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Тепер, коли ми навчилися літати в  повітрі, 
як птахи, плавати під водою, як риби, нам 
не вистачає лише одного: навчитися жити 
на Землі, як люди.

Бернард Шоу

 Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники!

Ви розгорнули першу сторінку свого під-
ручника з  географії. Завдяки попереднім кур-
сам цієї науки ви отримали достатній рівень 
особистої географічної культури й  добре під-
готовлені для вдосконалення та узагальнення 
власних уявлень про географічну картину сві-
ту. Провідна ідея програми з географії в 11 кла-
сі  — це залучення вас до свідомої, соціально 
корисної практичної діяльності, в  основу якої 
закладено ґрунтовні сучасні географічні знання 
та вміння постійно їх оновлювати.

Матеріал курсу «Географічний простір Зем-
лі», відповідно до чинної програми, об’єднано 
в  п’ять розділів:
 I. Топографія з  основами геодезії та картогра-

фія. Географічні інформаційні системи (ГІС) 
та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

 II. Загальні закономірності географічної обо-
лонки Землі.

 III. Загальні суспільно-географічні закономір-
ності світу.

 IV. Суспільна географія держави (на прикла-
ді України).

 V. Суспільно-географічне бачення глобальних 
проблем людства, глобальні стратегії і про-
гнози.
У межах розділів виділені теми та парагра-

фи, кожен із яких розпочинається вступними 
запитаннями, що спираються на знання, умін-
ня та навички, якими ви вже володієте (пікто-
грама). Основна частина підручника — це текст, 
який треба уважно прочитати та проаналізува-
ти, звернувши увагу на географічні терміни та 
поняття, позначені жирним курсивом. Їх тлу-
мачення наведені українською та найбільш по-
ширеною в  світі мовою міжнародного спілку-
вання  — англійською в  рубриці «Словник».

Спеціально підібрані схеми, графіки, діа-
грами, статистичні таблиці й  інші ілюстрації, 
що унаочнюють та доповнюють зміст парагра-
фів, допоможуть уявити й  швидше зрозуміти 
закономірності географічних процесів і  явищ 
та їхні особливості. Кожна ілюстрація спо-
нукає не просто до розглядання, а  до актив-
ного мислення й  творчого її опрацювання.

Різноманітні завдання підручника спрямо-
вані на розкриття важливих і актуальних про-
блеми сучасної географії та низки суміжних 
наук. Щоб ваша мандрівка географією була 
не тільки приємною, але й  корисною, дове-
деться не лише читати та дивитися, а  й чи-
мало працювати: виписувати, порівнювати, 
робити висновки, аналізувати, узагальнювати. 
Усі ці вміння знадобляться вам як у  подаль-
шому професійному навчанні, так і  в повсяк-
денному житті.

В основному тексті ви знайдете такі по-
значки:

 — скористайтеся картою

 — виконайте завдання або дайте відповідь

 — історичний факт

 — актуально сьогодні

Параграф, як і раніше, завершують висно-
вки й підсумкові запитання та завдання. Прак-
тичні роботи та дослідження, яких так багато 
в курсі географії 11 класу, спонукатимуть вас 
до власних відкриттів та наукової роботи.

Сучасний світ змінюється швидше, ніж ми 
це усвідомлюємо, стежити за цими перетво-
реннями ви зможете за допомогою рубрики 

«Джерела Інтернету» —  із посиланнями 

на електронні ресурси щодо сутності проблем, 
які розглядаються у  підручнику.

До підручника також розроблений електрон-
ний освітній ресурс, який містить багато ко-
рисної інформації для опрацювання, матеріали 
для виконання практичних робіт і досліджень, 
тестові завдання для підготовки до контрольних 
та самостійних робіт, які можна виконати в ре-
жимі онлайн, тощо.

Від щирого серця бажаємо вам цікавої та 
корисної мандрівки курсом «Географічний про-
стір Землі».
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§ 1 Географія як система наук

1.  Назвіть об’єкти дослідження шкільних курсів географії, які вже опанували. 2.  Оцініть 
значення та роль географічної науки в  сучасному світі.

1 ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК. ОБ’ЄКТ І  ПРЕД-
МЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ. Відомо, що 

все у  світі відбувається у  двох вимірах: про-
сторі й  часі. Простір  — географія, час  — іс-
торія. Отже, зростання складності і значення 
цих двох наук у  житті суспільства є  очевид-
ним. Головним завданням географії в  серед-
ній школі є  формування просторово-терито-
ріальної орієнтації людини. Попередні курси 
географії навчили вас орієнтуватися як у про-
сторі нашої країни та її окремих регіонів, так 
і  у світі загалом. Це є  необхідністю повсяк-
денного життя, особливо у  зв’яз ку з  проце-
сами глобалізації, що посилюється.

Об’єктом вивчення географії є  поверхня 
нашої планети, а предметом — територіальна 
організація природних і  соціально-економіч-
них об’єктів, процесів та явищ на ній. При 
цьому територіальна організація розглядаєть-
ся як розміщення об’єктів, процесів та явищ 
на земній поверхні в  певному порядку. До-
слідження цього порядку, розуміння його за-
кономірностей у  всіх проявах і  є завданням 
географії.

У наш час географія  — це система наук, 
що вивчає природні й  виробничі територіаль-
ні комплекси та їхні компоненти (мал.  1).

Чи вважаєте ви вичерпною інформацію, наве-
дену на мал.  1? Назвіть об’єкт і  предмет ви-
вчення вказаних у  схемі наук.

2 ПОНЯТТЯ ГЕОСИСТЕМИ. Для геосистем ха-
рактерні складність і відкритість. Основою 

функціонування геосистем є  розміщення їх 
об’єктів у  певному порядку, взаємозв’язку та 
взаємодії.

Найбільшою геосистемою нашої планети 
є географічна оболонка. Вона складається з під-
систем (менших систем, які є  її частинами): 
літосфери, гідросфери, атмосфери та біосфери). 
Останні самі є  геосистемами й  складаються, 
у  свою чергу, із геосистем меншого масштабу 
й  створюють єдину систему через обмін речо-
виною та енергією.

