâàííі, áóäіâíèöòâі é åêñïëóàòàöії îá’єêòіâ ãîñïîäàðñüêîãî і
ñîöіàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ñòâîðåííі êàäàñòðіâ (çåìåëüíîãî, âîäíîãî,
ëіñîâîãî òîùî).
Âåëèêі ïåðñïåêòèâè çàñòîñóâàííÿ ÃІÑ-òåõíîëîãії ó ñіëüñüêîìó, ëіñîâîìó, âîäíîìó ãîñïîäàðñòâàõ, ó
äîñëіäæåííі é ïðîãíîçóâàííі ïîãîäè, ó òîðãіâëі, ìàðêåòèíãó, áіçíåñі,
óïðàâëіííі ôіíàíñàìè і áàíêіâñüêіé
ñïðàâі, ó ïîëіòèöі і äåðæàâíîìó
óïðàâëіííі, ãàðàíòóâàííі áåçïåêè
òà ïіä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàöіé,
ó ïëàíóâàííі і ïðîãíîçóâàííі, ó ãàëóçі îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó íàóêîâèõ
äîñëіäæåííÿõ é îñâіòі òîùî.
Äèñòàíöіéíå çîíäóâàííÿ Çåìëі
ç êîñìîñó (ÄÇÇ) – öå îòðèìàííÿ äàíèõ ïðî Çåìëþ ç êîñìîñó ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ âëàñòèâîñòåé åëåêòðîìàãíіòíèõ õâèëü, âèïðîìіíþâàíèõ,
âіäáèâàíèõ, ïîãëèíåíèõ ÷è ðîçñіþâàíèõ îá’єêòàìè çîíäóâàííÿ (ìàë. 3).
Мал 3. Станція системи ДЗЗ

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÍÀÑËІÄÊÈ
ÏÀÐÀÌÅÒÐІÂ І ÐÓÕІÂ
ÇÅÌËІ ßÊ ÏËÀÍÅÒÈ
 оцінювати значення знань про рухи Землі для формування природничо-наукової
картини світу;
 моделювати природні явища на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь;
 розв’язувати задачі на визначення місцевого і поясного часу;
 пояснювати закономірності прояву добових та річних ритмів у природі.

§ 7.

âіäöåíòðîâîї ñèëè, ÿêà âèíèêàє ïіä ÷àñ îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі.
Íà ïîëþñі âіäöåíòðîâà ñèëà äîðіâíþє íóëþ, íà åêâàòîðі, äå ðàäіóñ îáåðòàííÿ є íàéáіëüøèì, âîíà íàéіíòåíñèâíіøà. ×åðåç öå ðå÷îâèíà «âіäïëèâàє» âіä ïîëþñіâ äî åêâàòîðà: íà ïîëþñі çåìíà ïîâåðõíÿ îñіäàє, à íà
åêâàòîðі ïіäíіìàєòüñÿ. Îñü ÷îìó ôіãóðà Çåìëі ïåðåòâîðþєòüñÿ â åëіïñîїä
îáåðòàííÿ – ãåîìåòðè÷íå òіëî, óòâîðþâàíå îáåðòàííÿì åëіïñà íàâêðóãè
éîãî ìàëîї îñі.
×åðåç íåîäíîðіäíіñòü ðå÷îâèííîãî ñêëàäó і ðîçïîäіëó ìàñè Çåìëÿ ìàє
ñïëþùåííÿ і íà åêâàòîðі. Êðіì òîãî, ó ïіâäåííіé ïіâêóëі ìіæ ïàðàëåëÿìè
50–60î ïîâåðõíÿ çåìëі âèùà, à â ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, íà òàêèõ ñàìèõ øèðîòàõ, – íèæ÷à çà ïîâåðõíþ åëіïñîїäà. Ïіâäåííèé ïîëþñ íà 30 ìåòðіâ íèæ÷èé, à Ïіâíі÷íèé – íà ñòіëüêè æ âèùèé âіä òієї ñàìîї ïîâåðõíі åëіïñîїäà.
Îòæå, ñïðàâæíÿ ãåîìåòðè÷íà ôîðìà Çåìëі íåïðàâèëüíà і її íàçâàëè ãåîїäîì, ùî äîñëіâíî îçíà÷àє «çåìëåïîäіáíèé». Ïîâåðõíÿ ãåîїäà çáіãàєòüñÿ ç
íåçáóäæåíîþ ïîâåðõíåþ âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó, ÿêèé óìîâíî ïðîâîäÿòü ïіä
ìàòåðèêàìè і ïðèéìàþòü äëÿ âіäëіêó âèñîò ðåëüєôó. Âіäõèëåííÿ ãåîїäà âіä
ôîðìè êóëі íå ïåðåâèùóє 0,0015 %, ÷åðåç öå â ãåîãðàôії ÷àñòіøå і âèêîðèñòîâóþòü òåðìіí «çåìíà êóëÿ».
Çåìëÿ îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі ïðîòè ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, ÿêùî
äèâèòèñÿ ç Ïіâíі÷íîãî ïîëþñà. Çàâäÿêè öüîìó ðóõó âіäáóâàєòüñÿ çìіíà äíÿ
і íî÷і. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî ñâîєї îñі Çåìëÿ ðîáèòü ïðèáëèçíî çà 24 ãîäèíè – äîáó. Äîáà є ãîëîâíîþ îäèíèöåþ ÷àñó íà Çåìëі. Íà êîæíîìó íàñòóïíîìó ìåðèäіàíі ÷àñ äîáè â îäèí і òîé æå ìîìåíò íå îäíàêîâèé, ùî ïîâ’ÿçàíî
ç íåðіâíîìіðíèì îñâіòëåííÿì çåìíîї êóëі ñîíÿ÷íèìè ïðîìåíÿìè. Òîìó íà
êîíêðåòíîìó ìåðèäіàíі âіí íàçèâàєòüñÿ ñîíÿ÷íèì, àáî ìіñöåâèì ÷àñîì.
ßêùî òåðèòîðіÿ êðàїíè äóæå âèäîâæåíà іç çàõîäó íà ñõіä, ìіñöåâèé ÷àñ
ó ðіçíèõ її ÷àñòèíàõ íåîäíàêîâèé. Öå íåçðó÷íî ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі.
Òîìó çà ìіæíàðîäíîþ äîìîâëåíіñòþ Çåìëþ ïîäіëèëè íà 24 ãîäèííі ïîÿñè
(âіä íóëüîâîãî äî 23-ãî) і çàïðîâàäèëè ïîÿñíèé ÷àñ. Ïðîòÿæíіñòü êîæíîãî
ãîäèííîãî ïîÿñó (іç çàõîäó íà ñõіä) ñòàíîâèòü 15°. Â óñіõ òî÷êàõ êîæíîãî
ãîäèííîãî ïîÿñó ÷àñ âèçíàíî îäíàêîâèì (ìàë. 1). Ìåæі ãîäèííèõ ïîÿñіâ

ÂÈÄÈ ÐÓÕÓ ÇÅÌËІ І ÉÎÃÎ ÍÀÑËІÄÊÈ

 Що таке земна вісь? У якому напрямі, і за який час Земля обертається навколо
свої осі?
 За який час Земля робить повний оберт навколо Сонця?

 У яких видах рухів бере участь Земля? Íàøà ïëàíåòà áåðå ó÷àñòü îäíî÷àñíî â êіëüêîõ âèäàõ ðóõіâ: íàâêîëî âëàñíîї îñі; íàâêîëî ñïіëüíîãî öåíòðó ç Ìіñÿöåì; íàâêîëî Ñîíöÿ, ðàçîì іç Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ; íàâêîëî ÿäðà
íàøîї Ãàëàêòèêè, à ç îñòàííüîþ – ó Âñåñâіòі. Îäíàê ãîëîâíèìè іç öèõ ðóõіâ
є îáåðòàííÿ íàâêîëî âëàñíîї îñі (äîáîâå) òà íàâêîëî Ñîíöÿ (ðі÷íå), îñêіëüêè âîíè ìàþòü âèðіøàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ âñіõ ïðîöåñіâ, ùî âіäáóâàþòüñÿ
íà її ïîâåðõíі òà â íàäðàõ.
 Які наслідки обертання Землі навколо власної осі? Ç îáåðòàííÿì Çåìëі
íàâêîëî ñâîєї îñі ïîâ’ÿçàíà ôîðìà ïëàíåòè. Çåìëÿ, ïîïðè ïîøèðåíå óÿâëåííÿ, íå є ñòðîãî êóëÿñòîþ. Àäæå âîíà ðîçòÿãíóòà ïî åêâàòîðó і ïðèïëþñíóòà áіëÿ ïîëþñіâ. Ïðè÷èíîþ âіäõèëåííÿ âіä êóëÿñòîї ôîðìè є äіÿ
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Мал 1. Годинні пояси Землі
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ÇÀÃÀËÜÍІ
ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÎЇ
ÎÁÎËÎÍÊÈ ÇÅÌËІ
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Ñîíöÿ çàêîíîìіðíî çìåíøóєòüñÿ, і êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íіêîëè
íå äîñÿãàє 90°. Öå ïðèçâîäèòü äî çìіíè ïіð ðîêó.
Äëÿ âèñîêèõ øèðîò õàðàêòåðíі ïîëÿðíі äåíü òà íі÷. Ïðèðîäíèìè ìåæàìè їõíüîãî ïîøèðåííÿ є ïàðàëåëі, ÿêі íàçèâàþòü ïîëÿðíèìè êîëàìè.
Ðîçðіçíÿþòü Ïіâíі÷íå òà Ïіâäåííå ïîëÿðíі êîëà. Òðèâàëіñòü ïîëÿðíîãî äíÿ
àáî íî÷і çàêîíîìіðíî çáіëüøóєòüñÿ ç íàáëèæåííÿì äî îáîõ ïîëþñіâ. Íà
ïîëÿðíèõ êîëàõ âîíà ñòàíîâèòü îäíó äîáó, à íà ïîëþñàõ – áëèçüêî ïіâðîêó.
Çàëåæíî âіä âèñîòè Ñîíöÿ òà òðèâàëîñòі äíÿ é íî÷і íà çåìíіé êóëі âèäіëÿþòü ïîÿñè îñâіòëåííÿ, ìåæàìè ÿêèõ ïðèéìàþòü òðîïіêè é ïîëÿðíі
êîëà. Ìіæ Ïіâíі÷íèì òà Ïіâäåííèì òðîïіêàìè çíàõîäèòüñÿ æàðêèé ñâіòëîâèé ïîÿñ, ó ÿêîìó Ñîíöå íà êîæíіé ïàðàëåëі äâà ðàçè íà ðіê áóâàє ó
çåíіòі. Ìіæ òðîïіêàìè і ïîëÿðíèìè êîëàìè ðîçòàøîâàíі ïîìіðíі ñâіòëîâі
ïîÿñè, ó ÿêèõ Ñîíöå íіêîëè íå áóâàє â çåíіòі, àëå âïðîäîâæ 24 ãîäèí
îáîâ’ÿçêîâî âіäáóâàєòüñÿ çìіíà äíÿ і íî÷і, òðèâàëіñòü ÿêèõ çàëåæàòü âіä
ïîðè ðîêó і ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè. Çà ïîëÿðíèìè êîëàìè ïîøèðþþòüñÿ
ïîÿñè ïîëÿðíîãî äíÿ é ïîëÿðíîї íî÷і. Òðèâàëіñòü їõ òàêîæ çàëåæèòü âіä
ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè.
Ãåîãðàôі÷íèìè íàñëіäêàìè îðáіòàëüíîãî ðóõó Çåìëі є çìіíà ïіð ðîêó,
ðіçíà òðèâàëіñòü äíÿ é íî÷і, ïîÿñè îñâіòëåííÿ, ðі÷íèé öèêë ïðîöåñіâ і
ÿâèù ó ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі, ÿêèé âіäîáðàæàєòüñÿ íà æèòòі ðîñëèí і
òâàðèí òà ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 головні географічні наслідки обертання Землі навколо своєї осі: форма
планети, зміна дня і ночі, види часу і часові пояси, добові ритми у природі,
виникнення сили Коріоліса;
 основні географічні наслідки руху Землі навколо Сонця: зміна пір року, пояси освітлення, річні ритми у природі.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

1. Визначте різницю у місцевому часі між вашим населеним пунктом і Києвом,
Львовом, Сумами та Одесою. Врахуйте, що один градус дорівнює чотирьом
хвилинам (1° = 4 хв).
2. Визначте різницю у місцевому та поясному часі вашого населеного пункту.
3. Обчисліть поясний час у містах Луцьк, Лісабон, Лос-Анджелес, Токіо, якщо в Києві 18-та година.
4. Уявіть, що ви хочете в перші хвилини Дня Незалежності привітати українців, які
мешкають у столиці США та Австралії. Визначте, о котрій годині за київським
часом ви маєте це зробити.

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.
2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості.
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ïðîâîäÿòü іíîäі ç óðàõóâàííÿì äåðæàâíèõ êîðäîíіâ. Ãîäèííèé ïîÿñ ðîçäіëåíî íàâïіë öåíòðàëüíèì ìåðèäіàíîì. Ñîíÿ÷íèé ÷àñ öåíòðàëüíîãî ìåðèäіàíà êîæíîãî ïîÿñó є ïîÿñíèì. Ìіñöåâèé ÷àñ Ãðèíâіöüêîãî (ïî÷àòêîâîãî)
ìåðèäіàíà íàçèâàєòüñÿ âñåñâіòíіì ÷àñîì.
ßêùî ðóõàòèñÿ çі ñõîäó íà çàõіä íàâêîëî çåìíîї êóëі, òî â êîæíîìó íàñòóïíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі íåîáõіäíî áóëî á ñòðіëêè ãîäèííèêà ïåðåâîäèòè
íà îäíó ãîäèíó íàçàä. Íàïðèêіíöі òàêîї ïîäîðîæі (ïіñëÿ ïðîõîäæåííÿ
24 ãîäèííèõ ïîÿñіâ) ìè âèÿâèìî, ùî îäíà äîáà «çàãóáëåíà». Öå ïîâ’ÿçàíî ç
òèì, ùî ïіä ÷àñ ðóõó íàâêîëî ñâіòó «ïðîòè ñîíöÿ», òîáòî іç çàõîäó íà ñõіä,
ñòðіëêè ãîäèííèêà ïåðåâîäÿòü ó êîæíîìó íàñòóïíîìó ãîäèííîìó ïîÿñі íà
îäíó ãîäèíó âïåðåä, і òîäі íàïðèêіíöі òàêîãî ðóõó îäíà äîáà áóäå «çàéâîþ».
Çà ìіæíàðîäíîþ óãîäîþ, ñòâîðåíîþ äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè íåïîðîçóìіíü
ç êàëåíäàðåì, íà 180-é ìåðèäіàíі ïðîâåäåíî ëіíіþ çìіíè äàò. Âîíà ïðîõîäèòü íàéìåíø çàñåëåíîþ òåðèòîðієþ Çåìëі. Âіä öієї ëіíії âіäðàõîâóєòüñÿ íîâà
äîáà, ÿêà «ðóõàєòüñÿ» çі ñõîäó íà çàõіä. Òîìó ïіä ÷àñ ïåðåòèíó â öüîìó íàïðÿìі ëіíії çìіíè äàò äîäàþòü îäíó äîáó. Íàïðèêëàä, çàìіñòü 1 ñі÷íÿ îäðàçó
íàñòàє 2 ñі÷íÿ. ßêùî ïåðåìіùóâàòèñü ó çâîðîòíîìó íàïðÿìі, òî îäíó é òó
ñàìó äîáó äîâåäåòüñÿ âіäëі÷óâàòè äâі÷і: ïіñëÿ 31 ãðóäíÿ çíîâó áóäå 31 ãðóäíÿ.
Çìіíà äíÿ і íî÷і çóìîâëþє äîáîâі ðèòìè ó ïðèðîäі, òîáòî ðåãóëÿðíå
ïîâòîðåííÿ ïðîòÿãîì äîáè ðіçíèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ. Äî íèõ íàëåæàòü
çàêîíîìіðíі çìіíè â îñâіòëåííі ïîâåðõíі Çåìëі, ó òåìïåðàòóðі ïîâіòðÿ, ó
íàïðÿìі áðèçіâ òîùî. Íå ìåíø ÿñêðàâî äîáîâі ðèòìè âèÿâëÿþòüñÿ é ó
æèâіé ïðèðîäі. Íàïðèêëàä, áàãàòî êâіòіâ ðîçêðèâàþòüñÿ, à ïîòіì çàêðèâàþòüñÿ â ïåâíèé ÷àñ äîáè. Áіëüøіñòü òâàðèí ñïèòü óíî÷і, à äåÿêі, íàâïàêè,
ñòàþòü àêòèâíèìè ñàìå â öåé ÷àñ. Æèòòÿ ëþäèíè òàêîæ ïіäïîðÿäêîâàíå
äîáîâèì ðèòìàì.
Âàæëèâèì íàñëіäêîì îñüîâîãî îáåðòàííÿ є âіäõèëåííÿ âіä ñâîãî ïî÷àòêîâîãî íàïðÿìó òіë, ùî ðóõàþòüñÿ ó ïðîñòîðі ãîðèçîíòàëüíî, – ðі÷îê, ìîðñüêèõ òå÷іé, ïîâіòðÿíèõ ìàñ òà іí. Âіäõèëÿþ÷ó äіþ îáåðòàííÿ Çåìëі
íàçèâàþòü ñèëîþ Êîðіîëіñà (çà іìåíåì ôðàíöóçüêîãî â÷åíîãî Ã.-Ã. Êîðіîëіñà). Ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі âîíè âіäõèëÿþòüñÿ ïðàâîðó÷, ó Ïіâäåííіé – ëіâîðó÷. Âіä åêâàòîðà äî îáîõ ïîëþñіâ öå âіäõèëåííÿ ïîñòóïîâî çáіëüøóєòüñÿ.
ßêùî íå âðàõîâóâàòè äії öієї ñèëè, òî íå ìîæíà çðîçóìіòè ïðè÷èí öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ і îêåàíі÷íèõ âîä ç óñіìà їõíіìè íàñëіäêàìè. Ñèëà
Êîðіîëіñà âèÿâëÿєòüñÿ і â ïіäìèâàííі ïðàâèõ áåðåãіâ ðі÷îê ó Ïіâíі÷íіé
ïіâêóëі, і ëіâèõ – ó Ïіâäåííіé.
 Які наслідки орбітального руху Землі? Çåìëÿ ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ çà
îðáіòîþ, ÿêà ìàє ôîðìó åëіïñà. Âіñü Çåìëі íàõèëåíà äî ïëîùèíè îðáіòè
ïіä êóòîì 66°33’, ÿêèé íå çìіíþєòüñÿ âíàñëіäîê ðóõó. Òîìó íà îðáіòі âèíèêàþòü ÷îòèðè õàðàêòåðíèõ ïîëîæåííÿ Çåìëі âіäíîñíî Ñîíöÿ: ëіòíє
ñîíöåñòîÿííÿ (21–22 ÷åðâíÿ) і çèìîâå ñîíöåñòîÿííÿ (21–22 ãðóäíÿ), âåñíÿíå ðіâíîäåííÿ (21–22 áåðåçíÿ) òà îñіííє ðіâíîäåííÿ (22–23 âåðåñíÿ).
Íàòîìіñòü íà åêâàòîðі, ÿêèé ïîäіëÿє çåìíó êóëþ íà äâі ïіâêóëі – Ïіâíі÷íó
òà Ïіâäåííó, êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ (і êіëüêіñòü òåïëà) ìàëî çìіíþþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Òîìó òóò íåìàє âіäîìèõ íàì ïіð ðîêó: çèìè, ëіòà,
îñåíі, âåñíè.
Ïàðàëåëі, ìіæ ÿêèìè ñîíöå îïіâäíі ìîæå çàéìàòè íàéâèùå, òàê çâàíå
çåíіòàëüíå, ïîëîæåííÿ, êîëè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ äîðіâíþє
90°, íàçèâàþòü òðîïіêàìè. Ðîçðіçíÿþòü Ïіâíі÷íèé òà Ïіâäåííèé òðîïіêè.
Íà êîæíîìó ç òðîïіêіâ Ñîíöå ïåðåáóâàє â çåíіòі îäèí ðàç çà ðіê. Ïðè öüîìó, ç ïîñòóïîâèì âіääàëåííÿì âіä òðîïіêіâ äî ïîëþñіâ, ïîëóäåííà âèñîòà

 пояснювати значення географічних знань для збереження навколишнього середовища;
 виявляти взаємозв’язки у природі та враховувати їх у своїй діяльності;
 окреслювати проблеми, зумовлені втручанням людини у природу;
 пропонувати різні способи уникнення негативного впливу людини на довкілля.

§ 8.

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ ÎÁÎËÎÍÊÀ: ÑÊËÀÄ, ÁÓÄÎÂÀ,
ÌÅÆІ І ÇÀÊÎÍÎÌІÐÍÎÑÒІ

 Які оболонки має Земля?
 Приклади взаємозв’язків між компонентами природи.