Пригадайте вже відомі вам кругообіги речови-
ни. Яку енергію вони використовують?

Мал.  1.  Система географічних наук.

Краєзнавство

Геодезія

Геоекологія

Картографія

Країнознавство

Топографія

Загальногеографічні науки

Ландшафтознавство

Географія культури

Географія ґрунтів
Географія релігій

Електоральна географія

Географія населення

Географія тварин

Географія рослин

Геологія

Політична географіяГідрологія суходолу  
та океанологія

Соціальна географіяКліматологія та метеорологія

Економічна географіяГеоморфологія

Суспільна географіяФізична географія

СИСТЕМА ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК
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3 ГЕОГРАФІЯ СЕРЕД НАУК, СТРУКТУРА ГЕОГРА-
ФІЧНИХ ЗНАНЬ. Сучасний рівень розвитку 

цивілізації та основні тенденції її трансфор-
мації в  просторі й  часі супроводжуються за-
гостренням багатьох проблем територіальної 
організації природи й  суспільства. Це про-
являється в наростанні екологічних, міграцій-
них, військово-стратегічних проблем, чільне 
місце в  дослідженні й  вирішенні яких нале-
жить географії.

Оскільки простір і  час невіддільні, то гео-
графічна наука тісно пов’язана з  історією. 
Суспільство є  єдиною системою, яка склада-
ється з природних умов і ресурсів, населення 
і господарства. Географія — одна з небагатьох 
наук, яка вивчає все це як єдину систему 
взаємопов’я за них елементів. Тому вона пов’я-
зана практично з  усіма природничими і  сус-
пільними науками.

Видатний французький географ Елізе Реклю 
сказав, що географія є  історією в  просторі, 
а  історія — географією в часі. Із якими наука-
ми міжпредметні зв’язки географії є  найтісні-
шими? Які саме? Як це ілюструє вислів Елізе 
Реклю?

Структура географічних знань визначаєть-
ся структурою самої науки. У  найзагальнішо-
му вигляді географія поділяється на фізичну 
і  суспільну, а  географічні знання на фізико- 
і суспільно-географічні. Фізична географія тієї 
чи іншої території або планети загалом дає 
знання про закони й закономірності розміщен-
ня і взаємодію компонентів природи та їх різ-
номанітні поєднання. Суспільна географія дає 
розуміння особливостей розвитку суспільства 
в  територіальному й  соціальному просторі на 
прикладі окремих регіонів і  країн.

4 ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕО-
ГРАФІЇ. За своїм світоглядним значенням 

географія стоїть в  одному ряду з  історією, із 
якою невідривно пов’язана, як пов’язані між 
собою простір і  час. Вивчення географії дає 
людині життєво необхідну орієнтацію в  про-
сторі. Просторово-територіальний інстинкт лю-
дини, притаманний усім живим істотам, дуже 
сильний. Не можна перебільшити й  виховне 
значення географії. Земля, територія, власний 
простір  — це синоніми понять Батьківщина, 
Вітчизна, мала Батьківщина тощо. Узагалі су-

часна людина не може вважатися освіченою 
без сформованої географічної культури, роль 
якої зростає в  процесі глобалізації, коли люд-
ству стають доступними будь-які куточки пла-
нети.

Джеф Безос та його компанія «Blue Origin» 
у  2019  р. планують розпочати роботу з  пер-
шими космічними туристами. «Blue Origin» по-
будувала багаторазову ракету, що як вантаж 
підніматиме спеціальну капсулу із шістьма па-
сажирами. На суборбітальній висоті близько 
100  км капсула відділятиметься від ракети 
й  спускатиметься на Землю за допомогою па-
рашутів. Туристи зможуть і космос подивитися, 
і  випробувати, що таке невагомість.

Глобальне потепління та зростання посуш-
ливості клімату підвищують конструктивне 
значення кліматології, гідрології і  географії 
загалом. Збільшення кількості регіональних 
військових конфліктів потребує використан-
ня знань із політичної та військової географії. 
Хаотична забудова міст і  позбавлене науко-
вого обґрунтування розміщення нових про-
мислових об’єктів указують на необхідність 
проведення економіко-географічних дослі-
джень й  впровадження їх у  практику. Не-
впинно зростає значення й інших географічних 
наук та навчальних дисциплін. Наприклад, 
швидкий розвиток туризму й  рекреації по-
требує розширення й поглиблення досліджень 
у галузі рекреаційної та суспільної географії.

Здавалося  б, далекий від географії французь-
кий генерал, а  пізніше імператор Наполеон, 
підкреслюючи значення географії в  житті як 
людей, так і  держав, казав: «Географія  — це 
доля».

СЛОВНИК

Геосистема  — географічне утворення, системи різ-
ного рівня, що складаються із цілісної множини 
взаємо пов’язаних, взаємодіючих компонентів, пев-
на просторово-територіальна єдність географічних 
об’єктів, процесів і явищ на території у визначених 
межах.
Geosystem  — is geographic formation, systems of 
different levels consisting of an integral set of in-
terconnected, interacting components. Сertain spa-
tial-territorial unity of geographical objects, process-
es and phenomenas in the territory within certain 
limits.
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ВИСНОВКИ

 � Географія  — цілісна система наук, об’єднаних просторово-терито-
ріальним підходом до вивчення природи й  суспільства.

 � Геосистема  — певна просторово-географічна єдність географічних 
об’єктів, процесів і  явищ у  визначених територіальних межах. Най-
більшою геосистемою нашої планети є  її географічна оболонка, яка 
складається з  менших геосистем.

 � Невідривність простору й часу визначає зв’язок географії з  історією. 
Географія також тісно пов’язана з  геологією, біологією, соціологією, 
економікою, екологією.

 � Географія належить до світоглядних навчальних дисциплін. Проте 
зростає її конструктивне значення. Це пов’язане з  тим, що сучасні 
напрямки розвитку цивілізації не можуть обійтися без застосування 
на практиці географічних знань.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть або спростуйте твердження, 
що просторовий вимір у  житті су-
спільства є  одним із визначальних.