 Із чого складається географічна оболонка? Як вона побудована? Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – îáîëîíêà, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü: íèæíÿ ÷àñòèíà
àòìîñôåðè, âåðõíÿ ÷àñòèíà ëіòîñôåðè, óñÿ ãіäðîñôåðà òà áіîñôåðà. Õàðàêòåðíà îñîáëèâіñòü ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè – íàÿâíіñòü ðå÷îâèíè ó òðüîõ
àãðåãàòíèõ ñòàíàõ: òâåðäîìó, ðіäêîìó é ãàçîïîäіáíîìó. Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà іñíóє ïåðåâàæíî çàâäÿêè âíóòðіøíіì çâ’ÿçêàì, ùî âèíèêàþòü ìіæ
ãіðñüêèìè ïîðîäàìè, ïîâіòðÿì, âîäîþ – êîìïîíåíòàìè ëіòîñôåðè, àòìîñôåðè, ãіäðîñôåðè.
Ïîðÿä іç âíóòðіøíіìè çâ’ÿçêàìè ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ïðèòàìàííі
é çîâíіøíі – ç êîñìîñîì і íàäðàìè, çâіäêè íàäõîäÿòü äî Çåìëі ñîíÿ÷íà òà
âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ. Ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ і âíóòðіøíÿ åíåðãіÿ Çåìëі – öå åíåðãåòè÷íі êîìïîíåíòè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Ççîâíі â ãåîãðàôі÷íó îáîëîíêó
ïîòðàïëÿþòü òàêîæ êîñìі÷íі ïðîìåíі, ïèë і ìåòåîðèòè, іç çåìíèõ ãëèáèí –
ðіçíîìàíіòíі ãàçè é ñîëі, âîäà.
 Які межі географічної оболонки? Âåðõíÿ ìåæà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè
ðîçìіùåíà íà âèñîòі áëèçüêî 30 êì âіä ïîâåðõíі Çåìëі, äî öієї âèñîòè
øàðè àòìîñôåðè òіñíî âçàєìîäіþòü ç іíøèìè îáîëîíêàìè. Ñþäè ç ïîâіòðÿíèìè ïîòîêàìè ïîòðàïëÿþòü æèâі îðãàíіçìè – áàêòåðії, ñïîðè é ïèëîê. Íèæíÿ ìåæà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè ðîçòàøîâàíà â ëіòîñôåðі і ñÿãàє
çäåáіëüøîãî ãëèáèíè â êіëüêà ñîòåíü ìåòðіâ, à ïîäåêóäè – 4 êì. Ñàìå òóò
óòâîðþþòüñÿ ìіíåðàëè і ãіðñüêі ïîðîäè, íàêîïè÷óþòüñÿ ïіäçåìíі âîäè і
æèâóòü íàéïðîñòіøі îðãàíіçìè.
 Які закономірності географічної оболонки? Ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ïðèòàìàííі çàêîíîìіðíîñòі – òðèâàëі ñòіéêі âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ ãåîãðàôі÷íèìè
îá’єêòàìè òà ÿâèùàìè. Ñåðåä íèõ âèçíà÷àëüíîþ є öіëіñíіñòü – іñíóâàííÿ
ñóêóïíîñòі ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ ÿê єäèíîãî «îðãàíіçìó».
Öіëіñíіñòü äîñÿãàєòüñÿ çàâäÿêè âçàєìîçâ’ÿçêàì òà âçàєìîäії ïðèðîäíèõ
êîìïîíåíòіâ. Çìіíà îäíîãî ç êîìïîíåíòіâ íåîäìіííî âèêëèêàє çìіíó іíøèõ. Ñàìå òîìó íåîáåðåæíå âòðó÷àííÿ ëþäèíè ó ïðèðîäó, áåçäóìíå її
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ïåðåòâîðåííÿ ïðèçâîäÿòü äî íåãàòèâíèõ íàñëіäêіâ. Òàê, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ
ñòàє ïðè÷èíîþ ëàíöþãà âçàìîïîâ’ÿçàíèõ íåçâîðîòíèõ çìіí: çíèêàþòü ëіñîâі ðîñëèíè é òâàðèíè, çìіíþєòüñÿ ìіñöåâèé êëіìàò, âèìèâàþòüñÿ ґðóíòè,
çíèæóєòüñÿ ðіâåíü ґðóíòîâèõ âîä, ìіëіþòü ðі÷êè.
Êðóãîîáіã ðå÷îâèíè òà åíåðãії – ïîñòіéíèé îáìіí ðå÷îâèíîþ òà åíåðãієþ
ìіæ îáîëîíêàìè Çåìëі. Ñàìå çàâäÿêè êðóãîîáіãó ðå÷îâèí òà ïåðåòâîðåííÿ
åíåðãії â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі âñі її êîìïîíåíòè âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ.
Ðîçðіçíÿþòü âåëèêі é ìàëі êðóãîîáіãè. Íàéâàæëèâіøі ç íèõ öå òі, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà îðãàíі÷íèé ñâіò. Öå êðóãîîáіãè âóãëåöþ, êèñíþ, àçîòó.
Óñі êîëîîáіãè âçàєìîïîâ’ÿçàíі і âõîäÿòü äî çàãàëüíîãî âåëèêîãî êîëîîáіãó:
êîñìîñ – ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – ãëèáèííі øàðè Çåìëі. Êðóãîîáіãè є âіäíîñíî
ñòàáіëüíèìè, і òîìó ïіäòðèìóþòü ïåâíó ïðèðîäíó ðіâíîâàãó. Äіÿëüíіñòü ëþäèíè ÷àñòî ïîðóøóє ïðèðîäíі êîëîîáіãè, ùî ïðèçâîäèòü äî їõíüîãî ðóéíóâàííÿ.
Ðèòìі÷íіñòü – çàêîíîìіðíà ïîâòîðþâàíіñòü ó ÷àñі âñіõ ïðèðîäíèõ
ÿâèù і ïðîöåñіâ. Ðîçðіçíÿþòü äîáîâі é ñåçîííі ðèòìè, ïіä ÷àñ ÿêèõ ïðèðîäíі ÿâèùà і ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ÷åðåç îäíàêîâèé ïðîìіæîê ÷àñó âïðîäîâæ äîáè é ðîêó. Öå, íàïðèêëàä, çìіíà äíÿ і íî÷і, ïіð ðîêó, ïðèïëèâè
і âіäïëèâè òîùî. Є òàêîæ áàãàòîðі÷íі òà âіêîâі ðèòìè: âіêîâі êîëèâàííÿ
êëіìàòó і ðіâíÿ âîäè â ðі÷êàõ òà îçåðàõ, íàñòóïàííÿ і âіäñòóïàííÿ ëüîäîâèêіâ òà іí. Îñêіëüêè ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà є öіëіñíîþ, òî ðіçíі ðèòìè
âçàєìîïîâ’ÿçàíі.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ритми в географічній оболонці значною мірою зумовлені Сонцем. Найбільш
відомі 11-річні цикли. Однак мають місце і 33-річні цикли зірки, земні прояви
яких добре простежуються. Наприклад, особливо суворі зими повторюються кожні 33–35 років. Такий самий цикл спостерігається в чергуванні сухих і
вологих років, коливаннях рівня озер і, нарешті, в інтенсивності полярних
сяйв. Віковий цикл сонячної активності нині має вигляд чергового потепління Арктики і Антарктики. Через деякий час це потепління зміниться похолоданням. З 1800-річним циклом, ймовірно, пов’язані періодичні всихання і
зволоження Сахари, сильне і тривале потепління Арктики, під час якого
нормани заселили Гренландію і відкрили Америку.

Ïîäіë ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè íà ìåíøі çà ðîçìіðàìè ïðèðîäíі êîìïëåêñè. Ñåðåä òàêèõ ðîçðіçíÿþòü çîíàëüíі é àçîíàëüíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè.
Çîíàëüíі ïðèðîäíі êîìïëåêñè – öå êîìïëåêñè, ÿêі óòâîðèëèñÿ íàñàìïåðåä çàâäÿêè êëіìàòè÷íèì óìîâàì. Äî çîíàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñіâ
íàëåæàòü ãåîãðàôі÷íі ïîÿñè і ïðèðîäíі çîíè. Âîíè ïîñëіäîâíî çìіíþþòü
îäèí îäíîãî ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü çà øèðîòîþ. Òàêà çìіíà ó íàïðÿìêó ïіâíі÷ – ïіâäåíü íàçèâàєòüñÿ ãîðèçîíòàëüíîþ, àáî øèðîòíîþ çîíàëüíіñòþ.
Ãîðèçîíòàëüíà çîíàëüíіñòü ïåðåâàæàє íà ðіâíèíàõ. Îäíàê і òóò ïðèðîäíі çîíè íå çàâæäè çáåðіãàþòü øèðîòíå ïðîñòÿãàííÿ. Ìîðñüêі òå÷ії, îñîáëèâîñòі ðîçòàøóâàííÿ ãіðñüêèõ õðåáòіâ ïîðóøóþòü çîíàëüíèé ðîçïîäіë
óìîâ çâîëîæåííÿ, çìіíþþ÷è ïðîñòÿãàííÿ ïðèðîäíèõ çîí. Ó ãîðàõ ïðèðîäíі êîìïëåêñè çìіíþþòüñÿ çàëåæíî âіä âèñîòè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
â ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ç âèñîòîþ çíèæóєòüñÿ òåìïåðàòóðà, çìіíþєòüñÿ êіëüêіñòü îïàäіâ, à îòæå, і ñïіââіäíîøåííÿ òåïëà é âîëîãè, ùî ñïðè÷èíÿє çìіíó
ïðèðîäíèõ çîí ç âèñîòîþ. Çàêîíîìіðíà çìіíà ïðèðîäíèõ çîí ç âèñîòîþ ìàє
íàçâó âèñîòíà ïîÿñíіñòü àáî âåðòèêàëüíà çîíàëüíіñòü.
 Чим вирізняється сучасний етап розвитку географічної оболонки? Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà – öå íàéáіëüøèé ïðèðîäíèé êîìïëåêñ Çåìëі, âëàñòèâîñòі
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РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 2

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÀ
ÎÁÎËÎÍÊÀ ÇÅÌËІ

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 географічна оболонка – оболонка, до складу якої входять нижня частина
атмосфери, верхня частина літосфери, гідросфера та біосфера;
 межі географічної оболонки, що проходять в атмосфері на висоті близько
30 км, та в літосфері – на глибині в кілька сотень метрів;
 географічна оболонка формується під впливом внутрішніх і зовнішніх
зв’язків, що виникають між природними компонентами;
 головні закономірності формування і розвитку географічної оболонки – цілісність, колообіг речовин і енергії, ритмічність, поділ на зональні й азональні природні комплекси.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Âåëèêі ìіñòà – öå ñâîєðіäíі îñåðåäêè òåïëà: òåìïåðàòóðà òóò ñòàáіëüíî âèùà,
íіæ çà їõ ìåæàìè. Ó ñåðåäíüîìó çà ðіê ïîâіòðÿ â ìіñòі òåïëіøå íà 0,5–0,7 °Ñ,
ó ëіòíі ìіñÿöі öÿ ðіçíèöÿ çðîñòàє äî 1,5–2,5 °Ñ, óâå÷åðі – ìîæå äîñÿãàòè
6–8 °Ñ. ßê íàñëіäîê, ïî÷àòîê і êіíåöü óñіõ ïіð ðîêó ó âåëèêèõ ìіñòàõ Óêðàїíè òà çà їõ ìåæàìè çìіùåíèé: âåñíà â ìіñòàõ íàñòàє ðàíіøå (іíêîëè íà
1–2 òèæíі), à çèìà – íà ñòіëüêè æ ïіçíіøå. Ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ â ìіñòàõ, ïîðіâíÿíî ç їõíіìè îêîëèöÿìè, ìîæå ñïðè÷èíèòè òåïëîâå
çàáðóäíåííÿ і âèíèêíåííÿ â ëþäåé òåïëîâîãî ñòðåñó.
Придивіться і поясніть, у чому специфіка «природи» великого населеного пункту. Через що клімат будь-якого мегалополіса завжди помітно відрізняється від
природного? Чи можна, на вашу думку, уникнути згаданих проблем і що для
цього слід зробити?
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визначати ступінь загрози сейсмічних та вулканічних явищ;
установлювати зв’язок між геологічним середовищем і густотою населення;
аналізувати забезпеченість країни окремими видами мінеральних ресурсів;
оцінювати наслідки загострення ресурсної проблеми на планеті.

§ 9.

ÏÐÎÖÅÑÈ Â ÍÀÄÐÀÕ І ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍІ ÇÅÌËІ,
ЇÕÍІ ÍÀÑËІÄÊÈ

 Як побудована літосфера?
 Що можна назвати внутрішніми процесами Землі?

 Які властивості літосфери? Âàì óæå âіäîìî, ùî çîâíіøíіé øàð ïîðіä
çåìíîї êîðè ìîæíà ëèøå óìîâíî âèîêðåìèòè âіä ðîçòàøîâàíîãî ïіä íèì
øàðó ïîðіä âåðõíüîї ÷àñòèíè ìàíòії. Íàñïðàâäі âîíè óòâîðþþòü єäèíå
öіëå – ëіòîñôåðó (êàì’ÿíó îáîëîíêó). Ïîïðè ñâîþ íàçâó, öÿ îáîëîíêà íå
ñêðіçü îäíàêîâà і ìàє íèçêó âëàñòèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòü õіä ïðîöåñіâ ÿê
ó íàäðàõ, òàê і íà ïîâåðõíі Çåìëі.
Îäíієþ ç íàéâàæëèâіøèõ âëàñòèâîñòåé ëіòîñôåðè є ìіíëèâіñòü – çäàòíіñòü çìіíþâàòèñÿ ïіä âïëèâîì âíóòðіøíіõ òà çîâíіøíіõ ïðîöåñіâ. Îòæå,
ëіòîñôåðі ïðèòàìàííà é іíøà âëàñòèâіñòü – íåîäíîðіäíіñòü (íàïðèêëàä, çà ñêëàäîì ãіðñüêèõ ïîðіä, çà
їõ ìіíåðàëüíèì ñêëàäîì). Ùå îäíà âëàñòèâіñòü ëіòîñôåðè – äèñêðåòíіñòü – âèÿâëÿєòüñÿ â ïîðèñòîñòі, ïóñòîòíîñòі, òðіùèíóâàòîñòі, òåêòîíі÷íîìó
ïîðóøåííі. Äóæå âàæëèâîþ âëàñòèâіñòþ ëіòîñôåðè
є її çäàòíіñòü çàáåçïå÷åííÿ ðåñóðñàìè, ùî ïîòðіáíі
æèâèì îðãàíіçìàì äëÿ їõ іñíóâàííÿ (ìіíåðàëüíèìè
ðå÷îâèíàìè, òåïëîì çåìíèõ íàäð, ґðóíòîâèìè âîäàìè òîùî), ó òîìó ÷èñëі ïîòðåáè ëþäèíè â êîðèñíèõ
êîïàëèíàõ, íåîáõіäíèõ äëÿ іñíóâàííÿ é ðîçâèòêó
öèâіëіçàöії.
 Чим є геологічне середовище людства? Яка його
роль? Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ëіòîñôåðè є âåðõíіé
øàð ìàíòії і çåìíà êîðà. Ãåîëîãі÷íèì ñåðåäîâèùåì ëþäñòâà íàçèâàþòü âåðõíþ ÷àñòèíó çåìíîї
êîðè (ãіðñüêі ïîðîäè і ґðóíòè), ÿêà ìîæå çàçíàâàòè
âïëèâó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Âåðõíÿ
ìåæà ãåîëîãі÷íîãî ñåðåäîâèùà âіäïîâіäàє çåìíіé
ïîâåðõíі, íèæíÿ – ãëèáèíі ïðîíèêíåííÿ â çåìíó
Мал. 1. Внутрішня
êîðó ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі (ìàë. 1).
будова Землі
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ÿêîãî ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì êіëüêîõ ìіëüÿðäіâ ðîêіâ. Ó ðîçâèòêó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè ðîçðіçíÿþòü òðè îñíîâíі åòàïè – äîáіîãåííèé, áіîãåííèé òà àíòðîïîãåííèé. Ïåðøèé åòàï, éîãî ùå íàçèâàþòü ãåîëîãі÷íèì,
õàðàêòåðèçóâàâñÿ âіäñóòíіñòþ æèâèõ îðãàíіçìіâ. Äðóãèé åòàï ðîçâèòêó
ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè îçíàìåíóâàâñÿ ïîÿâîþ æèòòÿ. Íà ïî÷àòêó âîíî
áóëî ïðåäñòàâëåíå âèêëþ÷íî íàéïðîñòіøèìè îðãàíіçìàìè, ÿêі íå ÷èíèëè
іñòîòíîãî âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè. Íàéñóòòєâіøèõ
çìіí ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà çàçíàëà â àíòðîïîãåííèé åòàï – ïіñëÿ ïîÿâè
ëþäèíè. Ïðàâäà, ñïî÷àòêó âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäó áóâ íåçíà÷íèì,
îñêіëüêè âîíà íàìàãàëàñÿ çäåáіëüøîãî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñåðåäîâèùà,
ñïîæèâàþ÷è òå, ùî áóëî íàâêîëî, і íå ïðàãíóëà êàðäèíàëüíî çìіíèòè òå,
ùî її íå çàäîâîëüíÿëî.
Іç ÷àñîì çðîñòàþ÷і ïîòðåáè ëþäèíè âèìàãàëè àêòèâíіøîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. І öå ñïðè÷èíÿëî íå ëèøå âèñíàæåííÿ, àëå, ïîäåêóäè, é ïðîñòî çíèêíåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ. Åêñïëóàòàöіÿ ëþäèíîþ
áàãàòñòâ ïðèðîäè âñå áіëüøå ñóïðîâîäæóâàëàñÿ çìіíàìè її êîìïîíåíòіâ
ëþäèíîþ – íàäàííÿì їõíіé ïðèðîäі íîâèõ ðèñ і âëàñòèâîñòåé. Ôàêòè÷íî,
ó ïðîöåñі æèòòєäіÿëüíîñòі â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі ñòâîðþâàëèñÿ íîâі îá’єêòè – øòó÷íі ôîðìè ðåëüєôó і ðóñëà ðі÷îê, øòó÷íі äîùі é âîäîéìè, íîâі
âèäè ðîñëèí і òâàðèí, øòó÷íèé ìіêðîêëіìàò ó öіëîìó òîùî.
Íàñëіäêîì öèõ òðèâàëèõ äіé ñòàëî òå, ùî íèíі íàçèâàþòü àíòðîïîñôåðîþ – óñå ëþäñòâî òà ÷àñòèíà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè, ùî îñâîєíà òà âèäîçìіíåíà íèì ïіä ÷àñ ðіçíîìàíіòíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі.
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Найнебезпечніші щодо землетрусів країни світу – це Японія, Індонезія та
Чилі, у Європі – Греція, Румунія та Італія. Саме в цих країнах найчастіше
спостерігаються потужні руйнівні землетруси. Нині завдяки Інтернету, де
існують спеціальні сайти, можна не лише дізнатися де, коли і якої сили
землетрус стався останнім часом, але й знайти прогноз щодо ймовірного
землетрусу в майбутньому.

 Чим є гравітаційні процеси? У чому їхня небезпека? Ãðàâіòàöіéíі ïðîöåñè – öå ïðîöåñè, ÿêі çóìîâëåíі äієþ ñèëè çåìíîãî òÿæіííÿ і âèÿâëÿþòüñÿ
÷åðåç ïåðåìіùåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ç ïіäâèùåíèõ äіëÿíîê ðåëüєôó â ïîíèæåíі. Òîìó âîíè âèÿâëÿþòüñÿ ïåðåäóñіì íà ñõèëàõ ãіð, äîëèíàõ ðіê, ÿðіâ,
áàëîê, áåðåãîâèõ ñõèëàõ ìîðіâ òà îçåð òîùî. Ðåçóëüòàòè ãðàâіòàöіéíèõ
ïðîöåñіâ – êàìåíåïàäè, îáâàëè, îñèïè, çñóâè, ïðîâàëè.
Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ òàêèõ ïðîöåñіâ і ÿâèù, íàñàìïåðåä, є ïîðóøåííÿ
ñòіéêîї ðіâíîâàãè, ó ÿêіé çíàõîäÿòüñÿ ãіðñüêі ïîðîäè íà ïîâåðõíі Çåìëі. Öå
ìîæëèâî ó âèïàäêàõ çåìëåòðóñó, âèëó÷åííÿ ïåâíîї ìàñè ïîðîäè ç ïіäíіææÿ
ñõèëó â ðåçóëüòàòі ïіäìèâàííÿ ðі÷êîþ, ìîðåì, à òàêîæ ïðè ðіçíîìàíіòíèõ âèäàõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Çàçíà÷èìî, ùî ãðàâіòàöіéíèì ïðîöåñàì ñïðèÿþòü óñі
іíøі ãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ÿê-îò, âèâіòðþâàííÿ, ðîáîòà ïîâåðõíåâèõ і ïіäçåìíèõ âîä òîùî. Ïåðåìіùåííÿ ìàñè ãіðñüêîї ïîðîäè ïîäåêóäè âіäáóâàєòüñÿ äóæå
øâèäêî, çäåáіëüøîãî ìîìåíòàëüíî, і íîñèòü іíêîëè êàòàñòðîôі÷íèé õàðàêòåð.
ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Обвали, які спричинені землетрусами, можуть бути значними за масштабами. У 1894 році в Гірському Криму обвалилася частина гори Південної
Демерджі довжиною 460 м і шириною 300–400 м. Загальний обсяг порід, що
обвалився, перевищував 7 млн. м3. Такий обвал належить до категорії катастрофічних. У результаті було зруйноване, розташоване біля підніжжя
гори село Демерджі. Сьогоднішніми свідками потужності обвалу є гігантські
брили конгломератів, вага окремих з них досягає 2–3 тис. т.
У 1911 році на Памірі обвалилася маса порід об’ємом 8 млрд. т. В результаті було перегороджене русло ріки Мургаб, а висота греблі, яка при цьому
утворилася, сягала 600 м.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 основні властивості літосфери: мінливість, неоднорідність, дискретність,
здатність забезпечувати ресурсами;
 тектоніка літосферних плит пояснює утворення сучасних материків та океанів;
 головні структурні елементи літосфери: континенти та океанічні западини,
серединно-океанічні хребти, геосинклінальні рухомі пояси;
 зони зосередження епіцентрів землетрусів (сейсмічні пояси) майже збігаються із зонами розташування вулканів (вулканічними поясами) і прив’язані
до місць розходження або зіткнення літосферних плит;
 гравітаційні процеси – це процеси переміщення гірських порід під дією сили
земного тяжіння.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ó 2018 ð. ó ñâіòі ñòàëîñÿ êіëüêà ïîòóæíèõ çåìëåòðóñіâ. Íàïðèêëàä, ó ñі÷íі,
÷åðåç çåìëåòðóñ ó Ðèìі, åâàêóþâàëè ìåòðî òà øêîëè. Òîãî æ ìіñÿöÿ âіä çåì35
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Âòðó÷àííÿ ëþäèíè â ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå є íåìèíó÷èì. Àäæå, ç îäíîãî
áîêó, âîíî є ìіíåðàëüíî-ñèðîâèííîþ áàçîþ äëÿ âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі, à ç
іíøîãî – ôóíäàìåíòîì óñієї ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäñòâà. Ñàìå íà
ãіðñüêèõ ïîðîäàõ ôîðìóєòüñÿ ґðóíòîâèé і ðîñëèííèé ïîêðèâè, âîíè є ïåðâèííîþ îñíîâîþ âñіõ ñïîðóä.
Âïëèâ ëþäèíè íà ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå áåçïåðåðâíî çðîñòàє і ïîñòóïîâî
çìіíþє ïðèðîäíі ãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ïåðåòâîðþþ÷è їõ íà àíòðîïîãåííі
ïðîöåñè, ÿêі ïîøêîäæóþòü íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå. Ùå â ñåðåäèíі ÕÕ ñò.
ëþäèíà, çà âèçíà÷åííÿì Â. І. Âåðíàäñüêîãî, ñòàëà íàéáіëüøîþ ãåîëîãі÷íîþ ñèëîþ íà íàøіé ïëàíåòі. Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäåé ïîðóøèëà
ïëàíåòàðíèé ãåîëîãі÷íèé êîëîîáіã ðå÷îâèí і ïî÷àëà âèêëèêàòè іíæåíåðíîãåîëîãі÷íі ïðîöåñè, ñïіââіäíîñíі ç ïðèðîäíèìè і íàâіòü ïîòóæíіøі çà íèõ.
 Що пояснює тектоніка літосферних плит? Òåêòîíіêà ëіòîñôåðíèõ
ïëèò – öå ñó÷àñíà íàóêîâà òåîðіÿ, çãіäíî ç ÿêîþ ëіòîñôåðà ðîçäіëåíà íà
îêðåìі âåëèêі ïëèòè. Ñüîãîäíі ëіòîñôåðà Çåìëі ðîçäіëÿєòüñÿ íà ñіì âåëèêèõ і áіëüøå äåñÿòêà ìåíøèõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Óñі âîíè ùіëüíî ïðèïàñîâàíі îäíà äî îäíîї, íåìîâ åëåìåíòè ìîçàїêè і, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
âèäàþòüñÿ íåðóõîìèìè. Îäíàê íàñïðàâäі ëіòîñôåðíі ïëèòè ðóõàþòüñÿ
çàçâè÷àé çі øâèäêіñòþ âіä êіëüêîõ ìіëіìåòðіâ äî 10–20 ñì/ðіê.
Ââàæàєòüñÿ, ùî ðóõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò çóìîâëåíèé âèñõіäíèìè ïîòîêàìè â ìàíòії. Ïðè öüîìó ãàðÿ÷à ðå÷îâèíà ìàíòії ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó
êðóãîâîìó ðóñі, îñêіëüêè ïіäíіìàєòüñÿ äî ïîâåðõíі, îõîëîäæóєòüñÿ і çíîâó
îïóñêàєòüñÿ âãëèá Çåìëі. Âіäïîâіäíî, ëіòîñôåðíі ïëèòè ïîñòіéíî ïåðåáóâàþòü
ó ðóñі.
Òåîðіÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò äàє óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì іìîâіðíî
ñôîðìóâàëèñü îáðèñè ñó÷àñíèõ ìàòåðèêіâ òà îêåàíіâ. Ïðîòå ìîçàїêà ëіòîñôåðíèõ ïëèò çàãàëîì íå ñïіâïàäàє ç îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè
ëіòîñôåðè – êîíòèíåíòàìè òà îêåàíі÷íèìè çàïàäèíàìè. Ó ìåæàõ áіëüøîñòі âåëèêèõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò çàçâè÷àé ðîçòàøîâàíі і ÷àñòèíà êîíòèíåíòó, і ïðèëåãëі äî íüîãî ÷àñòèíè îêåàíі÷íèõ çàïàäèí. Òîìó ïіä òàêèìè
ïëèòàìè, ÿêі çäåáіëüøîãî ìàþòü íàçâè äіëÿíîê ñóõîäîëó (Єâðàçіéñüêà,
Іíäî-Àâñòðàëіéñüêà, Àôðèêàíñüêà òîùî) ïîøèðåíà çåìíà êîðà ÿê ìàòåðèêîâîãî, òàê і îêåàíі÷íîãî òèïіâ.
Áіëüøіñòü ìåæ ìіæ ëіòîñôåðíèìè ïëèòàìè ïðîõîäèòü ïî äíó îêåàíіâ, äå
âîíè çáіãàþòüñÿ ç ðèôòîâèìè çîíàìè ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèõ õðåáòіâ. Ó ïåðåõіäíèõ çîíàõ ìіæ îêåàíàìè і êîíòèíåíòàìè, à òàêîæ ìіæ ðіçíèìè êîíòèíåíòàëüíèìè ïëèòàìè òàêèìè ìåæàìè є ãåîñèíêëіíàëüíі ðóõîìі ïîÿñè.
 Де і чому виникають землетруси та виверження вулканів? Îñåðåäêè çåìëåòðóñіâ і âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі çäåáіëüøîãî çîñåðåäæåíі ó âіäíîñíî
âóçüêèõ çîíàõ, ùî óòâîðèëèñÿ íà ìåæі ðîçõîäæåííÿ àáî çіòêíåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Ñàìå òóò çàçâè÷àé âіäáóâàþòüñÿ ðàïòîâі çìіùåííÿ і ðîçðèâè
ó çåìíіé êîðі àáî âåðõíіé ÷àñòèíі ìàíòії, äå íà ãëèáèíі óòâîðþþòüñÿ âîãíèùà çåìëåòðóñіâ. Ìіñöÿ çåìíîї ïîâåðõíі íàä ÿêèìè, íàçèâàþòü åïіöåíòðàìè
çåìëåòðóñіâ.
Çåìëåòðóñè íåðіäêî ïðèñêîðþþòü âóëêàíі÷íó äіÿëüíіñòü, àäæå ñàìå
ðîçëîìàìè, ïіä âåëè÷åçíèì òèñêîì, äî çåìíîї ïîâåðõíі ïіäíіìàєòüñÿ ðîçïëàâëåíà ðå÷îâèíà ìàíòії – ìàãìà. Ïðè öüîìó її âèõіä íà ïîâåðõíþ ÷àñòî
ñóïðîâîäæóєòüñÿ ñèëüíèìè âèáóõàìè, âèêèäàìè ñóìіøі ãàçіâ, ïîïåëó і
âåëèêèõ óëàìêіâ ãіðñüêèõ ïîðіä. Îòæå, çàçíà÷åíі çîíè çîñåðåäæåííÿ åïіöåíòðіâ çåìëåòðóñіâ (ñåéñìі÷íі ïîÿñè) ìàéæå çáіãàþòüñÿ іç çîíàìè ðîçòàøóâàííÿ âóëêàíіâ (âóëêàíі÷íèìè ïîÿñàìè).

§ 10.

ÐÅËÜЄÔ

 Які чинники впливають на формування рельєфу?
 Що таке внутрішні і зовнішні сили Землі?

 Що називають рельєфом? Ðåëüєô – öå ñóêóïíiñòü ôîðì çåìíîї ïîâåðõíi,
óòâîðåíèõ ïiä äiєþ âíóòðiøíіõ і çîâíiøíіõ ïðîöåñіâ. Öі ôîðìè äóæå ðіçíîìàíіòíі çà áóäîâîþ і çîâíіøíіì âèãëÿäîì. Äî íàéáiëüøèõ ôîðì çåìíîї
ïîâåðõíi íàëåæàòü ìàòåðèêè òà îêåàíi÷íi çàïàäèíè. Їõ ùå íàçèâàþòü
ïëàíåòàðíèìè ôîðìàìè ðåëüєôó. Íà êîæíîìó ìàòåðèêó ðîçðіçíÿþòü
ðiâíèíè і ãîðè – îñíîâíi ôîðìè çåìíîї ïîâåðõíi, ôîðìóâàííÿ ÿêèõ òiñíî
ïîâ’ÿçàíå ç áóäîâîþ çåìíîї êîðè (ìàë. 1).
 Що таке тектонічні структури? Як з ними пов’язані форми рельєфу? Óòâîðåííÿ îñíîâíèõ ôîðì ðåëüєôó ïîâ’ÿçàíå íàñàìïåðåä ç òåêòîíі÷íîþ áóäîâîþ
òåðèòîðії. Îñîáëèâîñòі òàêîї áóäîâè ìîæíà âèçíà÷èòè íà òåêòîíі÷íіé êàðòі
çà òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè. Òåêòîíі÷íі ñòðóêòóðè – öå äіëÿíêè çåìíîї
êîðè, ó ìåæàõ ÿêèõ ñïîñòåðіãàþòüñÿ ïåâíі ôîðìè çàëÿãàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä.
Íàéäàâíіøèìè òåêòîíі÷íèìè ñòðóêòóðàìè є äàâíі (äîêåìáðіéñüêі) ïëàòôîðìè. Äàâíі ïëàòôîðìè ìàëîðóõëèâі, íå çàçíàþòü ñêëàä÷àñòèõ ðóõіâ.
Âèäіëÿþòü Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêó, Ñõіäíîєâðîïåéñüêó, Ñèáіðñüêó, Êèòàéñüêó, Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêó, Àôðèêàíñüêó, Àðàâіéñüêó, Іíäîñòàíñüêó, Àâñòðàëіéñüêó òà Àíòàðêòè÷íó ïëàòôîðìè. Äîêåìáðіéñüêі ïëàòôîðìè îòî÷åíі
ìîëîäèìè ïëàòôîðìàìè, ôóíäàìåíò ÿêèõ ñôîðìóâàâñÿ â ïàëåîçîї.

Мал. 1. Будова земної кори

36

Íà ïëàòôîðìàõ ìàòåðèêіâ ïåðåâàæàþòü ðіâíèíè – âіäíîñíî ðіâíі ïîâåðõíі, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ïåðåâàæíî ç îñàäîâèõ ïîðіä, çîêðåìà ãëèíè, ïіñêó, ãðàâіþ, ÿêі ÷àñòî çàëÿãàþòü ìàéæå ãîðèçîíòàëüíî і ìàþòü çíà÷íó
ïîòóæíіñòü (äî êіëüêîõ òèñÿ÷ ìåòðіâ). Çà âèñîòîþ ðіâíèíè ïîäіëÿþòü íà
íèçîâèíè (âіä 0 äî 200 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ), âèñî÷èíè (âіä 200 äî 500 ì) і
ïëîñêîãіð’ÿ (500–700 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ).
Âèñîòà ðіâíèí çàëåæèòü âіä òîãî, íà ÿêіé äіëÿíöі ïëàòôîðìè âîíè ðîçòàøîâàíі. Íà ùèòàõ, òîáòî â ìіñöÿõ âèõîäó ìіöíèõ ïîðіä, íàé÷àñòіøå
ðîçìіùåíі âèñî÷èíè і ïëîñêîãіð’ÿ, à íà ïëèòàõ, äå îñàäîâі ïîðîäè, – íèçîâèíè. Íàïðèêëàä, íà Ïіâäåííîàìåðèêàíñüêіé ïëàòôîðìі ëåæàòü äâі ðіâíèíè: Àìàçîíñüêà íèçîâèíà òà Áðàçèëüñüêå ïëîñêîãіð’ÿ. Íà Ñõіäíîєâðîïåéñüêіé
ïëàòôîðìі óòâîðèëàñÿ Ñõіäíîєâðîïåéñüêà ðіâíèíà, ó ìåæàõ ÿêîї, âіäïîâіäíî
äî çàçíà÷åíèõ îñîáëèâîñòåé òåêòîíі÷íîї áóäîâè, óòâîðèëèñÿ Ïðèäíіïðîâñüêà і Ïîäіëüñüêà âèñî÷èíè, Ïðèäíіïðîâñüêà і Ïðè÷îðíîìîðñüêà íèçîâèíè.
Ñåðåä ïіäíåñåíèõ ðіâíèí ðîçðіçíÿþòü ïëàòî і êðÿæі. Ïëàòî – ïіäâèùåíі
ðіâíèíè, âіäîêðåìëåíі êðóòèìè óñòóïàìè âіä íàâêîëèøíіõ íèçîâèí. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè Âåëèêі ðіâíèíè ó Ïіâíі÷íіé Àìåðèöі. Êðÿæі – öå
âèäîâæåíі çàëèøêè çðóéíîâàíèõ âèñî÷èí àáî äàâíіõ ãіðñüêèõ õðåáòіâ (íàïðèêëàä, Äîíåöüêèé êðÿæ).
Âіäíîñíî ñòіéêі é ðіâíі ïëàòôîðìè çàçâè÷àé ðîçäiëåíі ðóõîìіøèìè
äiëÿíêàìè çåìíîї êîðè (îáëàñòÿìè ñêëàä÷àñòîñòі). Öå âèäîâæåíі íà òèñÿ÷і
êіëîìåòðіâ äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, ó ÿêèõ óíàñëіäîê çіòêíåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò ãіðñüêі ïîðîäè çіì’ÿòі ó ñêëàäêè. Ñàìå òóò çäåáіëüøîãî é óòâîðþþòüñÿ ãîðè – âèñîêî ïіäíÿòі íàä ðіâíèíîþ ÷àñòèíè çåìíîї ïîâåðõíі ç äóæå
ïåðåñі÷åíèì ðåëüєôîì.
Ãîðè íà çåìíіé êóëі äóæå âіäðіçíÿþòüñÿ âèñîòîþ, çîâíіøíіì âèãëÿäîì,
ïîõîäæåííÿì, âіêîì. Çà âèñîòîþ ãîðè ïîäіëÿþòü íà íèçüêі (äî 1000 ì íàä
ðіâíåì ìîðÿ), ñåðåäíüîâèñîòíі (1000–3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ) і âèñîêі (ïîíàä
3000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ). Òàê, Ãіìàëàї – íàéâèùі íà çåìíіé êóëі ãîðè –
çäіéìàþòüñÿ íà âèñîòó áëèçüêî 9000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ. Íàéâèùі â Óêðàїíі
ãîðè, – Êàðïàòè, – çàââèøêè ëèøå ïîíàä 2000 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ.
Ìîëîäі çà âіêîì ãîðè çàçâè÷àé ñêëàä÷àñòі і ìàþòü âèñîêі ñêåëÿñòі õðåáòè ç âåðøèíàìè, óêðèòèìè âі÷íèìè ñíіãàìè. Òàêèìè є Ãіìàëàї, Àëüïè,
Êîðäèëüєðè, Àíäè òà іíøі. Ïîñòóïîâî ìîëîäі ãîðè «ñòàðіøàþòü» – їõíі
ñêëàäêè ðóéíóþòüñÿ і ðîçáèâàþòüñÿ íà îêðåìі áðèëè. Âåðøèíè òàêèõ ãіð
ñòàþòü äåäàëі ðіâíіøèìè, ïîäåêóäè íàâіòü ïëîñêèìè. Ïðîòå öÿ çàêîíîìіðíіñòü ÷àñòî ïîðóøóєòüñÿ, îñêіëüêè ñó÷àñíèé çîâíіøíіé âèãëÿä ãіð çíà÷íîþ
ìіðîþ çàëåæèòü âіä íîâіòíіõ òåêòîíі÷íèõ ðóõіâ, ùî âіäáóâàëèñÿ âïðîäîâæ
îñòàííіõ äâàäöÿòè ìіëüéîíіâ ðîêіâ. Òàê, âóëêàíі÷íі ãîðè ÷àñòî ìàþòü õàðàêòåðíó êîíóñîïîäіáíó âåðøèíó.
 Який існує зв’язок елементів земної кори з рельєфом океанів? Ó ìåæàõ
îêåàíі÷íîї çåìíîї êîðè òàêîæ іñíóþòü ïëàòôîðìè, ÿêі íàçèâàþòü îêåàíі÷íèìè. Öå ñòіéêі äіëÿíêè ëîæà îêåàíіâ, ó ðåëüєôі їì ñïіââіäíîñíі ãëèáîêîâîäíі ðіâíèíè. Ðóõëèâèìè äіëÿíêàìè îêåàíіâ є ðèôòîâі çîíè, ùî
ïðåäñòàâëåíі ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèìè õðåáòàìè. Öå âèòÿãíóòі íà òèñÿ÷і êіëîìåòðіâ ïіäâîäíі ïіäíÿòòÿ âàëîïîäіáíîї ôîðìè, ùî ïіäíîñÿòüñÿ íàä îêåàíі÷íèì ëîæåì íà 2–3 êì. Є â îêåàíàõ îñîáëèâі, òàê çâàíі ïåðåõіäíі çîíè
ç ãëèáîêîâîäíèìè æîëîáàìè, àðõіïåëàãàìè îñòðîâіâ і óëîãîâèíàìè îêðàїííèõ ìîðіâ, ÿêі âіäðіçíÿє çíà÷íà ðóõëèâіñòü òà âåëèêà øâèäêіñòü âåðòèêàëüíèõ ðóõіâ. Íàðàçі öі ïðîöåñè íàéáіëüøå ñïîñòåðіãàþòüñÿ â Òèõîìó
îêåàíі, ó Ñåðåäçåìíîìó òà ×îðíîìó ìîðÿõ, áіëÿ ñõіäíèõ áåðåãіâ Àâñòðàëії.
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ëåòðóñіâ çàãèíóëè ëþäè â Ïåðó і ×èëі, à â ëþòîìó – íà î. Òàéâàíü і â Ìåêñèöі. Ó áåðåçíі ñòàâñÿ çåìëåòðóñ ó Ïàïóà-Íîâîї Ãâіíåї, ó ÷åðâíі – â ßïîíії. Ó
ñåðïíі íàéïîòóæíіøèé çà îñòàííі 100 ðîêіâ çåìëåòðóñ ñêîëèõíóâ Âåíåñóåëó.
Ó æîâòíі 2018 ð. â Іíäîíåçії ñòàâñÿ ÷åðãîâèé ïîòóæíèé çåìëåòðóñ, óíàñëіäîê
ÿêîãî çàãèíóëî ïîíàä 1700 ëþäåé і áëèçüêî 600 ëþäåé çíèêëè áåçâіñòè.
Поясніть, чому саме у названих країнах сталося це лихо? Чи є землетруси там
випадковими? Чи можуть вони повторюватися? Наскільки важливим є обізнаність щодо ймовірності землетрусів під час перебування в цих країнах?

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Землі, розташовані біля підніжжя вулканів, є одними з найбільш родючих
територій нашої планети. Мабуть, саме тому люди постійно селяться не
тільки біля підніжжя вулканів, а й на схилах гір, і не звертають жодної уваги
на періодичні поштовхи в регіоні. І зовсім даремно. Ось лише кілька прикладів. У 1814 р. під час виверження одного з найкрасивіших у світі вулканів
знищено було філіппінське місто Сагзава і 1200 його жителів. У 1902 році
небезпечне сусідство населених пунктів з вулканами на острові Мартініка у
Карибському морі спричинило загибель міста Сен-Пьєр та його 30 тис.
мешканців. У 1954 р. гарячий попіл та уламки, що виникли під час виверження вулкану Ламінгтон, що на Новій Гвінеї, за лічені хвилини забрали
з життя 2,5 тис. осіб і знищили всі населені пункти в радіусі 3 км від кратера.
У 1985 р. в Колумбії, унаслідок виверження вулкана Невада-дель-Руїс загинуло 23 тис. жителів міста Армеро, а саме місто припинило своє існування.

 Як впливає рельєф на розвиток і розташування виробництв? Ãîðè îñâîїòè
íàáàãàòî âàæ÷å, õî÷à íà Çåìëі є ÷èìàëî êðàїí, äå ðåëüєô ïåðåâàæíî ãіðñüêèé, і ëþäè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî æèòòÿ â ñóâîðèõ óìîâàõ. Íàïðèêëàä, â
Àôðèöі òà Ïіâäåííіé Àìåðèöі, çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäåé ïðîæèâàє ó ãіðñüêèõ
îáëàñòÿõ, çäåáіëüøîãî – ó íèçüêîãіð’ÿõ.
Ó ãîðàõ ïîøèðåíèì є ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî: òàê, â óìîâàõ ãіðñüêèõ ñõèëіâ ó çåìëåðîáñòâі ðіçíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó ïîøèðåíі òðàäèöії ñòâîðþâàòè òåðàñè-ëàíè. Íàïðèêëàä, «òåðàñè іíêіâ» і äîòåïåð âèêîðèñòîâóþòü іíäіàíöі Ïåðó
äëÿ âèðîùóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Ôіëіïïіíñüêèì «âîñüìèì äèâîì ñâіòó» íàçèâàþòü òåðàñè ðèñîâèõ ëàíіâ, ÿêі ïðîñòÿãëèñÿ íà äåñÿòêè êіëîìåòðіâ. Íåâåëèêі òåðàñè-ëàíè òðàïëÿþòüñÿ і íà
ïіâäåííèõ ñõèëàõ Êðèìñüêèõ ãіð. Â Àíäàõ, Ãіìàëàÿõ, Òèáåòі íàâіòü íà âèñîòі 3000–4000 ì âèðîùóþòü ÿ÷ìіíü, êàðòîïëþ, ãîðîõ, âèïàñàþòü õóäîáó.
Ó áàãàòüîõ ãîðàõ òàêîæ âèäîáóâàþòü êîðèñíі êîïàëèíè. Äåÿêі ç ãіð íàâіòü íàçâàíі âіäïîâіäíî äî ñâîãî ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ, ÿê-îò: Ðóäíі
ãîðè ó Єâðîïі àáî Àíäè, ùî ìîâîþ ìіñöåâèõ іíäіàíñüêèõ ïëåìåí іíêіâ
îçíà÷àє «Ìіäíі ãîðè». Êðіì òîãî, ó áàãàòüîõ ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ñâіòó ñòâîðåíі ãіðñüêі òà ãіðñüêîëèæíі êóðîðòè, ÿêі ïðèâàáëþþòü òèñÿ÷і òóðèñòіâ.
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 рельєф – це сукупнiсть форм земної поверхнi, утворених пiд дiєю внутрiшніх
і зовнiшніх процесів;
 рiвнини і гори – основнi форми земної поверхнi;
 тектонічні структури – це ділянки земної кори, у межах яких спостерігаються
певні форми залягання гірських порід;
 на платформах материків переважають рівнини, у межах геосинклінальних
поясів – гори;
 більша частина населення планети мешкає на рівнинах, де сприятливі умови життя і господарювання.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ñòàòóñ ãіðñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ â
Óêðàїíі» ãðîìàäÿíàì, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ îñîáè, ùî ïðîæèâàє і ïðàöþє (íàâ÷àєòüñÿ) íà òåðèòîðії íàñåëåíîãî ïóíêòó çі ñòàòóñîì ãіðñüêîãî, ïåðåäáà÷åíî
ïіëüãè. Òàê, ðîçìіð äåðæàâíèõ ïåíñіé, ñòèïåíäіé, óñіõ ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì âèäіâ äåðæàâíîї ìàòåðіàëüíîї äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿêі
îäåðæàëè ñòàòóñ îñîáè, ùî ïðàöþє, ïðîæèâàє àáî íàâ÷àєòüñÿ íà òåðèòîðії
íàñåëåíîãî ïóíêòó, ÿêîìó íàäàíî ñòàòóñ ãіðñüêîãî, çáіëüøóєòüñÿ íà 20 %.
Наскільки справедливим, на вашу думку, є такі пільги? Чим би ви пояснили такі
законодавчі рішення?

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Причини заселення схилів вулканів.
2. Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю.

§ 11.

ÐÅÑÓÐÑÈ ËІÒÎÑÔÅÐÈ

 Із чого складаються гірські породи?
 Які види ресурсів існують на Землі?