2. Обґрунтуйте предмет дослідження 
географії.

3. Спрогнозуйте подальші зміни в  літо-
сфері, гідросфері, атмосфері та біосфе-
рі під впливом господарської діяль-
ності людини.

4. Складіть структурно-логічну схему 
«Географія серед наук».

5. Проаналізуйте конструктивну роль 
географії для проведення раціональ-
ної та зваженої зовнішньої і внутріш-
ньої політики України.
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РОЗДІЛ I ТОПОГРАФІЯ З  ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗІЇ 
ТА  КАРТОГРАФІЯ . ГЕОГРАФІЧНІ 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (ГІС) ТА 
ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ (ДЗЗ)
Тема 1. Топографія з  основами геодезії
Тема 2. Картографія
Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне 
зондування Землі (ДЗЗ)

Тема 1. Топографія з  основами геодезії

§ 2 Форма і  розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня)

1.  Пригадайте способи зображення Землі. 2.  Поясніть, чому існують різні види масшта-
бів, у  чому їх відмінності.

1 ТОПОГРАФІЯ ТА ГЕОДЕЗІЯ ЯК НАУКИ. Топо-
графія (від грец.  — «описувати місце-

вість») тісно пов’язана з  картографією та 
геодезією і  розглядає в  деталях способи ви-
вчення земної поверхні й відображення її на 
картах і планах. Топографічна зйомка є осно-
вним методом вивчення земної поверхні. Для 
створення топографічних карт земної поверх-
ні в  заданому масштабі проводять комплекс 
польових вимірювань на місцевості та каме-
ральні роботи.

Значення топографії важко переоцінити, 
особливо для картографуванняприродного 
середовища. Описи місцевості не замінять 
топографічних карт, які є  основним матері-

алом для складання загальногеографічних 
карт.

Що таке загальногеографічна карта? Як ви її 
використовуєте?

Геодезія тісно пов’язана з  астрономією, 
географією, геологією, геоморфологією, гео-
фізикою. Завдання геодезії  — визначення 
форми й  розмірів Землі та її зовнішнього 
гравітаційного поля; дослідження горизон-
тальних і  вертикальних деформацій земної 
кори; дослідження переміщення берегової 
лінії Світового океану та земних полюсів. 

СЛОВНИК

Топографія  — наука, що вивчає земну поверхню 
в  геометричному відношенні з  метою створення то-
пографічних карт.
Topography  is a science that studies the earth's surface 
geometrically in order to create topographic maps.

СЛОВНИК

Геодезія  — наука про методи визначення фігури 
й  розмірів Землі, зображення її поверхні на планах 
і картах, а також точних вимірювань на місцевості для 
розв’язання різних наукових і  практичних завдань.
Geodesy  the science of methods for determining the 
shape and size of the Earth, the image of its surface on 
plans and maps, as well as precise measurements on the 
ground for solving various scientific and practical problems.
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Серед практичних завдань варто виділити 
такі: визначення положення окремих точок 
земної поверхні в обраній системі координат; 
складання карт і  планів місцевості; вико-
нання вимірювань, необхідних для пошуку, 
проектування, будівництва й  експлуатації 
будівель і  споруд.

Уперше визначення головних термінів геодезії — 
землерозділ та землемір  — у  IV ст. до н. е. дав 
Аристотель (384—322  рр. до н. е.) у  книзі «Мета-
фізика», а  відповідні знання з’явилися набагато 
раніше. Щоб розділити планету на окремі земель-
ні ділянки  — материки, геодезичні вимірювання 
за кілька століть до нашої ери проводили не 
тільки в Єгипті та Китаї, а й в  інших країнах. У до-
лині Нілу були споруджені зрошувальні системи 
й  канали, палаци й  храми, піраміди, будівництво 
яких було неможливе без відповідних геодезич-
них робіт, що виконували досить детально.

2 ФОРМА І РОЗМІРИ ЗЕМЛІ. Фізична поверхня 
Землі настільки складна, що виразити її 

математичною формулою неможливо, оскільки 
вона не відповідає жодному фізичному закону. 
Використання людством території фізичної по-
верхні для своїх потреб призвело до необхід-
ності надійного її обліку. Виникла ідея піді-
брати та прийняти форму й  розміри типової 
геометричної фігури, яка є  строгою матема-
тичною поверхнею і  за своєю величиною буде 
найближчою до фігури Землі. Науку спряму-
вали на вивчення елементів відхилень між 
цією фігурою та існуючою фізичною поверх-
нею Землі.

Існуючу фігуру Землі беруть за рівневу 
поверхню, похідна якої збігається з поверхнею 
води океанів у  спокійному стані й  уявно про-
довжена під материками. Така поверхня має 
властивість, що в  кожній її точці прямовисна 
лінія перпендикулярна до похідної. Вона не 
збігається з  поверхнею жодної математичної 
фігури й  сама є  неправильної форми  — гео-

їдом. На основі досліджень визначили, що 
математична форма Землі нагадує більше еліп-
соїд, який утворюється від обертання еліпса 
навколо своєї малої осі.

Обчисленням півосей a  і b еліпсоїда за-
ймалися багато вчених. Російський вчений 
Ф.  Красовський отримав такі результати: 

a = 6 378 245  м; b = 6 356 863  м; a
a b

a
= ( )−

≈
1

300

. 

Цей еліпсоїд називають референц-еліпсоїдом 
Красовського. Його поверхня відрізняється від 
рівневої на величину не більше 150  м. Хоча 
Земля не є кулею, вона насправді дуже близь-
ка до цієї форми (мал.  1).

Розгляньте мал. 1 та зробіть відповідні висновки.

Отже, можна узагальнити, що форма Зем-
лі — це сплющений сфероїд, тобто Земля стис-
нута на полюсах та випукла на екваторі. Не 
ідеально сферична Земля має дуже малу різ-
ницю між радіусами від центра до екватора 
та полюсів (1/298).

Сплющений сфероїд є одним із класів три-
вимірних об’єктів, що мають спільну назву — 
еліпсоїди. Усі типи еліпсоїдів застосовуються 
як основа математичних моделей для опису 
форми Землі.