 Чим є гірські породи? Çåìíà êîðà íåîäíîðіäíà, îñêіëüêè ñêëàäàєòüñÿ ç
ðіçíèõ ìіíåðàëіâ – îäíîðіäíèõ çà ñâîїìè âëàñòèâîñòÿìè íåîðãàíі÷íèõ
ïðèðîäíèõ óòâîðåíü, êîæíå ç ÿêèõ ó ñâîєìó ñêëàäі ìàє ëèøå îäíó ðå÷îâèíó. Íàéïîøèðåíіøèìè íà Çåìëі ìіíåðàëàìè є êâàðö, ïîëüîâі øïàòè,
ñëþäà òà äåÿêі іíøі. Ó ïðèðîäі ðіçíі ìіíåðàëè çäåáіëüøîãî ïîєäíóþòüñÿ і
óòâîðþþòü ãіðñüêі ïîðîäè. Іíêîëè ãіðñüêі ïîðîäè ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç îäíîãî ìіíåðàëó. Íàïðèêëàä, âàïíÿê ìіñòèòü ëèøå ìіíåðàë êàëüöèò.
Ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê òðüîõ îñíîâíèõ ïðîöåñіâ, òîìó їõ
ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè. Êîæíà іç öèõ ãðóï ãіðñüêèõ ïîðіä ìàє ïåâíі çàêîíîìіðíîñòі ïîøèðåííÿ.
 Як утворюються гірські породи? Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè óòâîðåíі ç îñàäêіâ ìîðñüêîãî і êîíòèíåíòàëüíîãî ïîõîäæåííÿ ó ïðîöåñі íàêîïè÷åííÿ
(îñіäàííÿ), óùіëüíåííÿ é ïåðåòâîðåííÿ íà çåìíіé ïîâåðõíі óëàìêіâ ãіðñüêèõ ïîðіä, à òàêîæ ðåøòîê ðîñëèí òà òâàðèí. Çàãàëîì îñàäîâі ãіðñüêі
ïîðîäè øèðîêî ðîçïîâñþäæåíі íà êîíòèíåíòàõ і äíі Ñâіòîâîãî îêåàíó. Íà
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 Як впливає рельєф на розселення населення? Ãîðè і ðіâíèíè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçñåëåííÿ ëþäåé. Çàãàëîì íà ðіâíèíàõ (âèñîòîþ äî
500 ì) ïðîæèâàє áіëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Íàïðèêëàä, ó Єâðîïі
íà ðіâíèííèõ òåðèòîðіÿõ çîñåðåäæåíî ïîíàä 90% íàñåëåííÿ. À òàêі âіäîìі
ðіâíèíè ñâіòó, ÿê Âåëèêà Êèòàéñüêà ðіâíèíà òà Іíäî-Ґàíґñüêà íèçîâèíà,
íàëåæàòü äî íàéáіëüø çàñåëåíèõ ðåãіîíіâ ñâіòó. Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî
íà ðіâíèíàõ çàçâè÷àé íå ëèøå êîìôîðòíіøèé êëіìàò, àëå é çðó÷íіøå îáðîáëþâàòè çåìëі, áóäóâàòè ìіñòà, ïðîêëàäàòè äîðîãè òîùî.
Ó ãіðñüêèõ ðàéîíàõ ãóñòîòà íàñåëåííÿ íàäçâè÷àéíî íèçüêà, îñêіëüêè
ïîñåëåííÿ òóò «ïіäïîðÿäêîâàíі» âåðòèêàëüíіé çîíàëüíîñòі. Òàê, ó äîëèíàõ
ðîçòàøîâàíі âіäíîñíî âåëèêі íàñåëåíі ïóíêòè, íà âèñîòàõ – îêðåìі íåâåëèêі ïîñåëåííÿ. Ìàéæå âñі ãіðñüêі äіëÿíêè, ðîçìіùåíі âèùå çà 5000 ì,
íàëåæàòü äî íåçàñåëåíèõ òåðèòîðіé. Âèñîêîãіð’ÿ, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ
åêñòðåìàëüíèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè, óçàãàëі íå ìàþòü ïîñòіéíîãî íàñåëåííÿ. Òàêó ñèòóàöіþ ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî æèòòÿ â ãîðàõ íå òіëüêè
íåçðó÷íå, àëå é íåáåçïå÷íå. Òóò òðàïëÿþòüñÿ ïðèðîäíі ÿâèùà, çäàòíі çíèùóâàòè öіëі ïîñåëåííÿ ëþäåé: çåìëåòðóñè, âóëêàíè, êàìåíåïàäè, îáâàëè і
çñóâè. Ïîïðè öå, ïîäåêóäè ëþäè ñïåöіàëüíî ïîñåëÿþòüñÿ áіëÿ ãіð àáî íà
їõíіõ ñõèëàõ.
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ñóõîäîëі îñîáëèâî ïîòóæíі øàðè òàêèõ ïîðіä óòâîðþþòüñÿ â ìåæàõ îñàäîâèõ ÷îõëіâ ïëàòôîðì.
Ìàãìàòè÷íі ãіðñüêі ïîðîäè ïîõîäÿòü ç ãëèáèííèõ ðå÷îâèí Çåìëі âíàñëіäîê îõîëîäæåííÿ öèõ ðå÷îâèí ó íàäðàõ ïëàíåòè àáî íà ïîâåðõíі. Ïðèêëàäîì є ãðàíіò, áàçàëüò, àíäåçèò, ãàáðî.
Ìåòàìîðôі÷íі ãіðñüêі ïîðîäè âèíèêàþòü óíàñëіäîê ïåðåòâîðåííÿ ìàãìàòè÷íèõ і îñàäîâèõ ïîðіä ïіä äієþ âèñîêîãî òèñêó і òåìïåðàòóð ó íàäðàõ
Çåìëі. Òàê, ãðàíіò ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãíåéñ, à âàïíÿê – íà ìàðìóð.
Ìàãìàòè÷íі òà ìåòàìîðôі÷íі ïîðîäè ïîøèðåíі ïåðåäóñіì ó ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó äàâíіõ ïëàòôîðì (íà ùèòàõ), à òàêîæ â îáëàñòÿõ âóëêàíі÷íîї äіÿëüíîñòі.
 Що називають мінеральними ресурсами? Ñëîâî «ðåñóðñ» îçíà÷àє «çàïàñ», òîáòî òå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî â ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – öå ñóêóïíіñòü çàïàñіâ êîðèñíèõ êîïàëèí
ìіíåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ. Ïðèãàäàéìî, êîðèñíèìè êîïàëèíàìè íàçèâàþòü òàêі ìіíåðàëüíі óòâîðåííÿ, õіìі÷íèé ñêëàä і âëàñòèâîñòі ÿêèõ äàþòü
çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè їõ ó ãîñïîäàðñüêіé äіÿëüíîñòі ëþäèíè. Ó ëіòîñôåðі
çàãàëîì ìіñòèòüñÿ ïîíàä 200 âèäіâ êîðèñíèõ êîïàëèí. Êîðèñíі êîïàëèíè
ìîæóòü ìàòè îðãàíі÷íå òà íåîðãàíі÷íå ïîõîäæåííÿ і ïåðåáóâàþòü ó çåìíіé
êîðі ó âèãëÿäі ñêóï÷åíü ðіçíîãî õàðàêòåðó: æèë, ïëàñòіâ àáî ðîçñèïіâ.
Çàçâè÷àé ðîçïîäіë êîðèñíèõ êîïàëèí òåðèòîðієþ є íåðіâíîìіðíèì: ëèøå
òàì, äå âіäáóëîñÿ íàãðîìàäæåííÿ ìіíåðàëüíîї ðå÷îâèíè, óòâîðþþòüñÿ ðîäîâèùà, à â ðàçі ïîøèðåííÿ íà âåëèêі ïëîùі – ðàéîíè, ïðîâіíöії і áàñåéíè.
 Як поділяються мінеральні ресурси? Які закономірності їх поширення?
Êîðèñíі êîïàëèíè, çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé ñêëàäó і õàðàêòåðó âèêîðèñòàííÿ, ïîäіëÿþòü íà êіëüêà ãðóï: ïàëèâíі (åíåðãåòè÷íі), ðóäíі, íåðóäíі.
Ïàëèâíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàëèâî äëÿ âèðîáëåííÿ
åíåðãії. Çâіäñè é іíøà íàçâà ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí – åíåðãåòè÷íі,
îñêіëüêè â íèõ çîñåðåäæåíà åíåðãіÿ, ïðèäàòíà äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ. Äî ïàëèâíèõ êîïàëèí íàëåæèòü: âóãіëëÿ, íàôòà, ïðèðîäíèé ãàç, ãîðþ÷і ñëàíöі, òîðô. Çíà÷íîþ ìіðîþ ñàìå
çàâäÿêè íèì ëþäñòâî îòðèìóє åëåêòðîåíåðãіþ, áåíçèí, êåðîñèí, âîäåíü òà
òåïëîâó åíåðãіþ. Ïàì’ÿòàéìî, ùî óòâîðåíå ïðèðîäíèì øëÿõîì і íàêîïè÷åíå â íàäðàõ ïëàíåòè âèêîïíå îðãàíі÷íå ïàëèâî íå çäàòíå øâèäêî âіäíîâëþâàòèñÿ і ïîïîâíþâàòè ñâîї çàïàñè òàêèì æå ïðèðîäíèì ñïîñîáîì.
Ïîøèðåííÿ ïàëèâíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí çàçâè÷àé ðîçìіùåíî áіëÿ îñàäîâîãî ÷îõëà ïëàòôîðì (òàê çâàíèõ, ïëèò), à òàêîæ áіëÿ îñàäîâèõ òà âóëêàíі÷íèõ âіäêëàäіâ îáëàñòåé ñêëàä÷àñòі. Ïîäåêóäè ðîäîâèùà íàôòè é ãàçó
÷àñòêîâî âêðèòі ìîðñüêèìè âîäàìè, âіäòàê äåÿêі ðîäîâèùà íèíі є, ïî ñóòі,
ìîðñüêèìè, îñêіëüêè çíàõîäÿòüñÿ íà øåëüôі ìîðÿ.
Ðóäîþ íàçèâàþòü âіäêëàäè ìіíåðàëіâ, ç ÿêèõ âèãіäíî âèäîáóâàòè öіííі
ìåòàëè. Ñàìå öі ìåòàëè і íàäàþòü íàçâó ðóäíèì êîðèñíèì êîïàëèíàì
(ìàë. 1), ç ÿêèõ îòðèìóþòü ìåòàëè. Ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè çàçâè÷àé ïîäіëÿþòü íà ðóäè ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ. Ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ –
öå çàëіçíà і ìàðãàíöåâà ðóäà. Ãðóïà ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ øèðøà і
ïðåäñòàâëåíà àëþìіíієâèìè, òèòàíîâèìè, ìіäíèìè, âîëüôðàìîâèìè, îëîâ’ÿíèìè òà іíøèìè ðóäàìè. Äî ðóä êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ íàëåæèòü òàêîæ
ïîëіìåòàëåâà ðóäà, ùî ìіñòèòü âîäíî÷àñ öіëèé êîìïëåêñ ðіçíèõ ìåòàëіâ
(ìіäü, çîëîòî, ñðіáëî, îëîâî òîùî). Çàçâè÷àé ðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè, ùî
óòâîðþþòüñÿ â ðåçóëüòàòі îñòèãàííÿ ìàãìè ó òðіùèíàõ çåìíîї êîðè, ðîç-
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òàøîâàíі áіëÿ ìàãìàòè÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä. Òàêі ïîðîäè
çàçâè÷àé ïîøèðåíі ó ðàéîíàõ âèõîäó ôóíäàìåíòó ïëàòôîðì (ó êðèñòàëі÷íèõ ùèòàõ), à òàêîæ ó ãîðàõ çі ñëіäàìè âóëêàíі÷íèõ ïðîöåñіâ.
Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè – öå íåìåòàëåâі êîïàëèíè, ÿêі є äîñèòü ðіçíîìàíіòíèìè. Çàãàëîì ãðóïà íåðóäíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí íàðàõîâóє áëèçüêî 100 âèäіâ. Єäèíîї, çàãàëüíîïðèéíÿòîї êëàñèôіêàöії íåðóäíèõ êîðèñíèõ
êîïàëèí íåìàє. Àëå çàçâè÷àé ñåðåä íèõ ðîçðіçíÿþòü ðіçíîìàíіòíó ñèðîâèíó, ÿêó îäåðæóþòü ïіñëÿ ñïåöіàëüíîї îáðîáêè (êàì’ÿíó і êàëіéíó ñіëü, ôîñôàòè, ñіðêó ñàìîðîäíó, êàîëіí, áðîì, ãðàôіò, éîä, ñëþäà, òàëüê òà іí.). Êðіì
òîãî, íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè âèêîðèñòîâóþòü â íàòóðàëüíîìó âèãëÿäі –
ÿê áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè (ïіñêè, ãëèíè, ãðàíіò, ëàáðàäîðèò, âàïíÿê, äîëîìіò, ìåðãåëü, òóôè òà іí.) Äî öієї ãðóïè êîðèñíèõ êîïàëèí íàëåæàòü òàêîæ
é äîðîãîöіííі (êîøòîâíі) òà âèðîáíі êàìåíі òîùî. Íåðóäíі êîðèñíі êîïàëèíè є äóæå ðіçíîìàíіòíèìè і ðîçïîâñþäæåíі ïîâñþäíî ÿê íà ïëàòôîðìàõ,
òàê і â îáëàñòÿõ ñêëàä÷àñòîñòі.
 Як впливають мінеральні ресурси на розташування виробництв? Ñèðîâèííèé ôàêòîð і, çîêðåìà, íàÿâíіñòü ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ áåçóìîâíî
âïëèâàє íà ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà òà ïіäïðèєìñòâ.
Ïðè öüîìó çíà÷åííÿ ìàþòü êіëüêіñíі çàïàñè і ÿêіñíèé ñêëàä ìіíåðàëüíèõ
ðåñóðñіâ, óìîâè їõ âèäîáóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ. Ìàòåðіàëîìіñòêі âèðîáíèöòâà – âèðîáíèöòâà ç âåëèêèìè âèòðàòàìè ñèðîâèíè íà îäèíèöþ
ãîòîâîї ïðîäóêöії. Íàïðèêëàä, äëÿ âèðîáíèöòâà 1 ò ÷àâóíó ïîòðіáíî 2 ò
çàëіçíîї ðóäè, 1,3 ò êîêñіâíîãî âóãіëëÿ, à òàêîæ іíøà ñèðîâèíà. Äëÿ îäåðæàííÿ 1 ò ñîäè ïîòðіáíî 1,7 ò êóõîííîї ñîëі ó âèãëÿäі ðîçñîëó. Îêðåñëåíі
âèðîáíèöòâà çàçâè÷àé ðîçìіùóþòü ïîáëèçó ñèðîâèííîї áàçè, ùîá óíèêíóòè âåëèêèõ âèòðàò íà òðàíñïîðòóâàííÿ. Äåÿêі âèäè âèðîáíèöòâà, ÿê-îò
ãіðíè÷îäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü, ÷åðåç ñïåöèôіêó òåõíîëîãії óçàãàëі ìîæóòü
ðîçìіùóâàòèñÿ ëèøå òàì, äå äîáóâàєòüñÿ ñèðîâèíà. Äî ãàëóçåé ç íàéáіëüø
âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè ìàòåðіàëîìіñòêîñòі íàëåæèòü âèðîáíèöòâî íå
ëèøå ìåòàëіâ і ñîäè, àëå é êàëіéíèõ òà àçîòíèõ äîáðèâ, ñîäè, öåìåíòó.
Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íà ñêëàäîâà áëèçüêà äî ñèðîâèííîї çà õàðàêòåðîì
âïëèâó íà âèðîáíèöòâî, òîìó ùî ïàëèâî òåæ є ìіíåðàëüíèì ðåñóðñîì.
Âèðîáíèöòâà, ÿêі ïîòðåáóþòü áàãàòî òåïëà íàçèâàþòü ïàëèâîìіñòêèìè
âèðîáíèöòâàìè. Ïîìіòíå ìіñöå ñåðåä ïàëèâîìіñòêèõ âèðîáíèöòâ íàëåæèòü
òåïëîåëåêòðîñòàíöіÿì. Ïåðåäà÷à åëåêòðîåíåðãії íà âåëèêі âіäñòàíі ñóïðîâîäæóєòüñÿ її âòðàòàìè, òîìó åíåðãîєìíі âèðîáíèöòâà çäåáіëüøîãî «éäóòü»
äî òåïëîåëåêòðîñòàíöіé. Äî ïàëèâîìіñòêèõ íàëåæàòü òàêîæ âèðîáíèöòâà
ïðîäóêöії ÷îðíîї ìåòàëóðãії, âèðîáíèöòâî ãëèíîçåìó (íàïіâôàáðèêàò äëÿ
îäåðæàííÿ àëþìіíіþ), íіêåëþ, öèíêó òîùî. Ïðè öüîìó ó ñâіòîâîìó âè41

ëþäèíè ñòàëî çàãàëüíå çíèæåííÿ çàáåçïå÷åíîñòі ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè, ó òîìó ÷èñëі і íà ãëîáàëüíîìó ðіâíі. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ
ãëîáàëüíîї ñèðîâèííîї ïðîáëåìè є çîêðåìà ïîñòіéíå çðîñòàííÿ îáñÿãіâ ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, ùî âèëó÷àєòüñÿ ç íàäð Çåìëі. Ó ðåçóëüòàòі âіäáóëîñÿ
âèñíàæåííÿ áàãàòüîõ áàñåéíіâ і ðîäîâèù, ïðèñêîðèëîñÿ çáіäíåííÿ íèçêè
âèêîðèñòîâóâàíèõ ðóä. Îäíî÷àñíî іç çðîñòàííÿì âèäîáóòêó â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñòàëè ïîãіðøóâàòèñÿ і ãіðíè÷î-ãåîëîãі÷íі óìîâè çàëÿãàííÿ і âèëó÷åííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí. Òîìó íà ñüîãîäíі є íå ïðîñòî âàæëèâèì, à íåîáõіäíèì ïåðåõіä äî ðåñóðñîçáåðåæåííÿ òà áіëüø åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó
ñèðîâèííèõ âèðîáíèöòâ åêîíîìіêè.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 гірські породи складаються з мінералів – однорідних за своїми властивостями природних утворень;
 гірські породи поділяють на три групи: осадові, магматичні і метаморфічні;
 мінеральні ресурси – це сукупність запасів корисних копалин мінерального
походження;
 мінеральні ресурси поділяють на: паливні, рудні і нерудні;
 матеріаломісткі та паливомісткі виробництва розташовані біля місць видобування мінеральних ресурсів;
 ресурсозабезпеченість – це співвідношення між запасами природних ресурсів і обсягом їхнього використання;
 глобальна сировинна проблема – це зниження забезпеченості мінеральними ресурсами на глобальному рівні.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Óïðîäîâæ òðèâàëîãî ïåðіîäó – ç 1930-õ ðîêіâ ïî 1980-òі ðîêè, îäíà çà îäíîþ ó ñõіäíіé ÷àñòèíі Óêðàїíè áóäóâàëèñÿ òåïëîâі åëåêòðîñòàíöії (ÒÅÑ).
Íèíі òóò, ó ìåæàõ Äîíåöüêîї òà Ëóãàíñüêîї îáëàñòåé, ðîçòàøîâàíèé íàéïîòóæíіøèé êîìïëåêñ ÒÅÑ Óêðàїíè, ÿêèé ñêëàäàє ëåäü íå ïîëîâèíà òàêèõ
ñòàíöіé êðàїíè. Òàê ñàìî íà ñõîäі, ùå â ÕІÕ ñò., ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ é ìåòàëóðãіéíèé êîìïëåêñ Óêðàїíè, ÿêèé íà ñüîãîäíі є îäíèì ç íàéáіëüøèõ ìåòàëóðãіéíèõ ðàéîíіâ ñâіòó. Ïðàâäà ìåæі éîãî ïîøèðåííÿ çáіëüøóþòüñÿ ùå íà
äâà ðåãіîíè – íà Äíіïðîïåòðîâñüêó òà Çàïîðіçüêó îáëàñòі.
Чим зумовлено розміщення підприємств з виробництва енергії та металургійної
продукції у східній частині країни? Назвіть конкретні причини особливостей
такого розміщення виробництв і знайдіть їх на карті. Доведіть або спростуйте
можливість створення аналогічних підприємств окресленої потужності на заході
України.

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
4. Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку
між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких
виробництв.

Мал. 2. Шляхи метрополітену (1), естакада (2)
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ðîáíèöòâі ïîñòіéíî éäå ïðîöåñ çíèæåííÿ ìàòåðіàëîìіñòêîñòі âèðîáíèöòâà,
óíàñëіäîê ÷îãî âïëèâ ñèðîâèííîї ñêëàäîâîї ïîñòóïîâî ñïàäàє.
 Що означає забезпеченість мінеральними ресурсами? Íàøà ïëàíåòà ìàє
çíà÷íі çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ, ïðîòå çàïàñè ðіçíèõ âèäіâ òàêèõ ðåñóðñіâ íåîäíàêîâі é ïîøèðåíі íåðіâíîìіðíî, òîìó çàáåçïå÷åíіñòü íèìè îêðåìèõ
ðåãіîíіâ ñâіòó і êðàїí äóæå ðіçíà. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïîíÿòòÿ ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі є äîñèòü óìîâíèì, àäæå çàïàñè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ âèðàõîâóþòü
íå ëèøå â òîííàõ àáî êóáîìåòðàõ. ×àñòî âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ÷åðåç êіëüêіñòü
ðîêіâ, óïðîäîâæ ÿêèõ öüîãî ðåñóðñó âèñòà÷èòü äëÿ âèðîáíèöòâà åíåðãії íà
ñó÷àñíîìó êіëüêіñíîìó ðіâíі. Çâàæàþ÷è íà öå, âóãіëëÿ, íàïðèêëàä, âèñòà÷èòü ïðèáëèçíî íà 400 ðîêіâ, íàôòè і ïðèðîäíîãî ãàçó – íà 40–50.
Ïîêàçíèê ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñòі çàëåæèòü òàêîæ і âіä òåìïіâ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ, ÿêі íå çàëèøàþòüñÿ ñòàëèìè. Òàê, çà ïðîãíîçàìè, äî 2035
ðîêó áóäå çáåðіãàòèñÿ âèÿâëåíà ùå â 1960-òі ðîêè òåíäåíöіÿ – ñïîæèâàííÿ
íàôòè é âóãіëëÿ ó ñâіòі çàãàëîì çíèæóâàòèìåòüñÿ, òîäі ÿê ñïîæèâàííÿ
ïðèðîäíîãî ãàçó çðîñòàòèìå. Ñåðåä ïðè÷èí òàêîї òåíäåíöії, çîêðåìà, ïðàãíåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè ùîíàéáіëüøå åêîëîãі÷íі âèäè ïàëèâà (íàïðèêëàä,
áіîïàëèâî). Îòæå, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ çàïàñàìè ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і îáñÿãîì їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ. Âîíà îá÷èñëþєòüñÿ àáî êіëüêіñòþ ðîêіâ, íà ÿêі âèñòà÷èòü öèõ ðåñóðñіâ, àáî їõ çàïàñàìè
ç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ.
 Як людина впливає на літосферу? Ëþäèíà çäàâíà âòðó÷àëàñü ó ëіòîñôåðó, ïðèñòîñîâóþ÷è її äî ñâîїõ ïîòðåá òà âèêîðèñòîâóþ÷è її ðåñóðñè. Îñîáëèâî öå ïîìіòíî â ãóñòî íàñåëåíèõ ðåãіîíàõ ñâіòó, äå ëіòîñôåðà äàâíî óæå
âòðàòèëà ñâіé ïåðâèííèé âèãëÿä. Ñêðіçü ìîæíà ïîáà÷èòè øòó÷íі íàñèïè,
ñïîðóäæåíі åñòàêàäè, ïðîêëàäåíі ÷èñëåííі äîðîãè і òóíåëі, íàñèïàíі òåðàñè, çáóäîâàíі øëÿõè ìåòðîïîëіòåíó òîùî (ìàë. 2).
Âèäîáóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí òàêîæ ïîðóøóє ðåëüєô
çåìíîї êóëі. Ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ ñâіòó ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èñëåííі êàð’єðè і
øàõòè, ãîðáè âіäõîäіâ çáàãà÷óâàëüíèõ ôàáðèê (òåðèêîíè). Іíêîëè âíàñëіäîê óòâîðåííÿ ïóñòîò ó âåðõíіé ÷àñòèíі ëіòîñôåðè (íå áåç ó÷àñòі ëþäèíè)
íà çåìíіé ïîâåðõíі âіäáóâàþòüñÿ ïðîñіäàííÿ òà ïðîâàëëÿ, ïîäåêóäè íà
êіëüêà ìåòðіâ.
Âèäîáóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ êîðèñíèõ êîïàëèí íå ëèøå ïîðóøóє ðåëüєô çåìíîї êóëі. Îäíèì іç ñóòòєâèõ íàñëіäêіâ ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі

 читати синоптичні та кліматичні карти;
 розрізняти графіки зміни (добової, місячної, річної) температури повітря, діаграми хмарності та розподілу опадів, рози вітрів;
 пояснювати механізм утворення глобальних і місцевих систем потоків у тропосфері.

§ 12. ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ ÒÀ ЇЇ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ
 Що таке сонячна енергія?
 Як змінюється від екватора до полюсів кут падіння сонячних променів?