Для відображення форми Землі немає 
геометричної фігури. Існують регіональні ано-
малії в її гравітаційній силі, змінюється й маса 
речовини Землі, що спричиняє відмінності 
у  гравітації. На цьому рівні форма Землі 
є  гладкою та близькою до еліпсоїда, однак 
із певною хвилястістю. Цю форму називають 
геоїдом.

Ви вже знайомі з  поняттями «еліпсоїд», «сфе-
роїд», «геоїд». Поясніть їх значення.

Геоїд визначається як поверхня постійно-
го гравітаційного потенціалу. Чим далі від 

Земля
(Неправильна

форма)

Геоїд
(Гравітаційна

модель, 
менш

упорядкована
форма)

Сплющений
сфероїд

(Математична
модель, 

геометрична
форма)

Куля
(Математична

модель, 
“Ідеальна”
геометрична

форма)

Земля
(Неправильна

форма)

Геоїд
(Гравітаційна

модель, 
менш

упорядкована
форма)

Геоїд
(Гравітаційна

модель, 
менш

упорядкована
форма)

Сплющений
сфероїд

(Математична
модель, 

геометрична
форма)

Куля
(Математична

модель, 
“Ідеальна”
геометрична

форма)

Куля
(Математична

модель, 
“Ідеальна”
геометрична

форма)

Рис.  1. а)  Земний еліпсоїд; б)  наближення справжньої форми Землі

а б
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ядра Землі, тим меншою є гравітаційна сила. 
Ми можемо скористатися цими знанням для 
досить точного визначення нашого переви-
щення. Застосовуючи гравіметр, який досить 
точно вимірює гравітаційне поле Землі, мож-
на розрахувати перевищення над певним 
датумом, таким як середній рівень моря, 
навіть перебуваючи за тисячі кілометрів від 
нього.

Геоїд не відображає місцеві пагорби й  до-
лини, а  подає лише об’єкти середнього роз-
міру (гірські хребти, улоговини завширшки 
в  сотні кілометрів тощо). Дуже малі об’єкти 
(пагорби, долини) тощо, які не впливають на 
регіональне гравітаційне поле, на геоїді не 
відображуються.

Геоїд, як поверхня постійного гравітацій-
ного потенціалу, досить змінний за формою. 
Поверхня здебільшого найвища вздовж гір-
ських хребтів, у тому числі Серединно-Атлан-
тичний хребет та Індонезія, і найнижча в оке-
анічних котловинах (мал.  2).

Використовуючи глобус, визначте розташування 
максимальних аномалій гравітаційного поля Зем-
лі. Які географічні райони розташовані в меж-
ах цих територій?

Слід зазначити, що океани, наповнені 
рідиною, повторюють форму геоїда майже 
точно. Ідеально гладка поверхня океану (без 
вітрів, припливів і  температурних відмін-
ностей) точно повторювала  б форму геоїда. 
Найпростіший спосіб уявити геоїд  — при-
пустити, що немає континентів, а  вся по-
верхня Землі вкрита водою.

Оскільки поверхня Землі нерівномірна, то 
й  форма геоїда визначена недостатньо точно, 
отже, непридатна для розміщення в  системі 
Х, Y  та Z  координат. Щоб уникнути цієї про-
блеми, вибирають наближену до геоїда фор-

му  — еліпсоїд (для певної території держави, 
континенту, півкулі, планети). Це дає можли-
вість робити математичні перетворення із гео-
графічної у  проекційну систему координат. 
Оскільки еліпсоїд є  математичною конструк-
цією, значення можуть бути отримані для будь-
якої точки поверхні лише заповненням значень 
широти й  довготи у  формулі, використаній 
для створення еліпсоїда.

Математично еліпсоїд є об’єктом із різною 
довжиною осей X, Y  та Z. Він відрізняється 
від сфероїда, у  якого вісі X  та Y  однакової, 
а  вісь Z  — відмінної довжини. Із практичної 
точки зору геодезисти часто розглядають сфе-
роїди як особливий клас еліпсоїдів.

Оскільки Земля не є  ідеальною геоме-
тричною формою, використовується багато 
еліпсоїдів, які описують земну поверхню від-
носно точно в  різних місцях. Із часом старі, 
менш точні еліпсоїди замінюють на більш 
точні. Наприклад, для України еліпсоїд Кра-
совського 1940  р. було замінено на еліпсоїд 
УСК-2000.

Із додаткових джерел доберіть інформацію про 
еліпсоїд УСК-2000.

Аномалії гравітаційного поля Землі (мілігали)Аномалії гравітаційного поля Землі (мілігали)

Мал.  2.  Гравітаційний потенціал Землі 
(джерело: НАСА, за даними місії GRACE).

СЛОВНИК

Гравіметр  — інструмент, що використовується для 
вимірювання гравітаційного прискорення. Градієнт 
пов’язаного гравітаційного потенціалу певної маси 
є  прискоренням цього потенціалу.
Gravimetry  is a tool used to measure gravity acceler-
ation. The gradient of bound gravitational potential of 
a certain mass is to accelerate this potential.

СЛОВНИК

Датум  — набір параметрів, що використовуються 
для зміщення і  трансформації референц-еліпсоїда 
в  локальні географічні координати.
Datum  is a set of parameters used to displace and 
transform the reference ellipsoid into local geographic 
coordinates.
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§ 3 Топографічна карта

1.  Пригадайте, як називаються лінії, що утворюють на глобусі градусну сітку. 2.  Назвіть 
відмінності між абсолютною й  відносною висотою місцевості.

1 ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ. Топографічну карту 
створюють за певними математичними за-

конами. Це — детальне зображення місцевос-
ті, що дозволяє визначити як планове, так 
і  висотне положення точок на ній. Матема-
тичні закони забезпечують максимальну точ-
ність і  зводять до мінімуму спотворення, що 
виникають при перенесенні поверхні земного 
еліпсоїда на площину.

Топографічна карта є  універсальною гео-
графічною картою великого масштабу, яка 
містить інформацію про рельєф, гідрографію, 
склад ґрунту, рослинність, об’єкти господар-

ства й культури, дороги, кордони, комунікації 
тощо. За наявності топографічної карти мож-
на легко просуватися наміченим маршрутом.

Чи користувалися ви під час подорожей топогра-
фічними картами? Наскільки вдало ви це робили?

Важливими ознаками, що відрізняють то-
пографічну карту від загальногеографічної, 
є великий і незмінний по всій карті масштаб, 
глибока деталізація та зображення значної 
кількості інформації масштабними умовними 
знаками.

Топографічні зображення місцевості без ура-
хування кривизни поверхні Землі  — плани, ві-
дображають найдрібніші об’єкти, які не можна 
зобразити на карті (наприклад точні окреслення 
предметів на місцевості). На карті навіть великі 
об’єкти часто зображують умовними знаками. За 
топографічним планом визначають кількісну ха-
рактеристику географічних об’єктів, вимірюють 
ширину річки, дороги. На карті ці об’єкти за-
вжди зображують із перебільшенням (мал.  1).

ВИСНОВКИ

 � Топографія та геодезія  — найдавніші науки на Землі. Їх практичне 
значення полягає не лише у  складанні карт і  планів місцевості, але 
й у проведенні вимірювань, необхідних для різноманітної господарської 
діяльності людини.

 � Складна фізична поверхня Землі не відповідає жодному існуючому 
фізичному закону, і  виразити її математичною формулою неможливо.

 � Дослідження встановили, що математична форма Землі нагадує 
більше еліпсоїд, який утворюється від обертання еліпса навколо сво-
єї малої осі. Вона не збігається із жодною поверхнею математичної 
фігури й  сама має неправильну форму. Отже, форма Землі  — це 
сплющений сфероїд.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що форма Землі непра-
вильна і  не піддається точним мате-
матичним обчисленням.

2. Обґрунтуйте необхідність подальшо-
го розвитку геодезії та топографії — 
наук, які мають практичне значення 
для життєдіяльності людини.

3. Спрогнозуйте вплив інформаційних 
технологій на подальший розвиток 
топографії.

4. Порівняйте план, топографічну та гео-
графічну карти. Поясніть їх відмінність.

5. Проаналізуйте роль та сферу діяль-
ності Державної служби України з пи-
тань геодезії, картографії та кадастру: 
dgm.gki.com.ua/

Мал.  1.  Основа створення топографічних карт.

уже наявних планів і  карт великих масштабів

безпосередніх вимірювань  
та зйомок об’єктів місцевості

обробки аерофотознімків території

ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ОСНОВІ
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2 РОЗГРАФЛЕННЯ Й  НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРА-
ФІЧНИХ КАРТ. Топографічна карта світу, 

яку складають у  рівнокутній проекції Гаус-
са—Крюгера (крім карти масштабу 1 : 1 000 000), 
має багатоаркушевий вигляд. Її поділ на окре-
мі аркуші за певною системою називається 
розграфленням. Система позначень окремих 
аркушів номенклатура  — залежить від масш-
табу та географічного розміщення (за геогра-
фічною широтою й  довготою) зображеної на 
цьому аркуші карти території.

В основу розграфлення й  номенклатури 
топографічних карт усіх масштабів покладене 
міжнародне розграфлення аркушів карти мас-
штабу 1 : 1 000 000. Уся поверхня Землі поді-
ляється паралелями через 4° на ряди (пояси), 
меридіанами  — через 6° на колони. Сторони 
трапецій є  межами аркушів карти масштабу 
1 : 1 000 000. Ряди (пояси) позначаються літе-
рами латинського алфавіту, починаючи від 
екватора до полюсів. Колони (із заходу на схід 
від 180°-го меридіана) позначаються арабськи-
ми цифрами від 1 до 60. Номенклатура арку-
ша карти масштабу 1 : 1 000 000 складається 
з  літери, ряду й  номера колони, з’єднаних 
рискою (аркуш карти масштабу 1 : 1 000 000 із 
Києвом позначається як М-36 (мал.  2).

Оскільки шестиградусні зони відлічують 
від гринвіцького меридіана, номери зон і  ко-
лон різняться на 30 (номер колони 1, а зони — 
31, номер колони 31, а  зони  — 1).

Отже, уся земна поверхня зображена на 
2640 аркушах карти масштабу 1 : 1 000 000 
у  вигляді трапецій, розмірами 4° за широтою 
й  6° за довготою.

Таблиця 1

ПОЗНАЧЕННЯ ШИРОТНИХ ПОЯСІВ

Широта,  
у  градусах

Номер літери 
за  алфавітом

Назва поясу

0—4 1 A

4—8 2 B

8—12 3 C

12—16 4 D

16—20 5 E

20—24 6 F

24—28 7 G

28—32 8 H

32—36 9 I

36—40 10 J

40—44 11 K

44—48 12 L

48—52 13 M

52—56 14 N

56—60 15 O

60—64 16 P

64—68 17 Q

68—72 18 R

72—76 19 S

76—80 20 T

80—84 21 U

84—88 22 V

За допомогою таблиці 1 назвіть, у  межах яких 
зон (у межах яких колон) розташована терито-
рія України.

Мал.  2.  Розграфлення і  номенклатура 
аркушів карт масштабу 1 : 1 000 000.
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Територія, яка зображена на одному арку-
ші карти масштабу 1 : 1 000 000, може бути відо-
бражена на кількох аркушах карти більшого 
масштабу (мал.  3).

За основу розграфлення й номенклатури то-
пографічних карт масштабів 1 : 50 000, 1 : 25 000, 
1 : 10 000, 1 : 5000 і  1 : 2000  взято аркуш карти 
масштабу 1 : 100 000 (мал.  4).

3 ПРОЕКЦІЯ ТОПОГРАФІЧНИХ ТА ОГЛЯДОВО-ТО-
ПОГРАФІЧНИХ КАРТ. Проекція топографічних 

та оглядово-топографічних карт є математично 

визначеним відображенням поверхні земного 
еліпсоїда або кулі на площині.