 Який склад атмосфери? Які особливості її будови? Àòìîñôåðà – öå ãàçîâà îáîëîíêà Çåìëі, ÿêà ìàє ïðîòÿæíіñòü ó êіëüêà òèñÿ÷ êіëîìåòðіâ. Íèæíÿ її ìåæà ñÿãàє çåìíîї ïîâåðõíі, à âåðõíÿ – ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ó
íàâêîëîçåìíèé êîñìі÷íèé ïðîñòіð. Òàê çâàíà çîâíіøíÿ ÷àñòèíà àòìîñôåðè
ñÿãàє âèñîòè 10 òèñ. êì і áіëüøå. Àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ íå ìàє íі çàïàõó, íі
êîëüîðó, íі ñìàêó.
Ïîâіòðÿ – öå ñêëàäíà ñóìіø ðіçíîìàíіòíèõ ãàçіâ, îñíîâíèìè ç ÿêèõ є
êèñåíü і àçîò. Àçîòó â çåìíіé àòìîñôåðі íàéáіëüøå – 78% (ïîðіâíÿíî ç іíøèìè ãàçàìè: â àòìîñôåðó àçîò íàäõîäèòü óíàñëіäîê æèòòєäіÿëüíîñòі ìіêðîîðãàíіçìіâ). Äðóãå ìіñöå ó ñêëàäі ïîâіòðÿ íàëåæèòü êèñíþ – 20,9%.
Íàÿâíіñòü êèñíþ â àòìîñôåðі – íåîáõіäíà óìîâà äëÿ ïðîöåñіâ äèõàííÿ,
ãîðіííÿ òà ãíèòòÿ. Ìàéæå âåñü âіëüíèé êèñåíü â àòìîñôåðі є ïðîäóêòîì
ôîòîñèíòåçó, ïіä ÷àñ ÿêîãî çåëåíі ðîñëèíè çàñâîþþòü âóãëåêèñëèé ãàç і
âîäó, à âèäіëÿþòü êèñåíü.
Ïîâіòðÿíà îáîëîíêà ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ øàðіâ, ìіæ ÿêèìè íåìàє ÷іòêèõ ìåæ. Íàéâàæëèâіøèì äëÿ ëþäñòâà є øàð ïîâіòðÿ, ïðèëåãëèé äî çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêèé íàçèâàþòü òðîïîñôåðîþ, ùî ñÿãàє äî 18 êì, à íàä
ïîëþñàìè – äî 8 êì, äå і âіäáóâàþòüñÿ âñі àòìîñôåðíі ïðîöåñè і ÿâèùà,
ôîðìóєòüñÿ ïîãîäà. Òóò çîñåðåäæåíà ìàéæå âñÿ âîäÿíà ïàðà çåìíîї àòìîñôåðè. Ïîâіòðÿ ó òðîïîñôåðі ðóõàєòüñÿ äóæå åíåðãіéíî â ðіçíèõ íàïðÿìêàõ,
à éîãî òåìïåðàòóðà ç âèñîòîþ çíèæóєòüñÿ. Íàä òðîïîñôåðîþ ïîñëіäîâíî
ðîçòàøîâàíі: ñòðàòîñôåðà òà âåðõíі øàðè àòìîñôåðè.
ßê íàãðіâàєòüñÿ ïîâіòðÿ? Ïîòðàïèâøè íà çåìíó ïîâåðõíþ, åíåðãіÿ Ñîíöÿ ïîãëèíàєòüñÿ íåþ і ïîñòóïîâî її íàãðіâàє. ×èì áіëüøèé êóò ïàäіííÿ
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ äî çåìíîї ïîâåðõíі, òèì áіëüøîþ áóäå ÷àñòêà ïîãëèíóòîї ñîíÿ÷íîї åíåðãії. Íà ïîãëèíàííÿ ñîíÿ÷íîї åíåðãії ïîâåðõíåþ âïëèâàє
òàêîæ її êîëіð, ïðîçîðіñòü: òàê, ëіñ, ïіñîê, ðîçîðàíèé âîëîãèé òåìíèé
ґðóíò ïîãëèíàþòü áіëüøå åíåðãії Ñîíöÿ, óíàñëіäîê ÷îãî øâèäøå íàãðіâàþòüñÿ. Íàòîìіñòü ñâіòëі òåðèòîðії, óêðèòі ñíіãîì ÷è ëüîäîì, ìàéæå íå íàãðіâàþòüñÿ, îñêіëüêè áіëüøà ÷àñòèíà åíåðãії, ùî íàäіéøëà âіä Ñîíöÿ,
âіäáèâàєòüñÿ íàçàä â àòìîñôåðó. Âîäíà ïîâåðõíÿ, ïîðіâíÿíî ç ïîâåðõíåþ
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ñóõîäîëó, íàãðіâàєòüñÿ ïîâіëüíіøå, àëå é ïîâіëüíіøå âіääàє ïîãëèíóòó
åíåðãіþ. Îñü ÷îìó âîäíі ïðîñòîðè îêåàíó є âåëè÷åçíèì íàêîïè÷óâà÷åì
ñîíÿ÷íîãî òåïëà.
Íàãðіòà òàêèì ÷èíîì ïîâåðõíÿ Çåìëі ïî÷èíàє ïîñòóïîâî âіääàâàòè ñâîє
òåïëî. Áіëüøà ÷àñòèíà öüîãî òåïëà (äî 80 %) âèòðà÷àєòüñÿ íà âèïàðîâóâàííÿ âîäè, à ðåøòà – íà íàãðіâàííÿ ïîâіòðÿ ó òðîïîñôåðі. Íàãðіòå ïîâіòðÿ
ðîçøèðþєòüñÿ, ñòàє ëåãøèì і ïіäíіìàєòüñÿ âіä òåïëîї çåìíîї ïîâåðõíі âãîðó, äå é îõîëîäæóєòüñÿ. Òîìó òåìïåðàòóðà ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ çàçâè÷àé âèùà, íіæ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âèùèõ øàðіâ.
 Чому змінюється температура повітря впродовж доби? Ïðîòÿãîì äîáè
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ïîñòóïîâî çìіíþєòüñÿ ÷åðåç îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî
âëàñíîї îñі і, ÿê íàñëіäîê, ðіçíà êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîї åíåðãії ïîòðàïëÿє íà
îäíó é òó ñàìó äіëÿíêó çåìíîї ïîâåðõíі. Íàéâèùó òåìïåðàòóðó ñïîñòåðіãàþòü î 14-15-é ãîäèíі, òîáòî íåâäîâçі ïіñëÿ ïîëóäåííîãî ïîëîæåííÿ Ñîíöÿ, à íàéíèæ÷ó – ïåðåä ñâіòàíêîì. Ðіçíèöþ ìіæ íàéâèùîþ òà íàéíèæ÷îþ
äîáîâîþ òåìïåðàòóðîþ íàçèâàþòü äîáîâîþ àìïëіòóäîþ êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè.
 Як і чому змінюється температура повітря упродовж року? Òåìïåðàòóðà
ïîâіòðÿ ïðîòÿãîì ðîêó çìіíþєòüñÿ çàëåæíî âіä êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåíіâ. Öåé êóò, óíàñëіäîê îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ, є íàéáіëüøèì ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè. Íàïðèêëàä, íà åêâàòîðі ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïàäàþòü íà çåìíó ïîâåðõíþ ïіä ïðÿìèì êóòîì ÷è áëèçüêèì
äî íüîãî âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Ç íàáëèæåííÿì äî ïîëÿðíèõ êіë êóò ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ ïîñòóïîâî çìåíøóєòüñÿ. Ìіæ ïîëÿðíèìè êîëàìè òà ïîëþñàìè êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íàéìåíøèé і ìîæå ñòàíîâèòè
íàâіòü 0î (òîäі Ñîíöå íå ñõîäèòü іç-çà ãîðèçîíòó).
Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íіêîëè íå áóâàє
90î, ìàêñèìàëüíèì âіí є òîäі, êîëè ó íàøіé Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі ëіòî (ó äåíü
ëіòíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ), à ìіíіìàëüíèì – óçèìêó (ó äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ). Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі ìàêñèìàëüíі é ìіíіìàëüíі çíà÷åííÿ
êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ çâîðîòíі òèì, ùî ñïîñòåðіãàþòüñÿ â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі. Îñü ÷îìó âïðîäîâæ ðîêó áóâàþòü íàéâèùі òà íàéíèæ÷і
ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè. Ðіçíèöþ ìіæ ìàêñèìàëüíîþ і ìіíіìàëüíîþ òåìïåðàòóðàìè ïîâіòðÿ âïðîäîâæ ðîêó íàçèâàþòü ðі÷íîþ àìïëіòóäîþ òåìïåðàòóðè.
 Що таке теплові пояси? Çà îñîáëèâîñòÿìè ðі÷íîãî ðîçïîäіëó òåìïåðàòóðè
ïîâіòðÿ íà Çåìëі âèäіëÿþòü òåïëîâі àáî òåìïåðàòóðíі ïîÿñè, ìåæàìè ÿêèõ
є іçîòåðìè. Æàðêèé ïîÿñ ðîçòàøîâàíèé ìіæ ðі÷íîþ іçîòåðìîþ +20 îÑ
Ïіâíі÷íîї і Ïіâäåííîї ïіâêóëü; äâà ïîìіðíі ïîÿñè – ìіæ іçîòåðìàìè +20 îÑ
і +10 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ; äâà õîëîäíі ïîÿñè ðîçòàøîâàíі ìіæ іçîòåðìàìè +10 îÑ і 0 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ;
äâà ïîÿñè âі÷íîãî õîëîäó ðîçòàøîâàíі íàâêîëî ïîëþñіâ і îòî÷åíі іçîòåðìîþ
0 îÑ íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ â îáîõ ïіâêóëÿõ.
 Чому повітря тисне на земну поверхню і як змінюється атмосферний тиск?
Ïîâіòðÿ ìàє âàãó і òîìó òèñíå íà çåìíó ïîâåðõíþ ç âåëèêîþ ñèëîþ, ÿêó
íàçèâàþòü àòìîñôåðíèì òèñêîì. Àëå â ðіçíèõ ìіñöÿõ ïîâіòðÿ òèñíå íà
çåìíó ïîâåðõíþ ç ðіçíîþ ñèëîþ: õîëîäíіøå ïîâіòðÿ ìàє áіëüøó ùіëüíіñòü,
à âіäòàê і áіëüøó âàãó, à òîìó òèñíå ç áіëüøîþ ñèëîþ. Íàâïàêè, òåïëіøå
ïîâіòðÿ, à çíà÷èòü – і ëåãøå òà ìåíø ùіëüíå, ÷èíèòü ìåíøèé òèñê. Êðіì
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ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÅÌËІ

ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Високо в горах через зниження атмосферного тиску та зменшення вмісту
кисню в повітрі люди відчувають запаморочення, головний біль, слабкість,
підсилення серцебиття. Але у збирачів чаю індійської провінції Даржилінг
місткість легень більша, ніж у жителів рівнин. У результаті постійної роботи
на висоті понад 2 км в умовах низького атмосферного тиску їхня кров набуває здатності краще й швидше засвоювати кисень. Ця унікальна властивість організму успадковується з покоління в покоління. Збирачі чаю можуть
працювати на високогірних схилах і цілий день носити важкий кошик з чайним листям, анітрохи не задихаючись.

Àòìîñôåðíèé òèñê çìіíþєòüñÿ і â ãîðèçîíòàëüíîìó íàïðÿìêó âíàñëіäîê
ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ. Ó ðåçóëüòàòі ãîðèçîíòàëüíîãî ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ
íà äіëÿíêàõ, êóäè âîíî ïåðåìіùóєòüñÿ, óòâîðþєòüñÿ íіáè éîãî «íàäëèøîê», ùî ñïðè÷èíþє ïіäâèùåííÿ òóò òèñêó. Íàâïàêè, ó ìіñöÿõ, çâіäêè
ðóõàєòüñÿ ïîâіòðÿ, éîãî ñòàє ìåíøå, à îòæå, òàì çìåíøóєòüñÿ é àòìîñôåðíèé òèñê. Íà Çåìëі óòâîðèëèñÿ ïåâíі ïîÿñè, äå âïðîäîâæ ðîêó ïåðåâàæàє
âèñîêèé àáî íèçüêèé àòìîñôåðíèé òèñê: òàê, ïîáëèçó åêâàòîðà çàâäÿêè
âèñîêіé òåìïåðàòóðі ïåðåâàæàє íèçüêèé àòìîñôåðíèé òèñê. Íàòîìіñòü ó
âèñîêèõ øèðîòàõ òà áіëÿ ïîëþñіâ òèñê óïðîäîâæ ðîêó âèñîêèé ÷åðåç íèçüêó òåìïåðàòóðó. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ òèñê ïіäâèùåíèé, à â ïîìіðíèõ,
íàâïàêè, ïåðåâàæàє äåùî çíèæåíèé òèñê. Ïðè÷èíîþ öüîãî є ïîñòіéíå
(óïðîäîâæ ðîêó) ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ â öèõ øèðîòàõ ÿê ó ãîðèçîíòàëüíîìó, òàê і ó âåðòèêàëüíîìó íàïðÿìêàõ.
 Як утворюється вітер? Âіòåð – ðóõ ïîâіòðÿ â ãîðèçîíòàëüíîìó àáî áëèçüêîìó äî íüîãî íàïðÿìêó. Âіòåð âèíèêàє â ðåçóëüòàòі íåðіâíîìіðíîãî ðîçïîäіëó àòìîñôåðíîãî òèñêó, ïðè öüîìó ïîâіòðÿ ðóõàєòüñÿ іç ìіñöåâîñòі, äå
àòìîñôåðíèé òèñê âèñîêèé, òóäè, äå âіí íèçüêèé. Âіòåð õàðàêòåðèçóєòüñÿ
øâèäêіñòþ, ñèëîþ é íàïðÿìêîì.
Øâèäêіñòü âіòðó âèìіðþþòü ó ìåòðàõ çà ñåêóíäó (ì/ñ) àáî â êіëîìåòðàõ
çà ãîäèíó (êì/ãîä). Äëÿ òîãî ùîá ïåðåâåñòè ìåòðè çà ñåêóíäó â êіëîìåòðè çà
ãîäèíó, ñëіä çíà÷åííÿ øâèäêîñòі â ìåòðàõ çà ñåêóíäó ïîìíîæèòè íà 3,6.
Ñèëó âіòðó âèçíà÷àþòü çà òèñêîì ðóõîìîãî ïîâіòðÿ íà ïðåäìåòè, її âèìіðþþòü ó êіëîãðàìàõ íà êâàäðàòíèé ìåòð (êã/ì2). Ñèëà âіòðó çàëåæèòü
âіä éîãî øâèäêîñòі: ÷èì áіëüøà ðіçíèöÿ ó çíà÷åííÿõ àòìîñôåðíîãî òèñêó,
òèì ñèëüíіøå і øâèäøå äìå âіòåð. Âіäñóòíіñòü áóäü-ÿêèõ îçíàê âіòðó íàçèâàþòü øòèëåì.
Íàïðÿìîê âіòðó âèçíà÷àþòü çà ïîëîæåííÿì òієї ñòîðîíè ãîðèçîíòó,
çâіäêè âіí äìå. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàïðÿìêó âіòðó íà ïðàêòèöі ãîðèçîíò ïîäіëÿþòü íà âіñіì íàïðÿìêіâ. Ç íèõ ÷îòèðè ãîëîâíі: ïіâíі÷ (Ïí.), ïіâäåíü
(Ïä.), ñõіä (Ñõ.) і çàõіä (Çõ.) і ÷îòèðè ïðîìіæíі – ïіâíі÷íî-ñõіäíèé (Ïí.Ñõ.), ïіâíі÷íî-çàõіäíèé (Ïí.-Çõ.), ïіâäåííî-ñõіäíèé (Ïä.-Ñõ.) òà ïіâäåííîçàõіäíèé (Ïä.-Çõ.).
Íàïðÿìîê і øâèäêіñòü âіòðó âèçíà÷àþòü çà äîïîìîãîþ ôëþãåðà. Íàî÷íå
óÿâëåííÿ ïðî íàïðÿìêè âіòðіâ, ÿêі ïåðåâàæàþòü ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі, äàє
ñïåöіàëüíà äіàãðàìà – ðîçà âіòðіâ (ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ïîâòîðþâàíîñòі
íàïðÿìêіâ âіòðó). Äîâæèíà її ïðîìåíіâ ïðîïîðöіéíà ïîâòîðþâàíîñòі âіòðіâ
öüîãî íàïðÿìêó.
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 Що таке вологість повітря? Ïіä ÷àñ âèïàðîâóâàííÿ íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ ôîðìóєòüñÿ âîëîãіñòü ïîâіòðÿ – öå âìіñò âîäÿíîї ïàðè â ïîâіòðі, ÿêà
íå çàëèøàєòüñÿ ñòàëîþ ïðîòÿãîì äîáè, ìіñÿöÿ, ðîêó і ÷àñòî çìіíþєòüñÿ
íàä ðіçíèìè òåðèòîðіÿìè ÿê ñóõîäîëó, òàê і îêåàíó. Êіëüêіñòü âîäÿíîї
ïàðè, íàÿâíó â ïîâіòðі â äåÿêèé ìîìåíò ÷àñó çà ïåâíîї òåìïåðàòóðè, íàçèâàþòü àáñîëþòíîþ âîëîãіñòþ і âèçíà÷àþòü ó ãðàìàõ íà 1 ì3. Îäíàê â
іíôîðìàöії ïðî ïîãîäó ìè ïîñòіéíî ÷óєìî ïðî âіäíîñíó âîëîãіñòü. Òîáòî
âіäíîøåííÿ àáñîëþòíîї âîëîãîñòі äî ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîї çà öієї òåìïåðàòóðè, ÿêó çàçâè÷àé âèðàæàþòü ó âіäñîòêàõ.
 Чим є хмари? Ïðîòèëåæíèì ïðîöåñîì äî âèïàðîâóâàííÿ є çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè. Äëÿ öüîãî ïðîöåñó õàðàêòåðíå ïåðåíàñè÷åííÿ ïîâіòðÿ, ùî
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî âîäÿíà ïàðà ïåðåõîäèòü ó ðіäêèé àáî òâåðäèé ñòàí.
Óíàñëіäîê çãóùåííÿ âîäÿíîї ïàðè íà çíà÷íіé âèñîòі âіä ïîâåðõíі Çåìëі
óòâîðþþòüñÿ õìàðè. Îñíîâíèìè їõ êîìïîíåíòàìè є êðàïëèíêè âîäè і
êðèñòàëèêè ëüîäó, çàëåæíî âіä ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è іíøèõ êîìïîíåíòіâ ó
їõíüîìó ñêëàäі âîíè áóâàþòü: âîäÿíі, ëüîäÿíі òà çìіøàíі (ìàë. 1).
Êіëüêіñòü õìàð íà íåáі ïîñòіéíî çìіíþєòüñÿ. Ñòóïіíü ïîêðèòòÿ íåáà
õìàðàìè íàçèâàþòü õìàðíіñòþ. Її îöіíþþòü çà äåñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ ÷è
ó âіäñîòêàõ. Êîæåí áàë äîðіâíþє 1/10 ÷àñòèíè íåáà, àáî 10%. Ó ðîçïîäіëі
õìàðíîñòі є ïåâíі ãåîãðàôі÷íі îñîáëèâîñòі. Ó ïîÿñàõ âèñîêîãî òèñêó õìàð
çàâæäè ìåíøå àáî íàâіòü çîâñіì íåìàє. Òàì, äå ïåðåâàæàє íèçüêèé òèñê,
õìàðíіñòü çíà÷íà âïðîäîâæ ðîêó. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ ïðîòÿãîì ðîêó
õìàðíіñòü íåçíà÷íà. Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ õìàðíіñòü áóâàє óïðîäîâæ ðîêó,
õî÷à і êîëèâàєòüñÿ çà ñåçîíàìè. Íåçíà÷íó õìàðíіñòü ñïîñòåðіãàþòü áіëÿ
ïîëþñіâ, îñîáëèâî â Àíòàðêòèäі.
 Які особливості утворення опадів? Âîäà, ÿêà âèïàäàє ç õìàð ó âèãëÿäі
äîùó, ñíіãó, ãðàäó, є àòìîñôåðíèìè îïàäàìè. Îïàäè äàþòü ëèøå òі õìàðè, ó ÿêèõ êðàïëèíè âîäè і êðèñòàëèêè ëüîäó çáіëüøóþòüñÿ äî òàêèõ
ðîçìіðіâ, ùî íå ìîæóòü óòðèìóâàòèñÿ â çàâèñëîìó ñòàíі é, ïіä äієþ ñèëè
òÿæіííÿ Çåìëі, ïàäàþòü íà її ïîâåðõíþ. Îñíîâíèìè ÷èííèêàìè ôîðìóâàííÿ îïàäіâ є âèñõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ, íàÿâíіñòü ó íüîìó âîäÿíîї ïàðè, äîñòàòíüîї äëÿ óòâîðåííÿ îïàäіâ, àòìîñôåðíі ôðîíòè òîùî.
 Як розподілені опади земною кулею? Ðîçïîäіë îïàäіâ íà çåìíіé êóëі
äóæå íåðіâíîìіðíèé і çàëåæèòü âіä îñîáëèâîñòåé ðîçòàøóâàííÿ àòìîñôåðíîãî òèñêó, âіä íàñè÷åííÿ âîäÿíîþ ïàðîþ ïîâіòðÿ òà éîãî ïåðåìіùåííÿ,

Мал. 1. Види хмар
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òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ, íà ïîêàçíèê àòìîñôåðíîãî òèñêó âïëèâàє âèñîòà
ìіñöåâîñòі íàä ðіâíåì ìîðÿ. Ç âèñîòîþ çìåíøóєòüñÿ ãóñòèíà і ñòîâï ïîâіòðÿ, òîìó і àòìîñôåðíèé òèñê çíèæóєòüñÿ.

МАЄТЕ ЗНАТИ:

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

 атмосферне повітря нагрівається від земної поверхні, що віддає енергію
Сонця;
 температура повітря змінюється впродовж доби через осьове обертання
Землі, а впродовж року – залежно від кута падіння сонячних променів;
 за особливостями річного розподілу температури повітря на Землі виділяють сім теплових поясів;
 атмосферний тиск – це сила, з якою повітря тисне на одиницю площі земної
поверхні; на земній кулі є сім поясів атмосферного тиску;
 вітер – це горизонтальний рух повітря, що характеризується швидкістю, силою та напрямком;
 вологість повітря – це вміст водяної пари в повітрі, розрізняють абсолютну
та відносну вологість;
 опади – це вода, яка в рідкому чи твердому стані випадає з хмар або прямо
з повітря;
 розподіл опадів на земній кулі дуже нерівномірний і залежить від розподілу
атмосферного тиску, кількості водяної пари в атмосфері, від рельєфу;
 опадів буває більше в екваторіальних і помірних широтах, менше – у тропічних і полярних.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Íà ìіñöі âèðóáàíèõ ëіñіâ ñòâîðåíі ôåðìåðñüêі ãîñïîäàðñòâà çáіëüøóþòü çäàòíіñòü çåìíîї ïîâåðõíі âіäáèâàòè ñâіòëî é òåïëî: òàê çâàíèé êîåôіöієíò âіäáèâíîї çäàòíîñòі çðîñòàє òóò ïðèáëèçíî âіä 0,1 äî 0,2. Ó âèïàäêó çàìіíè ëàíіâ
íà àñôàëüò і áåòîí êîåôіöієíò âіäáèâíîї çäàòíîñòі çðîñòå – ç 0,15 äî 0,22.
Що саме може змінитися внаслідок наведених прикладів, якщо земна поверхня
стане менше поглинати сонячної енергії і менше нагріватися? Яких видозмін
може зазнати місцевий клімат? Якими можуть бути наслідки кліматичних змін
для життєдіяльності необачливої людини?

ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ
5. Визначення середніх температур та амплітуди їх коливань за добу, місяць, рік. Аналіз рози вітрів.
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§ 13.

ÏÎÃÎÄÀ І ÊËІÌÀÒ

 Чим погода відрізняється від клімату?
 Які погодні явища ви спостерігали у своїй місцевості?

 Що таке погода і синоптичні карти? Ïîãîäà – öå ñòàí òðîïîñôåðè â öіé
ìіñöåâîñòі â ïåâíèé ÷àñ. Íàéãîëîâíіøîþ îñîáëèâіñòþ ïîãîäè є її ìіíëèâіñòü. Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ïîãîäè є: òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, àòìîñôåðíèé òèñê, âіòåð, âîëîãіñòü, õìàðè і õìàðíіñòü, îïàäè, òóìàí, ãðîçà òîùî.
Іíôîðìàöіþ ïðî ïîãîäó çáèðàþòü íàçåìíі ìåòåîðîëîãі÷íі ñòàíöії (áëèçüêî
10 òèñ. і ùå êіëüêà òèñÿ÷ íà ñóäíàõ), à òàêîæ ðàäіîçîíäè і êîñìі÷íі ëіòàëüíі àïàðàòè – ñóïóòíèêè. Ó êîæíіé êðàїíі äіþ÷і ñòàíöії ìàþòü îäíîòèïíå îáëàäíàííÿ, ïðàöþþòü çà єäèíîþ ïðîãðàìîþ і â óçãîäæåíі ñòðîêè.
Ìåðåæі ñïîñòåðåæåíü îêðåìèõ êðàїí є ñêëàäîâèìè ãëîáàëüíîї (ïëàíåòàðíîї) ñèñòåìè Âñåñâіòíüîї ñëóæáè ïîãîäè (ÂÑÏ).
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ âåäóòüñÿ ïîñòіéíî, àëå âñÿ іíôîðìàöіÿ çáèðàєòüñÿ êîæíі òðè ãîäèíè, ðîçïî÷èíàþ÷è ç 00 ãîäèí. Îïàäè, õìàðè і õìàðíіñòü, íàïðÿìîê і ñèëó âіòðó, ãðîçè òà іíøі àòìîñôåðíі ÿâèùà ïîçíà÷àþòü
ó ùîäåííèêàõ ïîãîäè çàãàëüíîïðèéíÿòèìè óìîâíèìè çíàêàìè. Ïðîãíîçè
ïîãîäè ñêëàäàþòü íà íåçíà÷íèé ñòðîê (âіä 1 äî 3 äíіâ), ñåðåäíіé (4–10 äíіâ)
òà íà âåëèêèé ïåðіîä ÷àñó (ìіñÿöü, ñåçîí).
Íà ïіäñòàâі ïðîâåäåíèõ ñïîñòåðåæåíü òà àíàëіçó çіáðàíîї іíôîðìàöії
ñêëàäàþòü êàðòè ïîãîäè, ÿêі íàçèâàþòü ñèíîïòè÷íèìè. Ñèíîïòè÷íі êàðòè – öå ãåîãðàôі÷íі êàðòè, íà ÿêèõ óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè і öèôðàìè
íàíåñåíî îñíîâíі âіäîìîñòі ïðî ïîãîäó, îòðèìàíі â õîäі ñïîñòåðåæåíü.
Îêðåñëåíі êàðòè äàþòü íàî÷íå óÿâëåííÿ ïðî ïîãîäó â öåé ìîìåíò.
 Як розрізняти погоду під час проходження циклонів, антициклонів та атмосферних фронтів? Âàæëèâó ðîëü ó çìіíі ïîãîäè âіäіãðàþòü çàìêíóòі
îáëàñòі âèñîêîãî і íèçüêîãî òèñêó – ñâîєðіäíі àòìîñôåðíі âèõîðè, ÿêі ìîæóòü îõîïëþâàòè âñþ òîâùó òðîïîñôåðè.
Àíòèöèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü ç âèñîêèì òèñêîì ó öåíòðі, äå ïåðåâàæàþòü íèçõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ. Áіëÿ ïîâåðõíі âîíè ðîçòіêàþòüñÿ â ðіçíі
áîêè âіä öåíòðó äî îêðàїíè çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі
і ïðîòè – ó Ïіâäåííіé. Îïóñêàííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çóìîâëþє çðîñòàííÿ
òèñêó і ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè. Çàâäÿêè íàãðіâàííþ ïîâіòðÿ ïîñòóïîâî
ñòàє ñóõіøèì, ùî íå ñïðèÿє óòâîðåííþ õìàð і îïàäіâ. Îñü ÷îìó ïіä ÷àñ
ïðîõîäæåííÿ àíòèöèêëîíіâ ïîãîäà ñîíÿ÷íà, áåç îïàäіâ, óëіòêó ñïåêîòíî, à
âçèìêó – äóæå õîëîäíî.
Öèêëîí – çàìêíóòà îáëàñòü іç çíèæåíèì òèñêîì ó öåíòðі. Çàâäÿêè ñèëі
îáåðòàííÿ Çåìëі ïîâіòðÿ â öèêëîíàõ Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі ðóõàєòüñÿ ïðîòè
ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, à ó Ïіâäåííіé – çà íåþ. Ïîáëèçó çåìíîї ïîâåðõíі
ïîâіòðÿ ðóõàєòüñÿ äî öåíòðó âèõîðó, à íà âèñîòі âèòіêàє çà éîãî ìåæі. Ó
öåíòðі öèêëîíó ïåðåâàæàє âèñõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ, ùî çóìîâëþє çíèæåííÿ
òèñêó. Ïіäíÿòòÿ ïîâіòðÿ ñïðèÿє çãóùåííþ âîäÿíîї ïàðè, óòâîðåííþ õìàð і
îïàäіâ. Óëіòêó ïіä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ öèêëîíіâ òåìïåðàòóðà çíèæóєòüñÿ, à
âçèìêó – ïіäâèùóєòüñÿ, íàñòàє âіäëèãà.
Âèíèêíåííÿ öèêëîíіâ ïîâ’ÿçàíå ç àòìîñôåðíèìè ôðîíòàìè – ïåðåõіäíèìè çîíàìè ïðîòÿæíіñòþ êіëüêà ñîòåíü êіëîìåòðіâ ìіæ ðіçíèìè çà
âëàñòèâîñòÿìè ïîâіòðÿíèìè ìàñàìè. Âîíè ïîñòіéíî ïåðåñóâàþòüñÿ, âè49
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âіä ðåëüєôó òîùî. Íà çåìíіé êóëі íàéáіëüøà êіëüêіñòü îïàäіâ (âіä 2000 äî
3000 ìì çà ðіê) áóâàє ïîáëèçó åêâàòîðà, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåâàæàííÿì
âèñõіäíèõ ðóõіâ ïîâіòðÿ. Ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ êіëüêіñòü îïàäіâ çíà÷íî
ìåíøà, îñêіëüêè ïàíóþòü íèçõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ. Íàïðèêëàä, ó äåÿêèõ
ïóñòåëÿõ âèïàäàє íå ìåíøå 250–100 ìì íà ðіê, à ìîæå ðîêàìè íå âèïàñòè
æîäíîї êðàïëèíè âîäè.
Ç íàáëèæåííÿì äî ïîìіðíèõ øèðîò êіëüêіñòü îïàäіâ çáіëüøóєòüñÿ,
îñêіëüêè òóò ïîâіòðÿ òàêîæ ïîñòіéíî ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó çà ðàõóíîê çìіøóâàííÿ éîãî òåïëèõ і õîëîäíèõ ìàñ íà àòìîñôåðíèõ ôðîíòàõ. Òàê, íà
áіëüøіé ÷àñòèíі Єâðîïè âèïàäàє âіä 600 äî 1000 ìì îïàäіâ. Âіä ïîìіðíèõ
і äî ïîëÿðíèõ øèðîò êіëüêіñòü îïàäіâ çìåíøóєòüñÿ. Öå çóìîâëåíî çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè і âìіñòó âîëîãè â ïîâіòðі òà ïåðåâàæàííÿì íèçõіäíîãî
ðóõó ïîâіòðÿ. Ó ïðèïîëÿðíèõ øèðîòàõ Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі êіëüêіñòü îïàäіâ
êîëèâàєòüñÿ â ìåæàõ 150–300 ìì çà ðіê. Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі âèïàäàє çàãàëîì áіëüøå îïàäіâ, íіæ ó Ïіâíі÷íіé, îñêіëüêè â íіé ïåðåâàæàþòü âîäíі
ïðîñòîðè. Àëå çàãàëüíі îñîáëèâîñòі ðîçïîäіëó îïàäіâ òóò òàêі ñàìі, ÿê і â
Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі.
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êëèêàþ÷è ðіçêі çìіíè ïîãîäè. Àòìîñôåðíі ôðîíòè áóâàþòü òåïëі é õîëîäíі: òåïëі ôðîíòè âèíèêàþòü, êîëè òåïëå ïîâіòðÿ íàòіêàє íà õîëîäíå.
Ïðîõîäæåííÿ òàêîãî ôðîíòó ñóïðîâîäæóþòü òðèâàëі äîùі і ìðÿêà. Õîëîäíå ïîâіòðÿ, ÿêå âàæ÷å, ïіäòіêàє ïіä òåïëå і, ðóõàþ÷èñü óïåðåä, âіäòіñíÿє
éîãî âãîðó, óòâîðþєòüñÿ õîëîäíèé ôðîíò. Ç íèì ïîâ’ÿçàíі çëèâîâі îïàäè.
Ïðè öüîìó ç íàáëèæåííÿì ôðîíòіâ ïîñèëþєòüñÿ âіòåð, çìіíþєòüñÿ òåìïåðàòóðà, ïàäàє òèñê.
 Що таке клімат і від чого він залежить? Êëіìàò, ïîäіáíî äî ïîãîäè, òàêîæ
çìіíþєòüñÿ, àëå äóæå ïîâіëüíî – óïðîäîâæ äåñÿòêіâ і ñîòåíü ðîêіâ. Âіí
âіäîáðàæàє ïåðåâàæàííÿ ïåâíèõ ïîãîäíèõ óìîâ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî âіäðіçêó ÷àñó. Îòæå, êëіìàò – öå áàãàòîðі÷íèé ðåæèì ïîãîäè.
Ãîëîâíèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ êëіìàòó áóäü-ÿêîї òåðèòîðії є ñîíÿ÷íà
åíåðãіÿ: òàì, äå êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ âåëèêèé ïðîòÿãîì ðîêó,
êëіìàò òåïëèé, à òàì, äå öåé êóò íåçíà÷íèé àáî Ñîíöå çîâñіì íå ç’ÿâëÿєòüñÿ
ç-çà ãîðèçîíòó, – õîëîäíèé. Іíøèì âàæëèâèì ÷èííèêîì êëіìàòó є ðóõ ïîâіòðÿ. Ïåðåìіùåííÿ âåëèêèõ ìàñ ïîâіòðÿ ïåðåðîçïîäіëÿє òåïëî òà õîëîä
íà çåìíіé êóëі ìіæ øèðîòàìè é âèçíà÷àє õàðàêòåð і ÷àñ âèïàäàííÿ îïàäіâ
ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі.
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ êëіìàòó є ñàìà çåìíà
ïîâåðõíÿ: ñóõîäіë ÷è âîäà, ñóõèé ґðóíò ÷è âîëîãèé, ëіñ ÷è ðіëëÿ, ïîâåðõíÿ
ïіùàíà ÷è âêðèòà ñíіãîì. Óñі âîíè ïî-ðіçíîìó ïîãëèíàþòü ñîíÿ÷íі ïðîìåíі
òà âіääàþòü òåïëî, ïî-ðіçíîìó íàãðіâàþòüñÿ і âèïàðîâóþòü, òîìó íåîäíàêîâî âïëèâàþòü íà íàãðіâàííÿ і ïåðåìіùåííÿ ïðèçåìíèõ øàðіâ ïîâіòðÿ, íà
óòâîðåííÿ õìàð òà îïàäіâ.
Íåàáèÿêå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ êëіìàòó ìàє і ãåîãðàôі÷íå ïîëîæåííÿ òåðèòîðії ó âíóòðіøíіõ ÷àñòèíàõ ìàòåðèêà ÷è áіëÿ óçáåðåææÿ. Âіä
öüîãî êëіìàò áóäå ñóõіøèì ÷è âîëîãіøèì, ç áіëüøîþ ÷è ìåíøîþ ðі÷íîþ
àìïëіòóäîþ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Âàæëèâèì äëÿ ôîðìóâàííÿ êëіìàòó є
òàêîæ òå, ÿê ðîçòàøîâàíà òåðèòîðіÿ âіäíîñíî âèñîêèõ ãіðñüêèõ õðåáòіâ
òà ÿêà її àáñîëþòíà âèñîòà. Âіä âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ çàëåæèòü òå, ÿê
çìіíÿòüñÿ àòìîñôåðíèé òèñê, òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ і êіëüêіñòü îïàäіâ. Öі
çìіíè çíà÷íî óñêëàäíåíі îñîáëèâîñòÿìè ðåëüєôó: ñòðіìêіñòþ ñõèëіâ, ÷åðãóâàííÿì ãіðñüêèõ õðåáòіâ і óëîãîâèí òîùî. Âïëèâàþòü íà êëіìàò і òåïëі
òà õîëîäíі îêåàíі÷íі òå÷ії: òàê, òåïëі òå÷ії ïåðåíîñÿòü ç íèçüêèõ øèðîò äî
âèñîêèõ âåëèêó êіëüêіñòü òåïëà, à õîëîäíі, íàâïàêè, ç âèñîêèõ øèðîò äî
íèçüêèõ – õîëîä. Òàêèì ÷èíîì, òå÷ії іñòîòíî âïëèâàþòü íà êëіìàò ñàìå
ïðèáåðåæíèõ òåðèòîðіé.
 Які типи клімату існують на Землі? Òèïіâ êëіìàòó íà çåìíіé êóëі äóæå
áàãàòî. Òèï êëіìàòó – öå ñóêóïíіñòü êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ äëÿ ïåâíîї
òåðèòîðії. Ïîêàçíèêàìè êëіìàòó є ñåðåäíÿ ðі÷íà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, ðі÷íà
àìïëіòóäà êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè, êіëüêіñòü і ÷àñ âèïàäàííÿ îïàäіâ, ïàíіâíі
âіòðè. Êëіìàò çìіíþєòüñÿ ÿê ç øèðîòîþ ïðîñòîðó, òàê і ç âèñîòîþ â ãîðàõ.
Êëіìàò, çìіíþþ÷èñü іç øèðîòîþ, óòâîðþє òàê çâàíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè.
Âèäіëÿþòü 13 êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ, ÿêі ìàéæå ñèìåòðè÷íî çìіíþþòüñÿ
ùîäî åêâàòîðà. Ïðîòå îñíîâíèìè êëіìàòè÷íèìè ïîÿñàìè є ëèøå ñіì: åêâàòîðіàëüíèé, äâà òðîïі÷íі, äâà ïîìіðíі, äâà ïîëÿðíі (àðêòè÷íèé і àíòàðêòè÷íèé). À ùå øіñòü ç íèõ – öå ïåðåõіäíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè, ÿêі
óòâîðþþòüñÿ âíàñëіäîê ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çà ñåçîíàìè (äî їõíüîї íàçâè äîäàþòü ïðåôіêñ «ñóá»). Öå ñóáïîëÿðíі (ñóáàðêòè÷íèé і ñóáàíòàðêòè÷íèé), ñóáòðîïі÷íі òà ñóáåêâàòîðіàëüíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè – ïî
îäíîìó â êîæíіé ïіâêóëі. Çà íàçâîþ îñíîâíèõ òà ïåðåõіäíèõ êëіìàòè÷íèõ
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ïîÿñіâ íàçèâàþòü і òèïè êëіìàòó Çåìëі. Íà ìàë. 1 çîáðàæåíî îñíîâíі і ïåðåõіäíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè Çåìëі.
Ïîëÿðíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè âèðіçíÿþòüñÿ ñóâîðèìè êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè. Òóò òðèâàëà і ëþòà çèìà â óìîâàõ ïîëÿðíîї íî÷і òà äóæå êîðîòêå і
ïðîõîëîäíå ëіòî.
Ïîìіðíі ïîÿñè ñâîєþ íàçâîþ íіáè âêàçóþòü íà ïîìіðíіñòü òóò êëіìàòè÷íèõ óìîâ. Îäíàê öå íå çîâñіì òàê: äëÿ íèõ õàðàêòåðíі çíà÷íі ñåçîííі çìіíè
òåìïåðàòóðè òà îïàäіâ. Ó ðàéîíàõ, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó ìîðñüêèõ óçáåðåæü, êëіìàò áóäå ïîìіðíèé ìîðñüêèé, à ó âіääàëåíèõ âіä ìîðÿ ÷è îêåàíó –
ïîìіðíèé êîíòèíåíòàëüíèé.
Ó òðîïі÷íèõ ïîÿñàõ ïàíóє òðîïі÷íå ïîâіòðÿ. Íàä ìàòåðèêàìè âîíî ñóõå
і ãàðÿ÷å, òîìó òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âïðîäîâæ ðîêó äóæå âèñîêà. Êіëüêіñòü
ñîíÿ÷íèõ, áåçõìàðíèõ äíіâ òóò ïîíàä 200, òîìó îïàäіâ íàäçâè÷àéíî ìàëî.
Äî òîãî æ âîíè íå ðåãóëÿðíі çà ñåçîíàìè і íàâіòü ç ðîêó â ðіê. Íàä îêåàíàìè òðîïі÷íèé êëіìàò òàêîæ âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ. Ïðîòå
îïàäіâ âèïàäàє áàãàòî і ðîçïîäіëÿþòüñÿ âîíè ïðîòÿãîì ðîêó ðіâíîìіðíіøå.
Â åêâàòîðіàëüíîìó ïîÿñі ñôîðìóâàâñÿ îäèí òèï êëіìàòó – åêâàòîðіàëüíèé. Öåé êëіìàò âèðіçíÿєòüñÿ âèñîêèìè äîäàòíèìè òåìïåðàòóðàìè ïîâіòðÿ âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó, íåçíà÷íèìè êîëèâàííÿìè òåìïåðàòóðè, ðÿñíèìè
îïàäàìè, ÿêі ðîçïîäіëÿþòüñÿ ðіâíîìіðíî ïðîòÿãîì ðîêó.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
МАЄТЕ ЗНАТИ:

 погода – це стан тропосфери в цій місцевості в певний час;
 під час проходження антициклонів погода сонячна, без опадів, спекотно, а
взимку – дуже холодно;
 під час проходження циклонів улітку температура знижується, а взимку –
підвищується, настає відлига;
 атмосферні фронти – перехідні зони протяжністю кілька сотень кілометрів
між різними за властивостями повітряними масами;
 клімат – багаторічний режим погоди;
 головними чинниками формування клімату є сонячна енергія, рух повітря,
особливості земної поверхні;
 основними типами клімату Землі є екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.
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Ôàêò çíèæåíîї ïðèñòîñîâíîñòі єâðîïåéöіâ äî óìîâ ñïåêîòíîãî êëіìàòó âñòàíîâëåíèé. Òàê, ÷èìàëî єâðîïåéöіâ ñõèëüíі äî ðіçíèõ òåïëîâèõ ðîçëàäіâ:
òåïëîâèé óäàð, çíåâîäíåííÿ îðãàíіçìó, ñîíÿ÷íі îïіêè òîùî. Êðіì òîãî, ó
ëþäåé ç íåïіãìåíòîâàíîþ øêіðîþ ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ðàê øêіðè, îñîáëèâî
ïðè òðèâàëîìó ñîíÿ÷íîìó îïðîìіíåííі.
До яких країн євразійського материка, з огляду на високу ймовірність натрапити
на зазначені кліматичні «неприємності», ви не радили би подорожувати українським мандрівникам? Які типи клімату, що поширені там, на вашу думку, можуть
стати причиною розладів здоров’я в мандрівників? Які поради ви б дали людям,
що не мають можливості змінити країну подорожі, але можуть змінити час?

§ 14.

ÐÅÑÓÐÑÈ ÀÒÌÎÑÔÅÐÈ. ÇÌІÍÈ ÊËІÌÀÒÓ

 Що називають ресурсами?
 Які несприятливі атмосферні явища ви спостерігали особисто?

 Що складає ресурси атмосфери? Àòìîñôåðà áàãàòà íà êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, ÿêі âêëþ÷àþòü ó ñåáå: ñîíÿ÷íó ðàäіàöіþ; ñóìó äîäàòíèõ òåìïåðàòóð, íåîáõіäíèõ äëÿ âåãåòàöіéíîãî ðîçâèòêó ðîñëèí; âîëîãіñòü ïîâіòðÿ òà
åíåðãіþ âіòðó. Çàëåæíî âіä âèêîðèñòàííÿ ðîçðіçíÿþòü åíåðãåòè÷íі, ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі (àãðîêëіìàòè÷íі), ðåêðåàöіéíі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè.
Åíåðãåòè÷íèìè êëіìàòè÷íèìè ðåñóðñàìè є åêîëîãі÷íî ÷èñòà і áåçïå÷íà åíåðãіÿ ñîíöÿ і âіòðó, ÿêà íàëåæèòü äî âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії.
Íàéïåðñïåêòèâíіøîþ є ñîíÿ÷íà åíåðãåòèêà, õî÷à âîíà ùå é íå íàáóëà
ñïðàâæíüîãî ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ñó÷àñíі
ñîíÿ÷íі åëåêòðîñòàíöії ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ ìîæóòü âèðîáëÿòè åíåðãіþ ëèøå
3–4 ãîäèíè, äî òîãî æ ñïîðóäæåííÿ òàêèõ ñòàíöіé äóæå äîðîãî êîøòóє.
Óòіì, ïîäåêóäè â êðàїíàõ ç äîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ ñîíÿ÷íîї åíåðãії åíåðãіÿ
ñîíöÿ âæå àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії.
Îäíèì ç íàéäàâíіøèõ âіäîìèõ êëіìàòè÷íèõ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñіâ, ùî
áóâ âіäîìèé ùå ó äàâíі ÷àñè, є âèêîðèñòàííÿ åíåðãії âіòðó. Åíåðãіþ âіòðó
âèêîðèñòîâóþòü íà âіòðîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ, ÿêі íàéäîöіëüíіøå ñïîðóäæóâàòè òàì, äå øâèäêіñòü âіòðó ñòàíîâèòü ïîíàä 3 ì/ñ і є äîñòàòíüîþ
òðèâàëіñòü ïåðіîäó іç ñèëüíèìè âіòðàìè. Ñâіòîâèì ëіäåðîì ç âèêîðèñòàííÿ
åíåðãії âіòðó є Íіìå÷÷èíà.
Ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі (àãðîêëіìàòè÷íі) êëіìàòè÷íі ðåñóðñè – öå òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ é ґðóíòó і çàïàñè âîëîãè â íèõ. Âàæëèâèì ïîêàçíèêîì
ïðè öüîìó є òàê çâàíà ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ïîâіòðÿ – ñóìà òåìïåðàòóð çà ïåðіîä, êîëè ñåðåäíüîäîáîâі òåìïåðàòóðè âèùі çà +10°Ñ. Ñóìà
àêòèâíèõ òåìïåðàòóð є ïîêàçíèêîì íàÿâíèõ ðåñóðñіâ òåïëà і âèçíà÷àє
ìîæëèâіñòü äîñòèãàííÿ òèõ àáî іíøèõ ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.
Òðèâàëіñòü ïåðіîäó ç àêòèâíèìè òåìïåðàòóðàìè (ïåðіîä âåãåòàöії) òàêîæ є
âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ àãðîêëіìàòè÷íèõ ðåñóðñіâ.
Âïëèâàє íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð òàê çâàíèé êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ, ÿêèé ðîçðàõîâóєòüñÿ ÷åðåç âіäíîøåííÿ êіëüêîñòі
îïàäіâ äî âèïàðîâóâàíîñòі çà ðіê і âêàçóє íà ïîñóøëèâіñòü, ÷è, íàâïàêè,
âîëîãіñòü êëіìàòó. ßêùî êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ áіëüøèé çà îäèíèöþ, òî
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êëіìàò âîëîãіøèé, à ÿêùî ìåíøèé – òî ñóõіøèé. ßêùî êіëüêіñòü îïàäіâ і
âèïàðîâóâàíіñòü çáіãàþòüñÿ, òî êîåôіöієíò äîðіâíþє îäèíèöі.
Íàéñïðèÿòëèâіøі óìîâè äëÿ ðîñëèííèöòâà є â ðàéîíàõ ç äîñòàòíüîþ
êіëüêіñòþ òåïëà і êîåôіöієíòîì çâîëîæåííÿ, áëèçüêèì äî 1. Òàêі óìîâè
ñêëàäàþòüñÿ íà ïіâäíі ïîìіðíîãî і â ñóáòðîïі÷íîìó ïîÿñàõ (çà âèêëþ÷åííÿì öåíòðàëüíèõ ðàéîíіâ Єâðàçії), äå ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð ñòàíîâèòü
âіä 2000°Ñ äî 4000°Ñ, ùî äàє çìîãó âèðîùóâàòè áіëüøіñòü çåðíîâèõ êóëüòóð. Ñàìå òóò ðîçòàøîâàíі îñíîâíі ðàéîíè ïîñіâіâ ïøåíèöі.
Ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð 3000–4000°Ñ ó òðîïі÷íîìó òà åêâàòîðіàëüíîìó êëіìàòі äàє çìîãó îòðèìóâàòè ïî 2–3 óðîæàї çà ðіê. Â åêâàòîðіàëüíîìó
êëіìàòі çåìëåðîáñòâî óñêëàäíåíå íàäìіðíèì çâîëîæåííÿì. Ó òàêèõ óìîâàõ ãîëîâíîþ êóëüòóðîþ є ðèñ. Îäíàê ó áіëüøîñòі ðàéîíіâ ç òðîïі÷íèì
êëіìàòîì çâîëîæåííÿ áіäíå і äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí ïîòðіáíå çðîøóâàííÿ,
òîìó çåìëåðîáñòâî òóò ðîçâèâàєòüñÿ ëèøå â äîëèíàõ âåëèêèõ òðàíçèòíèõ
ðі÷îê. Ó ðàéîíàõ, äå ñóìà àêòèâíèõ òåìïåðàòóð íèæ÷à 1200°Ñ, çåìëåðîáñòâî ïðàêòè÷íî íåìîæëèâå àáî є íåâèãіäíèì.
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 і îçäîðîâëåííÿ. Êëіìàò ÿê
ãîëîâíèé ëіêóâàëüíî-ïðîôіëàêòè÷íèé ÷èííèê є îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ
êóðîðòіâ, îçäîðîâ÷èé âïëèâ ÿêèõ çóìîâëåíèé ïåðåäóñіì çàñòîñóâàííÿì ñîíÿ÷íîї, ïîâіòðÿíîї і ìîðñüêîї òåðàïії. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє êëіìàòè÷íå
ðàéîíóâàííÿ äëÿ ðåêðåàöіéíèõ öіëåé, ïðè öüîìó áåðóòü äî óâàãè îñíîâíі
êëіìàòè÷íі ðåñóðñè: òðèâàëіñòü ñîíÿ÷íîãî ñÿÿííÿ, îïàäè і ðåæèì їõ âèïàäàííÿ, òåìïåðàòóðíі óìîâè òåïëîãî і õîëîäíîãî ïåðіîäіâ ðîêó, ïîâòîðþâàíіñòü íåáåçïå÷íèõ ïîãîäíèõ ÿâèù.
 Як впливає атмосфера на літосферу? Ïîâіòðÿíà îáîëîíêà çäіéñíþє äóæå
ñèëüíèé âïëèâ íà ëіòîñôåðó: òàê, ïіä âïëèâîì ñîíÿ÷íîї åíåðãії âіäáóâàєòüñÿ ôіçè÷íå âèâіòðþâàííÿ – ðóéíóâàííÿ ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä
óíàñëіäîê êîëèâàííÿ âïðîäîâæ äîáè òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ. Ðіçêèõ çìіí
òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ íå âèòðèìóþòü íàâіòü íàéïîòóæíіøі ãіðñüêі ñèñòåìè; ãіðñüêі ïîðîäè, ç ÿêèõ âîíè ñêëàäàþòüñÿ, òî ðîçøèðþþòüñÿ ïіä ÷àñ
íàãðіâàííÿ, òî ñòèñêàþòüñÿ – óíàñëіäîê îõîëîäæåííÿ. Ñïî÷àòêó âіä ñêåëü
âіäëàìóþòüñÿ âåëèêі áðèëè, óëàìêè ÿêèõ, íåðіäêî, ñïîâçàþ÷è ñõèëàìè
ãіð, óòâîðþþòü ñâîєðіäíі «ðі÷êè». Ïîñòóïîâî òàêі óëàìêè ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà ùåáіíü, ïіñîê і ïèë.
Âàæëèâèì ïåðåòâîðþâà÷åì ïîâåðõíі Çåìëі є âіòåð. Ïîáà÷èòè íàñëіäêè
äіÿëüíîñòі âіòðó ìîæíà òàì, äå ðîñëèíè íå ñòâîðþþòü íà ïîâåðõíі ñóöіëüíîãî ïîêðèâó. Îáòî÷óþ÷è і øëіôóþ÷è âèñòóïè òâåðäèõ ïîðіä, âіòåð ÷àñòî є
«àâòîðîì» ðіçíîìàíіòíèõ ïðèìõëèâèõ âèòâîðіâ, ùî çà ôîðìîþ íàãàäóþòü
êîëîíè, ñòîâïè, ãðèáè òîùî. Âіí òàêîæ âèäóâàє ç ïîðіä äðіáíі ÷àñòèíêè,
çàëèøàþ÷è íà ïîâåðõíі çàãëèáëåííÿ, ñõîæі íà ëóíêè. Ïîòіì óâåñü ïîäðіáíåíèé ìàòåðіàë ïåðåíîñèòü íà âåëèêі âіäñòàíі і âіäêëàäàє, ñòâîðþþ÷è, çîêðåìà, ïіùàíі ãîðáè – áàðõàíè і äþíè.
 Чим небезпечні стихійні атмосферні явища? Іíêîëè òі âëàñòèâîñòі àòìîñôåðè, ÿêі ëþäèíà çâèêëà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ðåñóðñè äëÿ âëàñíîãî ñïîæèâàííÿ, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íåñïîäіâàíі íåêåðîâàíі é íåáåçïå÷íі ÿâèùà.
Öå àòìîñôåðíі ÿâèùà êàòàñòðîôі÷íîãî õàðàêòåðó, ùî ñïðè÷èíþþòü ðàïòîâå ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîї äіÿëüíîñòі ëþäåé. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè
òàêèõ ÿâèù є їõ íåïåðåäáà÷ëèâіñòü і íåìîæëèâіñòü, çàçâè÷àé, ñâîє÷àñíî
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Ãðàä – îïàäè ó âèãëÿäі ëüîäÿíèõ ÿäåð ñôåðè÷íîї ôîðìè ÷è ÷àñòîê êðèãè, ùî âèïàäàþòü іçîëüîâàíî, àáî ó âèãëÿäі íåïðàâèëüíèõ êîìïëåêñіâ.
Îæåëåäü – øàð ùіëüíîãî ëüîäó, ùî óòâîðþєòüñÿ íà ïîâåðõíі çåìëі òà
íà ïðåäìåòàõ ïіñëÿ äîùó àáî âіäëèãè ïðè çíèæåííі òåìïåðàòóðè. Îæåëåäü
ïîðóøóє íîðìàëüíó ðîáîòó òðàíñïîðòó і çâ’ÿçêó, çàâäàє âåëèêèõ íåçðó÷íîñòåé óñіì ïіøîõîäàì é àâòîìîáіëіñòàì.
Ãóñòèé òóìàí – ñêóï÷åííÿ ïðîäóêòіâ êîíäåíñàöії âîäÿíîї ïàðè (äðіáíèõ êðàïåëü âîäè, êðèñòàëіâ ëüîäó àáî їõíüîї ñóìіøі), çàñòèãëèõ ó ïîâіòðі
áåçïîñåðåäíüî íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ, ó ïðèçåìíîìó øàðі àòìîñôåðè. Òóìàí âèêëèêàє ïîìóòíіííÿ ïîâіòðÿ, ùî çìåíøóє âèäèìіñòü.
Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ñòèõіéíі àòìîñôåðíі ÿâèùà ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ â
ïåâíîìó ìіñöі ïðèáëèçíî â îäèí і òîé ñàìèé ÷àñ àáî íàâіòü ïîєäíóâàòèñÿ.
Òàê, íàïðèêëàä, òðîïі÷íі öèêëîíè ñóïðîâîäæóþòüñÿ øêâàëàìè, çëèâàìè
і ãðîçàìè. Ïіñëÿ òóìàíó ìîæå òðàïèòèñÿ îæåëåäü, à ñóõîâії âіäáóâàþòüñÿ
íåðіäêî ïіä ÷àñ ïîñóõè.
 Які кліматичні зміни відбуваються на планеті? Êîëèñü êëіìàò áóâ íàáàãàòî òåïëіøèé, íіæ òåïåð, îäíàê òðàïëÿëèñÿ é äóæå õîëîäíі ïåðіîäè. Ñåðåä
îñíîâíèõ ïðè÷èí çìіíè êëіìàòó – àñòðîíîìі÷íі, ãåîãðàôі÷íі і âëàñíå ìåòåîðîëîãі÷íі. Ëþäñüêå ñóñïіëüñòâî òàêîæ çíà÷íî âïëèâàє íà êëіìàòè÷íі
óìîâè Çåìëі: çáіëüøóþ÷è ãîñïîäàðñüêі âèêèäè â àòìîñôåðó çàáðóäíþâàëüíèõ ðå÷îâèí, ëþäèíà çìіíþє її ãàçîâèé ñêëàä. Âèêîðèñòîâóþ÷è âåëèêó
êіëüêіñòü ðіçíèõ âèäіâ åíåðãії і ðîçñіþþ÷è її ó ïîâіòðÿíîìó ïðîñòîðі, ëþäèíà çìіíþє òåïëîâó ðіâíîâàãó àòìîñôåðè.
Ó äðóãіé ïîëîâèíі ÕÕ ñò. ñòàëèñÿ íàéáіëüøі çìіíè êëіìàòó çà îñòàííі
100–150 ðîêіâ, ÿêі õàðàêòåðèçóâàëèñÿ ïîñòóïîâèì ãëîáàëüíèì ïîòåïëіííÿì. Íàñëіäêîì öüîãî є òàíåííÿ ëüîäîâèêіâ і ïіäâèùåííÿ ðіâíÿ Ñâіòîâîãî
îêåàíó â ñåðåäíüîìó íà 2 ìì ùîðі÷íî.
Äëÿ òîãî ùîá ïåðåäáà÷èòè âïëèâ ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè íà ïîãîäó і
êëіìàò ó ìàéáóòíüîìó, ó÷åíі ñòâîðþþòü êîìï’þòåðíі ìîäåëі, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ïðîãíîçîâàíî, ùî äî 2050 ðîêó òåìïåðàòóðà ïіäâèùèòüñÿ íà 1,5°Ñ.
Ïîòåïëіííÿ êëіìàòó ìîæå òàêîæ «ñïðîâîêóâàòè» ñòèõіéíі ìåòåîðîëîãі÷íі
ëèõà. Êіëüêіñòü ïîâåíåé, óðàãàíіâ, áóðü ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ ìîæå çíà÷íî
çáіëüøèòèñÿ, à â ïîìіðíèõ ïîÿñàõ, íàâïàêè, çìåíøèòèñÿ.
 Чому забруднюється атмосфера? Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïðèçâîäèòü íå òіëüêè äî çìіíè êëіìàòè÷íèõ çìіí, à é äî çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿíîãî îêåàíó. Íèíі ãîëîâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè є òðàíñïîðò
(îñîáëèâî àâòîìîáіëüíèé), ïðîìèñëîâі ïіäïðèєìñòâà, ðіçíîìàíіòíі òîïêè.
Íàéãîñòðіøå âіä÷óâàþòü çàáðóäíåíіñòü ïîâіòðÿ ìåøêàíöі âåëèêèõ ìіñò і
ïðîìèñëîâèõ öåíòðіâ. Òðèâàëèé âïëèâ çàïèëåíîãî і íàñè÷åíîãî íåáåçïå÷íèìè ãàçàìè ïîâіòðÿ çíèæóє îïіðíіñòü îðãàíіçìó, ñïðè÷èíÿє áðîíõіò, ïíåâìîíіþ, áðîíõіàëüíó àñòìó òà іíøі õâîðîáè îðãàíіâ äèõàííÿ.
Ñàìå òîìó âàæëèâî ïîëіïøóâàòè ñòàí àòìîñôåðíîãî ïîâіòðÿ, êîíòðîëþâàòè ðіâåíü éîãî çàáðóäíåííÿ. Іç öієþ ìåòîþ â óñüîìó ñâіòі, ó òîìó ÷èñëі
і â Óêðàїíі, äіþòü ñïåöіàëіçîâàíі ñëóæáè, ÿêі âèÿâëÿþòü äæåðåëà çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ і ðîçðîáëÿþòü êîíêðåòíі çàõîäè, ñïðÿìîâàíі íà îçäîðîâëåííÿ àòìîñôåðè. Îñîáëèâó óâàãó ïðèäіëÿþòü êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ
ïіäïðèєìñòâ, ÿêі âèêèäàþòü çàáðóäíþâàëüíі ðå÷îâèíè. Äëÿ òîãî ùîá çìåíøèòè øêіäëèâі âèêèäè â àòìîñôåðó, íà ïðîìèñëîâèõ ïіäïðèєìñòâàõ óñòàíîâëþþòü ïèëîãàçîî÷èñíі ôіëüòðè, óäîñêîíàëþþòü òåõíîëîãії âèðîáíèöòâà.
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ïîïåðåäèòè. Ñòèõіéíå àòìîñôåðíå
ÿâèùå îöіíþєòüñÿ çà êіëüêіñòþ
æåðòâ і ðóéíóâàííÿ, ó íåíàñåëåíèõ
ìіñöÿõ – çà ñòóïåíåì ïîðóøåííÿ
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òàê, äî íåáåçïå÷íèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ÿâèù
íàëåæàòü: òðîïі÷íі öèêëîíè, øêâàëè, ñìåð÷і (ìàë. 1), ãðîçà, ïîñóõè,
ñóõîâії, ïèëîâі áóðі, õóðòîâèíà,
ñèëüíі ìîðîçè, ñèëüíà ñïåêà, ãðàä,
îæåëåäü, ãóñòèé òóìàí òîùî.
Òðîïі÷íі öèêëîíè âèíèêàþòü ó
òðîïі÷íèõ øèðîòàõ íàä ïîâåðõíåþ
âåëèêèõ âîäîéì і âèðіçíÿþòüñÿ âåëèêîþ øâèäêіñòþ âіòðó – 100–
Мал. 1. Смерч
170 êì/ãîä. Âîíè çäіéìàþòü õâèëі
çàââèøêè 10–15 ì і áіëüøå, ñóïðîâîäæóþòüñÿ íàäçâè÷àéíîї ñèëè çëèâàìè
і çäàòíі âèêëèêàòè çíà÷íі ðóéíóâàííÿ íà ñóõîäîëі. Íåðіäêî òðîïі÷íі öèêëîíè ïðèçâîäÿòü äî ëþäñüêèõ æåðòâ. Òðîïі÷íі öèêëîíè ó Ïіâäåííî-Ñõіäíіé Àçії íàçèâàþòü òàéôóíàìè, â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі – óðàãàíàìè, â
Іíäіéñüêîìó – öèêëîíàìè, áіëÿ áåðåãіâ Àâñòðàëії – âіëëі–âіëëі.
Øêâàëè – öå êîðîòêî÷àñíå ðіçêå çáіëüøåííÿ øâèäêîñòі âіòðó, іíîäі äî
30–70 ì/ñ, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ éîãî íàïðÿìó. Íàé÷àñòіøå öå ÿâèùå ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïіä ÷àñ ãðîçè, øêâàëè ðóéíóþòü óñå íà ñâîєìó øëÿõó.
Ñìåð÷і – ìåíøі çà ðîçìіðàìè âіä öèêëîíіâ âèõîðè, ÿêі âèíèêàþòü íàä
íàãðіòîþ ïîâåðõíåþ. Ñìåð÷і ìàþòü âèãëÿä ñòîâïà êóðÿâè ç ëіéêîïîäіáíèìè ðîçøèðåííÿìè çâåðõó і çíèçó. Çàëåæíî âіä ìіñöÿ âèíèêíåííÿ і âòÿãóâàííÿ ó âèð ìàòåðіàëó ñìåð÷і ïîäіëÿþòü íà ïèëîâі, ïіùàíі і âîäÿíі.
Ïіùàíі òà ïèëîâі ñìåð÷і âèíèêàþòü ó ïóñòåëÿõ òà ñòåïàõ і ÷àñòî íå çâ’ÿçàíі ç õìàðàìè. Òàêі ñìåð÷і íàçèâàþòüñÿ òðîìáàìè. Òðîìáè â Ïіâíі÷íіé
Àìåðèöі íàçèâàþòü òîðíàäî.
Ãðîçà – àòìîñôåðíå ÿâèùå, ïîâ’ÿçàíå ç åëåêòðè÷íèìè ðîçðÿäàìè ó õìàðàõ. Ñóïðîâîäæóєòüñÿ áëèñêàâêîþ і ãðîìîì. Ãðîçà íàëåæèòü äî îäíèõ ç
íàéíåáåçïå÷íіøèõ äëÿ ëþäèíè ïðèðîäíèõ ÿâèù.
Ïîñóõà – ÿâèùå, êîëè çà óìîâ ïіäâèùåíîї òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ òåïëîї
ïîðè ðîêó òðèâàëèé ÷àñ íåìàє îïàäіâ. Ïðè öüîìó âè÷åðïóþòüñÿ çàïàñè
âîëîãè ó ґðóíòі, ñòâîðþþòüñÿ íåñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ðîñëèí,
óðîæàé çåðíîâèõ êóëüòóð ðіçêî çíèæóєòüñÿ àáî ãèíå.
Ñóõîâії – ñóõèé і ñïåêîòíèé âіòåð, ÿêèé ïîñèëþє âèïàðîâóâàííÿ,
ùî ïðè íåñòà÷і âîëîãè ó ґðóíòі ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî â’ÿíåííÿ òà çàãèáåëі
ðîñëèí.
Ïèëîâі áóðі – äîâãîòðèâàëå ïåðåíåñåííÿ çíà÷íîї êіëüêîñòі ïèëó òà ïіñêó ñèëüíèì âіòðîì. Òèïîâå ÿâèùå â çîðàíèõ ñòåïàõ, ÿêå çàâäàє çíà÷íîї
øêîäè ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó. Ïèëîâі áóðі çà êîëüîðîì òà ñêëàäîì ïèëó,
ÿêèé ïåðåíîñèòüñÿ, áóâàþòü: ÷îðíі (ó ìіñöÿõ ïîøèðåííÿ ÷îðíîçåìіâ); áóðі
òà æîâòі (òàì, äå ïîøèðåíі ñóãëèíêè); ÷åðâîíі (ñóãëèíêè ç äîìіøêàìè
îêèñіâ çàëіçà) òà áіëі (â îáëàñòÿõ ïîøèðåííÿ ñîëîí÷àêіâ).
Õóðòîâèíà – ïåðåíåñåííÿ âіòðîì ñíіãó íàä çåìíîþ ïîâåðõíåþ, ùî
ñïðè÷èíÿє çìåíøåííÿ âèäèìîñòі íà äîðîãàõ і çàâàæàє ðîáîòі òðàíñïîðòó.
Ñèëüíі ìîðîçè – çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ äî ìіíóñ 15 °Ñ і íèæ÷å.
Ñèëüíà ñïåêà – ïіäâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ äî +30 °Ñ і âèùå.

ÃІÄÐÎÑÔÅÐÀ
ÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÅÌËІ

МАЄТЕ ЗНАТИ:

 кліматичні ресурси – це сонячна радіація, сума додатних температур, необхідних для вегетаційного розвитку рослин, вологість повітря та енергія вітру;
 енергетичні кліматичні ресурси – екологічно чиста і безпечна енергія сонця
і вітру;
 сільськогосподарські (агрокліматичні) ресурси – це температура повітря й
ґрунту і запаси вологи в них;
 рекреаційні кліматичні ресурси – це сприятливі погодні умови: тривале сонячне сяяння, чисте повітря, які забезпечують нормальне самопочуття людини в період відпочинку, лікування і оздоровлення;
 небезпечні метеорологічні явища – це атмосферні явища катастрофічного
характеру, що призводять до раптового порушення нормальної діяльності
людей;
 сучасні зміни клімату простежуються в поступовому потеплінні на всій земній кулі, чому сприяє й господарська діяльність людини.
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Çà îñòàííі 5 ðîêіâ Óêðàїíі âäàëîñÿ äîñÿãíóòè ïîìіòíèõ óñïіõіâ ó ðîçâèòêó
ñîíÿ÷íîї åíåðãåòèêè. Ó 2016 ð. ââåäåíî 100 ÌÂò, ó 2017 – 211 ÌÂò, ó 2018 ð. –
î÷іêóєòüñÿ äî 400 ÌÂÒ. Çàãàëîì â Óêðàїíі ââåäåíî â åêñïëóàòàöіþ 183 ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíöіé (ÑÅÑ) çàãàëüíîþ ïîòóæíіñòþ 698 ÌÂò. Óêðàїíà
ïðèєäíàëàñÿ äî Єâðîïåéñüêîãî Åíåðãåòè÷íîãî Ñïіâòîâàðèñòâà òà âçÿëà íà
ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ äîâåñòè ÷àñòêó âіäíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðãії â åíåðãîáàëàíñі êðàїíè äî 11 % äî 2020 ðîêó âіäïîâіäíî.
Чи можна вважати енергетичні кліматичні ресурси України такими, що сприяють
розвитку сонячної енергетики в нашій країні? Чи є вони кращими, ніж у Німеччини – світового лідера за сумарною потужністю сонячних установок? У яких регіонах України і чому варто перш за все споруджувати СЕС?