Для створення картографічної проекції на 
поверхню земного еліпсоїда через певні проміж-
ки наносять паралелі та меридіани. Їх сукуп-
ність складає градусну мережу — географічну 
сітку. Вона є  основою для точного нанесення 
на карту топографічних елементів місцевості 
та визначає положення кожної окремої точки 
на земному еліпсоїді. Меридіани й  паралелі 
географічної сітки ділять земний еліпсоїд на 
сферичні трапеції. Західні та східні сторони 

Мал.  4.  а) Розграфлення та номенклатура карт масштабів 
1 : 500 000, 1 : 200 000  і  1 : 100 000; б) розграфлення та но-
менклатура карт масштабів 1 : 50 000, 1 : 25 000 і  1 : 100 000.

Мал.  3.

144  аркуші масштабу 
1 : 100 000, які позначають 

арабськими цифрами  
від 1 до 14

36  аркушів карти масштабу 
1 : 200 000, які позначають 

також римськими цифрами

Дев’ять аркушів карти 
масштабу 1 : 300 000,  

які позначають перед  
номенклатурою аркуша 

мільйонної карти римськими 
цифрами I, II, …, IX

Чотири аркуші карти  
масштабу 1 : 500 000,  

які позначають великими 
літерами А, Б, В, Г

Одному аркушу карти  
мас штабу 1 : 1 000 000  

відповідають:

Таблиця 2

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЩОДО РОЗГРАФЛЕННЯ, НОМЕНКЛАТУРИ Й  РОЗМІРІВ РАМОК 
ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

Масштаб 
карти

Число аркушів 
у  карті

Номенклатура остан-
нього аркуша карти для 
вихідного аркуша N-37

Розміри рамок карт
за широ-

тою
за довго-

тою
масштабу 1 : 1 000 000

1 : 1 000 000 1 N-37 4° 6°

1 : 500 000 4 N-37-Г 2° 3°

1 : 300 000 9 XI-N-37 1°20′ 2°

1 : 200 000 36 N-37-XXXVI 40′ 1°

1 : 100 000 144 N-37-144 20′ 30′

масштабу 1 : 100 000

1 : 50 000 4 N-37-144-Г 10′ 15′

1 : 25 000 16 N-37-144-Г-г 5′ 7′30″

1 : 10 000 64 N-37-144-Г-г-4 2′30″ 3′45″

1 : 5000 256 N-37-144-(256) 1′15″ 1′52,5″

1 : 2000 2304 N-37-144-(256-и) 0′25″ 0′37,5″

а б
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трапецій утворюються дугами меридіанів, а пів-
денні та північні  — паралелей. Отже, лінійні 
величини основи трапецій (південні та пів-
нічні сторони) від екватора до полюсів будуть 
зменшуватися, а  бокові сторони  — збільшу-
ватися (якщо при цьому вони обмежені су-
міжними паралелями, то будуть однаковими).

Для побудови топографічних карт в  Укра-
їні використовують поперечну циліндричну 
рівнокутну проекцію Гаусса—Крюгера. У  цій 
проекції до картографічної сітки за зображен-
ням меридіанів і  паралелей подібна картогра-
фічній сітці поперечно-циліндричної проекції: 
осьовий меридіан й  екватор є  прямими, інші 
меридіани й  паралелі  — кривими лініями, що 
перетинаються під прямим кутом. Ця проекція 
дозволяє отримати зображення великих ділянок 
земного еліпсоїда, що практично не має спо-
творень і  забезпечує можливість побудови на 
такій площі системи плоских прямокутних ко-
ординат. Тому цю проекцію широко викорис-
товують у  топографо-геодезичних роботах.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали: 
«Encyclopedia Channel 190 Карл Фридрих Гаусс». 
Обговоріть інформацію на одному з  уроків.

Проекція Гаусса—Крюгера застосовується 
для обчислення плоских прямокутних коорди-
нат x  і y  із геодезичних координат B  і L  по-
верхні референц-еліпсоїда. В  Україні це еліп-
соїд Красовського.

Проекцію Гаусса—Крюгера отримують шля-
хом проекції земної кулі на поверхню циліндра, 
дотичного до Землі по одному з  меридіанів. 
Для зменшення лінійних спотворень земний 
еліпсоїд ділиться на геодезичні зони, утворе-
ні меридіанами через 6° по довготі, починаю-
чи від гринвіцького (на планах у  масштабі 
1 : 5000 й  більше через 3°). Середній меридіан 
зони називається осьовим. Нумерація зон ве-
деться на схід.

Оскільки в  поперечно-циліндричній про-
екції Гаусса—Крюгера проектування здійсню-
ється на поверхню циліндра, що торкається 
поверхні земного еліпсоїда не по екватору, 
а по меридіану, масштаб зберігається лише по 
цьому дотичному меридіану (мал.  5).

У 1825—1830  рр. німецький вчений К. Ф. Гаусс 
(1777—1875) для обробки Ганноверської тріан-
гуляції (геодезичні вимірювання на місцевості) 
застосував розроблену ним рівнокутну проек-
цію. Детальний висновок робочих формул цієї 

проекції в  1912  р. виконав його співвітчизник 
Л. І. Крюгер (1857—1923). Тому поперечна ци-
ліндрична рівнокутна проекція отримала назву 
Гаусса—Крюгера. Обчислюють її аналітично.

Кожна із 60 зон зображується на площині 
незалежно від інших зон і має самостійну сис-
тему прямокутних координат. Початок коор-
динат розташований у  точці перетину еквато-
ра з  осьовим меридіаном зони. Положення 
точки на площині визначається плоскими пря-
мокутними координатами X  і Y.

У кожній зоні координати X  і Y  можуть 
мати позитивні (абсциси, розташовані на пів-
ніч від екватора) і  негативні (абсциси, роз-
ташовані на південь від екватора) значення. 
Ординати (у кожній зоні), що відлічуються від 
осьового меридіана на схід, є  додатними, на 
захід — відʼємними. Щоб уникнути відʼємного 
значення ординат і для зручності їх обчислен-
ня, до початку ординат кожної геодезичної 
зони додають 500 км, тобто початок координат 
буде: X0 = 0; Y0 = 500  км. Тоді ординати, роз-
ташовані на захід від осьового меридіана, ма-
тимуть значення менше 500  км, а  розташова-
ні на схід  — значення більше 500  км. Такі 
ординати називаються перетвореними. Для 
визначення зони розташування точки попереду 
перетвореної ординати вказують номер зони.