ДОСЛІДЖЕННЯ
1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання..
2. Система протидії засухам у своїй місцевості.
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 визначати рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, у районах поширення катастрофічних паводків і повеней;
 критично оцінювати результати та прогнозувати наслідки господарської діяльності у Світовому океані;
 установлювати причиново-наслідкові зв’язки між геологічною будовою, рельєфом, кліматом і водами суходолу;
 аргументовано і грамотно висловлювати власну позицію щодо причин виникнення проблем води у світі.

§ 15.

ÃІÄÐÎÑÔÅÐÀ. ÑÂІÒÎÂÈÉ ÎÊÅÀÍ

 Чим морська вода відрізняється від прісної?
 Що змушує рухатися води океану?

 Які є запаси води на Землі? Як вони розподілені? Âîäà є îäíієþ ç íàéïîøèðåíіøèõ ðå÷îâèí ó ïðèðîäі. Àäæå âîíà ìàє íåçâè÷àéíі âëàñòèâîñòі,
çàâäÿêè ÿêèì ó ïðèðîäі ìîæå ïåðåáóâàòè ó òðüîõ ñòàíàõ: ðіäêîìó, ãàçîïîäіáíîìó і òâåðäîìó. Ñóêóïíіñòü óñіõ âîä çåìíîї êóëі óòâîðþє ðàçîì âîäíó
îáîëîíêó Çåìëі – ãіäðîñôåðó.
Çàãàëüíà êіëüêіñòü âîäè íà çåìíіé êóëі – 1,5 ìëðä êì3. Îñíîâíà ìàñà
âîäè ãіäðîñôåðè çîñåðåäæåíà â ìîðÿõ і îêåàíàõ – 96,5 % (71 % ïîâåðõíі
Çåìëі). Äðóãå ìіñöå çà îá’єìîì âîäè ïîñіäàþòü ëüîäè і ñíіãè ïîëÿðíèõ îáëàñòåé (ïåðåâàæíî ëüîäîâèêîâі ùèòè Àíòàðêòèäè і Ãðåíëàíäії), äå çáåðіãàþòüñÿ ùå 2 % ãіäðîñôåðè. Íàéìåíøó ÷àñòêó ãіäðîñôåðè (0,02 %) ìіñòÿòü
ïîâåðõíåâі âîäè ñóõîäîëó – ðі÷êè, îçåðà, áîëîòà.
 Які є частини у Світового океану? Ñâіòîâèé îêåàí – öå áåçïåðåðâíèé
âîäíèé ïðîñòіð íà ïîâåðõíі Çåìëі. Ìàòåðèêè ïîäіëÿþòü Ñâіòîâèé îêåàí íà
îñíîâíі ÷àñòèíè, ùî äіñòàëè íàçâè: Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé і
Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàíè. Êîæíèé ç îêåàíіâ ìàє ñâîї ïðèðîäíі îñîáëèâîñòі, ïðîòå, â íèõ є áàãàòî ñïіëüíîãî, îñêіëüêè їõíі âîäè âіëüíî ïåðåìіøóþòüñÿ.
×àñòèíè îêåàíіâ, ÿêі ãëèáîêî çàõîäÿòü ó ñóøó àáî âіäîêðåìëåíі âіä îêåàíіâ îñòðîâàìè і ïіâîñòðîâàìè, íàçèâàþòü ìîðÿìè. Ïîâåðõíþ ìîðÿ íàçèâàþòü àêâàòîðієþ. Ðîçðіçíÿþòü îêðàїííі, ñåðåäçåìíі òà ìіæîñòðіâíі ìîðÿ.
Îêðàїííі ìîðÿ ðîçìіùóþòüñÿ ïî îêðàїíàõ ìàòåðèêіâ і ìàëî âäàþòüñÿ â ñóõîäіë, ÿê-îò: Áàðåíöîâå â Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі, Àðàâіéñüêå â Іíäіéñüêîìó îêåàíі, Áåðèíãîâå â Òèõîìó îêåàíі. Ñåðåäçåìíі ìîðÿ ðîçòàøîâàíі
âñåðåäèíі ìàòåðèêà àáî ìіæ ìàòåðèêàìè і ç’єäíàíі ç îêåàíîì îäíієþ àáî
êіëüêîìà ïðîòîêàìè. Ïðèêëàäîì ìîðіâ öüîãî òèïó є ×îðíå, Ñåðåäçåìíå і
Àçîâñüêå â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі, Áіëå ìîðå â Ïіâíі÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàíі, ×åðâîíå ìîðå â Іíäіéñüêîìó îêåàíі. Ìіæîñòðіâíі ìîðÿ ðîçìіùåíі ìіæ
îñòðîâàìè. Ïðèêëàäîì ìîðіâ öüîãî òèïó є ßâàíñüêå, Áàíäà â Òèõîìó îêåàíі.
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øèðîò ìіíëèâіøі. Òàê, ñåðåäíüîðі÷íà òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä
ïîìіðíîãî ïîÿñó êîëèâàєòüñÿ âіä
+10 °Ñ äî +15 °Ñ. Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі âîíà çíèæóєòüñÿ íàâіòü äî
0 °Ñ. Ñîëîíіñòü âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó â ïîìіðíèõ øèðîòàõ çìåíøóєòüñÿ âіä 34 ‰ äî 10 ‰. Âîäè, ùî
ôîðìóþòüñÿ íà êðàéíіé ïіâíî÷і і
íà êðàéíüîìó ïіâäíі Ñâіòîâîãî îêåàíó, íàéõîëîäíіøі. Òåìïåðàòóðà їõ
â îêðåìèõ ìіñöÿõ äîðіâíþє –1,8 °Ñ,
à ñîëîíіñòü âîäè íèæ÷à, íіæ ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü Ñâіòîâîãî îêåàíó.
Мал. 1. Вітрові хвилі в океані
 Як впливає атмосфера на рух
води в океані? Îäíà ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ðóõó âîäè â îêåàíі – öå âіòåð, ÿêèé
ñïðè÷èíÿє âіòðîâі õâèëі (êîëèâàííÿ âîäè, çóìîâëåíі âіòðîì) (ìàë. 1).
Âіòðîâі õâèëi çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóþòü 4 ì, ðіäøå âîíè ñÿãàþòü 8–10 ì,
ÿê âèíÿòîê, áóâàþòü õâèëі çàââèøêè 20 ìåòðіâ і áіëüøå. Ùî äîâøèé
øëÿõ âiòðó íàä âîäíîþ ïîâåðõíåþ, òî ñèëüíіøå âіí äìå і, âіäïîâіäíî, òèì
âèùîþ ñòàє õâèëÿ. Òîìó íàéâèùі õâèëі â îáëàñòÿõ ïàíóâàííÿ çàõiäíîãî
ïåðåíåñåííÿ, îñîáëèâî â ïîìіðíèõ øèðîòàõ Ïiâäåííîї ïiâêóëi, äå ãîñïîäàðþє îêåàíі÷íà ïîâåðõíÿ. Âèñîòà õâèëü çàëåæèòü ùå é âіä ãëèáèíè îêåàíó.
Âåëèêі ãëèáèíè і áåçìåæíі âîäíі ïðîñòîðè ñïðèÿþòü çðîñòàííþ õâèëü. Íå
âèïàäêîâî äóæå âèñîêі õâèëі òðàïëÿþòüñÿ ïåðåäóñіì ó Òèõîìó îêåàíі.
Âïëèâ àòìîñôåðè íà îêåàí ìîæíà òàêîæ ïðîñòåæèòè ÷åðåç ìîðñüêі òå÷ії – áåçïåðåðâíèé ðóõ ìîðñüêèõ âîä ç îäíîãî ìіñöÿ â іíøå. Óïðîäîâæ áàãàòüîõ ñîòåíü ðîêіâ âîäíі ìàñè ðóõàþòüñÿ òèìè ñàìèìè ìàðøðóòàìè ïіä
äієþ âіòðó, îñêіëüêè íàïðÿìîê íàéáіëüøèõ ìîðñüêèõ òå÷іé ìàéæå çáіãàєòüñÿ ç ãîëîâíèìè ïîâіòðÿíèìè òå÷іÿìè ïëàíåòè. Ìîðñüêі òå÷ії є òåïëі і
õîëîäíі, ùî ïîêàçàíî íà êàðòàõ âіäïîâіäíî ÷åðâîíèì і ñèíіì êîëüîðàìè.
ßêùî òå÷ії ïåðåìіùóþòüñÿ ç åêâàòîðіàëüíîãî (òðîïі÷íîãî) ïîÿñó äî âèñîêèõ øèðîò, òî âîíè òåïëі, áî їõíÿ òåìïåðàòóðà âèùå, íіæ ó íàâêîëèøíіõ
âîä. І íàâïàêè, òå÷ії, ùî ïðÿìóþòü ç âèñîêèõ øèðîò ó íàïðÿìêó äî åêâàòîðà, õîëîäíі, àäæå їõíÿ òåìïåðàòóðà íèæ÷à, íіæ íàâêîëèøíіõ âîä. Ïîñòóïîâî
òåìïåðàòóðà ïîòîêіâ çìіíþєòüñÿ ïіä âïëèâîì íàâêîëèøíіõ âîä, òîìó ðіçíèöÿ ìіæ òåïëèìè і õîëîäíèìè òå÷іÿìè іíîäі ñòàíîâèòü ëèøå êіëüêà ãðàäóñіâ.
Äî ðóõіâ âîäè â îêåàíі íàëåæàòü òàêîæ ïðèïëèâè і âіäïëèâè – ïåðіîäè÷íі êîëèâàííÿ âîäè, çóìîâëåíі ñèëàìè òÿæіííÿ Ìіñÿöÿ і Ñîíöÿ. Ðіâåíü
ïîâåðõíі îêåàíіâ і ìîðіâ ðàç ó ðàç (çàçâè÷àé, äâі÷і íà äîáó) çìіíþєòüñÿ:
ïîñòóïîâî ïіäâèùóєòüñÿ, à ïîòіì çíèæóєòüñÿ. Ïіä ÷àñ ïðèïëèâó âîäà òå÷å
äî áåðåãіâ, ïіä ÷àñ âіäïëèâó – âіä áåðåãіâ. Öі ðóõè âîäè äîáðå çíàþòü ìåøêàíöі óçáåðåæü. ßêùî ó âiäêðèòîìó îêåàíі âèñîòà ïðèïëèâіâ äî 0,5 ì, òî
ó ìiëêîâîäíèõ ìîðÿõ âîíà ïåðåâèùóє iíîäi 6 ì, à â ãèðëàõ ði÷îê – äî 15 ì
і áіëüøå.
 Чи можуть рухи земної кори спричинити рухи води в океані? Ðóõè çåìíîї
êîðè íåðіäêî íàðîäæóþòü öóíàìі – õâèëі, ñïðè÷èíåíі çåìëåòðóñàìè і âèâåðæåííÿìè âóëêàíіâ (ìàë. 2). Öóíàìі çíà÷íî âіäðіçíÿþòüñÿ âіä âіòðîâîї
õâèëі, àäæå öÿ õâèëÿ îõîïëþє óñþ âîäíó òîâùó âіä äíà äî ïîâåðõíі. Ïîøèðþєòüñÿ âîíà íå ëèøå â îäíîìó ïåâíîìó íàïðÿìêó, é â ðіçíі áîêè âіä
ìіñöÿ âèíèêíåííÿ. Ïîáà÷èòè і âіä÷óòè öóíàìі ó âіäêðèòîìó îêåàíі âàæêî,
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×àñòèíó îêåàíó àáî ìîðÿ, ùî ãëèáîêî âäàєòüñÿ ó ñóõîäіë, àëå ìàє âіëüíèé çâ’ÿçîê ç îêåàíîì, íàçèâàþòü çàòîêîþ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ íàçâà «çàòîêà» іñòîðè÷íî çàêðіïèëàñÿ çà òàêèìè ÷àñòèíàìè Ñâіòîâîãî îêåàíó, ùî є ïî
ñóòі ìîðÿìè, ÿê, íàïðèêëàä: Ìåêñèêàíñüêà, Ãóäçîíîâà àáî Ïåðñüêà çàòîêè.
Âіäíîñíî âóçüêó ÷àñòèíó âîäíîãî ïðîñòîðó, ùî ñïîëó÷àє äâі ñóñіäíі âîäîéìè і ðîç’єäíóє äіëÿíêè ñóõîäîëó, íàçèâàþòü ïðîòîêîþ. Ïðèêëàäîì
ïðîòîêè є Êåð÷åíñüêà, Áîñôîð, Ìàãåëëàíîâà.
 Як позначається взаємодія Світового океану і атмосфери на їх температурі?
Ìîðñüêà âîäà – íåïîãàíèé íàêîïè÷óâà÷ ñîíÿ÷íîãî òåïëà і îáіãðіâà÷. Íàïðèêëàä, âåðõíіé äåñÿòèìåòðîâèé øàð îêåàíі÷íèõ âîä óòðèìóє ñòіëüêè
òåïëà, ñêiëüêè íå ìàє âñÿ àòìîñôåðà. Îõîëîäæóþ÷èñü, îêåàí ùåäðî âіääàє
ñâîє òåïëî ó ïðèëåãëі øàðè àòìîñôåðè, íàãðіâàþ÷è її. ßêáè îêåàíó íå
áóëî, ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íà Çåìëі ñòàíîâèëà á íå +15, à –21 °Ñ.
Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä Ñâiòîâîãî îêåàíó çàãàëîì äîðiâíþє
17,5 °Ñ. Öå ïðèáëèçíî íà òðè ãðàäóñè âèùå çà ñåðåäíþ òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ áiëÿ ïîâåðõíi Çåìëi. Íàéòåïëіøі ïîâåðõíåâі âîäè ìàє Òèõèé îêåàí,
òåìïåðàòóðà ÿêèõ ó ñåðåäíüîìó ïåðåâèùóє 19 °C. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ïîâåðõíåâèõ âîä Іíäіéñüêîãî îêåàíó ñÿãàє 17 °C. Òðåòє ìiñöå ïîñіäàє Àòëàíòè÷íèé îêåàí ç òåìïåðàòóðîþ âîäè 16,5 °C. Íàéíèæ÷à òåìïåðàòóðà
Ïiâíi÷íîãî Ëüîäîâèòîãî îêåàíó ñÿãàє â ñåðåäíüîìó 1 °Ñ.
Çàâäÿêè ïåðåìіøóâàííþ âîäè òåïëî ç ïîâåðõíі âîäè ïåðåäàєòüñÿ âãëèá
îêåàíі÷íîї òîâùі. Ïðîòå ç ãëèáèíîþ òåìïåðàòóðà âîäè Ñâіòîâîãî îêåàíó
ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ і íà ãëèáèíі äâà êіëîìåòðè âîíà çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóє 2–3 °Ñ. Ó ðàçі îõîëîäæåííÿ ìîðñüêîї âîäè íèæ÷å –2 °Ñ íà її ïîâåðõíі óòâîðþєòüñÿ êðèãà. Âîíà âêðèâàє 15 % âîäíîãî ïðîñòîðó Ñâіòîâîãî
îêåàíó. Ìåæі ïîøèðåííÿ êðèãè çàëåæàòü âіä ïіð ðîêó, âіòðіâ, òå÷іé. Îêðåìі âåëåòåíñüêі óëàìêè ìàòåðèêîâîãî ëüîäó – àéñáåðãè òðàïëÿþòüñÿ íàâіòü
íà 30-é ïàðàëåëі.
 Як впливає атмосфера на солоність вод Світового океану? Ìîðñüêà
âîäà – ðîç÷èí áàãàòüîõ äåñÿòêіâ õіìі÷íèõ åëåìåíòiâ. Ñåðåä íèõ âàæëèâó
ðîëü âіäіãðàþòü ñîëі. Ñîëîíіñòü âèìіðþþòü ó ïðîìіëå – òèñÿ÷íèõ ÷àñòêàõ
áóäü-ÿêîї âåëè÷èíè (‰). Ñåðåäíÿ ñîëîíіñòü Ñâіòîâîãî îêåàíó ñòàíîâèòü
35 ‰. Öå îçíà÷àє, ùî â 1 êã ìîðñüêîї âîäè ðîç÷èíåíî 35 ã ñîëåé. Ñîëîíіñòü îêåàíі÷íèõ âîä çóìîâëåíà ïåðåäóñіì ñïіââіäíîøåííÿì îïàäіâ і âèïàðîâóâàííÿ. Êðіì òîãî, âîíà çàëåæèòü âіä ìîðñüêèõ òå÷іé, ïðèòîêó
ïðіñíèõ ðі÷êîâèõ âîä і ÷àñòêîâî âіä óòâîðåííÿ òà òàíåííÿ êðèãè.
Íàéìåíøà ñîëîíіñòü îêåàíі÷íèõ âîä ó âèñîêèõ øèðîòàõ, ùî ïîÿñíþþòü
ìàëèì âèïàðîâóâàííÿì, ïåðåâàæàííÿì îïàäіâ íàä âèïàðîâóâàííÿì і,
÷àñòêîâî, òàíåííÿì êðèãè. Ç íàáëèæåííÿì äî òðîïі÷íèõ øèðîò ñîëîíіñòü
çðîñòàє. Íàïðèêëàä, â Àòëàíòè÷íîìó îêåàíі âîíà ñÿãàє áëèçüêî 38 ‰,
Іíäіéñüêîìó і Òèõîìó – 37 ‰. Âèñîêó ñîëîíіñòü âîä òóò ïîÿñíþþòü äóæå
âåëèêèì âèïàðîâóâàííÿì і ìàëîþ êіëüêіñòþ àòìîñôåðíèõ îïàäіâ. Ó íàïðÿìêó äî åêâàòîðà ñîëîíіñòü çìåíøóєòüñÿ äî 33–35 ‰.
Îòæå, âèïàðîâóþ÷èñü іç Ñâіòîâîãî îêåàíó, âîäà çàáåçïå÷óє àòìîñôåðó
òåïëîì і âîëîãîþ. Òîìó íà ðіçíèõ ãåîãðàôі÷íèõ øèðîòàõ ìîðñüêà âîäà ìàє
ñâîї òåìïåðàòóðó і ñîëîíіñòü. Âëàñòèâîñòі âîä Ñâіòîâîãî îêåàíó çóìîâëåíі
îñîáëèâîñòÿìè êëіìàòó òієї äіëÿíêè çåìíîї êóëі, äå öі âîäè ïîøèðåíі. Íàïðèêëàä, íà åêâàòîðі ìîðñüêà âîäà äóæå òåïëà (+25 °Ñ… +29 °Ñ). Òåïëîþ
òàêîæ є і âîäà ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ, òåìïåðàòóðà ÿêîї ñòàíîâèòü ó ñåðåäíüîìó +19 °Ñ. Ïðîòå, ïîðіâíÿíî ç âîäîþ â åêâàòîðіàëüíèõ øèðîòàõ, âîäà
òðîïіêіâ ñîëîíіøà. Òåìïåðàòóðíі óìîâè і ñîëîíіñòü ìîðñüêîї âîäè ïîìіðíèõ
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àäæå òàì їõíÿ âèñîòà ðiäêî ïåðåâèùóє 60–90 ñì. Ç íàáëèæåííÿì äî óçáåðåææÿ öóíàìі, ùî ïîøèðþєòüñÿ çі øâèäêіñòþ âiä 50 äî 1000 êì/ãîä,
ñòðіìêî é ðіçêî çðîñòàє – äî 50 ì i áiëüøå. Îñü òóò і âèÿâëÿєòüñÿ їõíÿ
êîëîñàëüíà åíåðãіÿ.
 Якими ресурсами володіє Світовий океан? Ãîëîâíèìè áàãàòñòâàìè Ñâіòîâîãî îêåàíó є áіîëîãі÷íі, ìіíåðàëüíі òà åíåðãåòè÷íі ðåñóðñè.
Áіîëîãі÷íі ðåñóðñè – óñі æèâі îðãàíіçìè îêåàíó, ÿêі ìîæå âèêîðèñòàòè
ëþäèíà. Ñâіòîâèé îêåàí іíîäі íàçèâàþòü êîìîðîþ áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ:
òóò æèâå ïîíàä 160 òèñ. âèäіâ òâàðèí і áëèçüêî 10 òèñ. âèäіâ âîäîðîñòåé.
Öå і ìåøêàíöі ìîðñüêîãî äíà, ÿê-îò, ìîëþñêè, ðà÷êè, êðàáè, äîííі ðèáè, à
òàêîæ ðіçíîìàíіòíі âîäîðîñòі, áàêòåðії òà äðіáíі îðãàíіçìè, ÿêі íàñåëÿþòü
òîâùó âîäè і ïàñèâíî ïåðåìіùóþòüñÿ òå÷ієþ. Ñóêóïíіñòü òàêèõ îðãàíіçìіâ
íàçèâàþòü ïëàíêòîíîì. Îêåàí òàêîæ є äîìіâêîþ áàãàòüîõ òâàðèí, çäàòíèõ àêòèâíî ïëàâàòè ó âîäі íà çíà÷íі âіäñòàíі íåçàëåæíî âіä íàïðÿìêó
òå÷ії. Öå êèòè, äåëüôіíè, ìîðñüêі çìії, âîäÿíі ÷åðåïàõè, áіëüøіñòü ðèá.
Ïîïðè âåëè÷åçíó êіëüêіñòü і ðіçíîìàíіòòÿ ìîðñüêèõ ìåøêàíöіâ, 60 %
ïëîùі Ñâіòîâîãî îêåàíó íàãàäóþòü ïóñòåëі ìàòåðèêіâ. Àäæå îðãàíіçìè,
ïîòðåáóþ÷è ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà òà êèñíþ, îñåëÿþòüñÿ ïåðåâàæíî ó ïðèáåðåæíèõ òà ïðèïîâåðõíåâèõ âîäàõ. Ñàìå òóò çäåáіëüøîãî âåäóòü ïðîìèñåë
ðèáè – öіííîãî ïðîäóêòó õàð÷óâàííÿ ëþäèíè. Êðіì òîãî, ëîâëÿòü êðàáіâ,
ìіäіé, âèäîáóâàþòü їñòіâíі òà ëіêóâàëüíі âîäîðîñòі, ïîëþþòü íà ìîðñüêèõ
çâіðіâ (êèòіâ, ìîðæіâ, òþëåíіâ), ÿêі є äëÿ ïðîìèñëîâîñòі äæåðåëîì ñèðîâèíè, çîêðåìà, æèðó, øêіðè, õóòðà. Íàéáіëüøå áіîëîãі÷íèõ ðåñóðñіâ âèäîáóâàþòü ó Òèõîìó îêåàíі, éîìó ïîìіòíî ïîñòóïàєòüñÿ Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé
òà Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé îêåàíè.
Ìіíåðàëüíі ðåñóðñè – êîðèñíі êîïàëèíè îêåàíó, ùî ìîæå âèêîðèñòàòè
ëþäèíà. Äî òàêèõ ïåðåäóñіì íàëåæèòü ñiëü. Ó ìîði âèäîáóâàþòü ïðèáëèçíî êîæíó ÷åòâåðòó òîííó íåîáõiäíîї ëþäñòâó êóõîííîї ñîëi. Ç ìîðñüêîãî
äíà àêòèâíî âèäîáóâàþòü íàôòó é ãàç, çàïàñè ÿêèõ â îêåàíі ñòàíîâëÿòü íå
ìåíø ÿê 40 % âіä óñіõ, ùî є íà ïëàíåòі. Âіäêðèòі òà åêñïëóàòóþòüñÿ âåëå60