Для зручності користування плоскими 
прямокутними координатами на кожен аркуш 
топографічної карти, починаючи з  масштабу 
1 : 200 000, наносять сітку квадратів (кіломе-
трова сітка). Сторони квадратів паралельні 
осям  X та  Y заданої зональної системи ко-
ординат. Розміри сторін залежать від мас-

Мал.  5.  Поперечно-циліндрична проекція 
Гаусса—Крюгера.
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штабу карти. Наприклад, на картах масшта-
бів 1 : 10 000  — 1 : 50 000  сторони квадратів 
відповідають 1  км на місцевості.

Осьові меридіани зон не паралельні один 
одному, кілометрові сітки двох суміжних зон 
не збігаються, тому на картах, розташованих 
у  межах 2° по довготі уздовж західної і  схід-
ної меж зони, показують виходи координат 
сітки сусідніх зон.

До 1917  р. для топографічних й  оглядово-топо-
графічних карт застосовувалися: рівнокутна ко-
нічна проекція Ламберта—Гаусса (карта масштабу 
1 : 420 000 і  дрібніше); рівновелика псевдоконічна 

проекція Бонна (карта масштабу 1 : 126 000); бага-
тогранна проекція (карти масштабів 1 : 21 000, 
1 : 42 000 та 1 : 84 000). Багатогранна проекція 
застосовувалася до 1928  р. для карт масштабів 
1 : 25 000  — 1 : 200 000.

Карти масштабів 1 : 500 000 та 1 : 1 000 000 
спочатку складали в  багатогранній конічній 
проекції, розробленій геодезистом Щеткіним. 
Із 1928  р. всі карти масштабів 1 : 10 000  — 
1 : 500 000 складають у  рівнокутній поперечно-
циліндричній проекції Гаусса. Карти масштабу 
1 : 1 000 000 з  1941  р. складали у  видозміненій 
поліконічній проекції, яку застосовували окре-
мо для кожного аркуша.

ВИСНОВКИ

 � Топографічну карту створюють за певними математичними закона-
ми, які забезпечують максимальну точність і  зводять до мінімуму 
спотворення. Топографічні зображення місцевості можуть відобража-
ти найдрібніші деталі, які не можна дати на карті.

 � В основу розграфлення й  номенклатури топографічних карт усіх 
масштабів покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масш-
табу 1 : 1 000 000.

 � Для побудови топографічних карт в  Україні використовують по-
перечну циліндричну рівнокутну проекцію Гаусса—Крюгера, яка до-
зволяє отримати зображення великих ділянок земного еліпсоїда майже 
без спотворень і тому широко використовується в топографо-геодезич-
них роботах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть необхідність використання 
математичних законів для створення 
топографічних і  географічних карт.

2. Обґрунтуйте необхідність складання 
географічної сітки для створення кар-
тографічної проекції на поверхню зем-
ного еліпсоїда.

3. За додатковими джерелами порівняй-
те проекції Гаусса—Крюгера та Мер-
катора. Зробіть відповідні висновки.

4. Складіть ескіз топографічного плану 
одного з  поверхів вашої школи. На-
звіть математичні закони, які ви ви-
користовували під час роботи.

5. Проаналізуйте практичне значення 
точного картографування окремих 
ділянок земної поверхні.

§ 4 Прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка

1.  Пригадайте особливості читання топографічної карти. 2.  Поясніть, як визначити пря-
мокутні координати.

1 ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ. Системи коорди-
нат використовують для відображення роз-

ташування точки у дво- або тривимірному про-
сторі. Одну із систем координат, якою ми зараз 
користуємося, розробив Рене Декарт (1596—
1650) — прямокутна, або Декартова система 

координат. У  ній кожна вісь є  ортогональною 
(повернута на 90°) відносно інших.

Пригадайте та поясніть, що таке математичні, 
астрономічні та географічні координати. Чи є між 
ними різниця?
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Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали: 
«Encyclopedia Channel 009 Рене Декарт». Об-
говоріть інформацію на одному з  уроків.

Систему координат X  та Y  або X, Y та  Z 
ми використовуємо в  картографуванні серед-
нього та великого масштабів (мал.  1).

Розрахунок відстані між точками у пря-
мокутній системі координат заснований на 
теоремі Піфагора (a2 + b2 = c2). Відстань між 
двома точками у двовимірному просторі може 
бути розрахована як гіпотенуза прямокут-
ного трикутника шляхом добування кореня 
із суми піднесених у  квадрат різниць у  X 
та Y  координатах. Іншими словами, якщо 
ми маємо дві точки, (Xa, Ya) та (Xb, Yb), то 
можемо розрахувати відстань між ними: 

D X X Y Yb a b a= −( ) + −( )2 2 .

Для перенесення цього розрахунку у триви-
мірне середовище (тобто для розрахунку відста-
ні між (Xa, Ya, Za) та (Xb, Yb, Zb)) ми маємо лише 
додати значення Z  до цього рівняння, отримав-

ши таке: D X X Y Y Z Zb a b a b a= −( ) + −( ) + −( )2 2 2 .

Є три принципові відмінності Декартової 
системи координат від географічної.
1. За вісь  X узято вертикальну, за вісь Y  — 

горизонтальну лінію (у топографії та гео-
дезії орієнтування проводиться по півночі 
з  відрахуванням кутів за ходом годиннико-
вої стрілки, а в математиці — від горизон-
тального напрямку проти ходу годиннико-
вої стрілки). Тому для збереження знаків 

тригонометричних функцій та користуван-
ня таблицями тригонометричних величин 
положення осей координат, прийняте в ма-
тематиці, повернуто на 90°.

2. Координати зони мають порядкові номери 
від 1 до 60, які зростають із заходу на схід. 
Західний меридіан першої зони збігається 
з  гринвіцьким меридіаном. Отже, коорди-
натні осі кожної зони займають чітко ви-
значене положення на земній поверхні. Тому 
система плоских прямокутних координат 
будь-якої зони пов’язана й  із системою гео-
графічних координат точок на поверхні Зем-
лі. За необхідності можна легко обчислити 
прямокутні координати за відомими геоде-
зичними координатами й  навпаки.

3. Для уникнення від’ємних значень Y початок 
відрахування виноситься за межі зони на 
захід на відстань 500  км від перетину осьо-
вого меридіана з  екватором. У  цьому ви-
падку значення Y  будь-якої точки на захід 
від осьового меридіана зони завжди буде 
додатним і за абсолютним значенням менше 
500  км, а  Y  точки на схід від осьового ме-
ридіана  — завжди більше 500  км. Отже, 
щоб покрити всю земну поверхню за вище-
вказаним принципом створюється 60 систем 
прямокутних координат (за кількістю зон). 
Оскільки ширина зони на екваторі стано-
вить близько 668  км, то в  межах однієї 
зони значення Y може бути від 0 до 834 км, 
а  X  — від 0 до 10 000  км.

Двовимірні прямокутні координати (X,Y)
В
іс
ь

Y

Вісь Х

Точка (x=+7,y=+6)

Двовимірні прямокутні координати (X,Y)
В
іс
ь

Y

Вісь Х

Точка (x=+7,y=+6)

Тривимірні прямокутні координати (X,Y,Z)

Вісь Z

Вісь X

x

y

z

Точка (x,y,z)

Вісь Y

Тривимірні прямокутні координати (X,Y,Z)

Вісь Z

Вісь X

x

y

z

Точка (x,y,z)

Тривимірні прямокутні координати (X,Y,Z)

Вісь Z

Вісь X

x

y

z

Точка (x,y,z)

Вісь Y

Мал.  1.  а) Двовимірна прямокутна система координат; б) тривимірні прямокутні координати.

а б
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У кожній зоні проводяться лінії координат-
ної сітки (сітки квадратів), утвореної горизон-
тальними й  вертикальними лініями, проведе-
ними паралельно осям прямокутних координат 
через певну кількість кілометрів. Тому коорди-

натну сітку також називають кілометровою, 
а  її лінії  — кілометровими (мал.  2 а, б).

За допомогою мал.  2 в  поясніть, як визнача-
ються прямокутні та географічні координати 
(указані на малюнку).

Осьовий меридіан зони Екватор Осьовий меридіан зони
Текст до схеми
Визначення прямокутних координат об’єктів (цілей)
X  =  60 80 600
Y  =  43 09 700
Нанесення цілей на карту за відомими координатами:
X  =  60 80 600
Y  =  43 24 900
10″ по широті
Визначення географічних координат об’єктів (цілей)
B  =  50°42′26″
L  =  37°05′37″
Нанесення цілей на карту за відомими координатами:
B  =  50°41′25″
L  =  37°29′20″
1′ по широті 1′ по довготі 1″ по довготі
м 1 000 500 0 1 2 3 4 5 6 км
1 : 100 000

Мал.  2.  а) Ширина зони на екваторі; б) Прямокутна кілометрова сітка; в) визначення прямокутних 
координат точок на топографічній карті й  нанесення точок (цілей) за їх координатами.

Мал.  3.  а) Рамка і  кілометрова сітка топографічної карти (1 : 100 000); б) зразок визначення 
географічних і  прямокутних координат точок за картою.

а б

в

а б
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§ 5 Основні умовні позначення топографічних карт.  
Вимірювання на топографічній карті

1.  Пригадайте, що таке легенда карти. Чи всі карти мають однакову легенду? Чому? 
2.  Поясніть принцип практичного використання горизонталей та бергштрихів.

1 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ. 
Умовні позначення  — своєрідна азбука, 

за допомогою якої їх можна легко читати. 
Вітчизняні умовні знаки стандартні, єдині 
й  обо в’яз кові для всіх установ, організацій 
та підприємств, які виконують роботи зі ство-
рення та оновлення топографічних планів 
і  карт (мал.  1).

Чи відповідають вимогам мал.  1 умовні знаки 
топографічної карти шкільного географічного 
атласу?

Топографічні умовні знаки, згруповані 
у  спеціальні таблиці для кожного масштабу 
або групи масштабів, обов’язкові для застосу-
вання на топографічних планах універсально-
го призначення.

Мал.  3.

орієнтування карти на місцевості

наближене визначення відстаней і  площ

визначення дирекційних кутів напрямів

цілеуказання

нанесення на карту об’єктів (цілей)  
за прямокутними координатами

визначення прямокутних координат об’єктів (цілей)

КООРДИНАТНА (КІЛОМЕТРОВА) СІТКА  
ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

ВИСНОВКИ

 � Для відображення розташування точки у  дво- або тривимірному 
просторі використовують системи координат. Однією з  них є  прямо-
кутна, або Декартова система координат, яка має три принципові 
відмінності від географічної системи.

 � Рамки топографічної карти збігаються із градусною сіткою. Північ-
на і  південна сторони рамки топографічної карти  — це відрізки па-
ралелей, східна і  західна  — відрізки меридіанів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що прямокутна система ко-
ординат має принципові відмінності 
від географічної.

2. Обґрунтуйте необхідність та практичне 
значення прямокутної системи коор-
динат.

3. Продемонструйте практичне викорис-
тання прямокутної системи координат 
із застосуванням малюнків підручни-
ка або топографічних карт географіч-
ного атласу.

4. Проаналізуйте завдання, як виконує 
топографічна (кілометрова) сітка.

На карті масштабу 1 : 25 000 координатна 
сітка проводиться через 4 см, тобто через 1 км 
на місцевості, а на картах масштабів 1 : 50 000 
1 : 100 000 та 1 : 200 000  — через 2  см.

На карті масштабу 1 : 500 000 координатна 
сітка не наноситься, а подаються лише виходи 
ліній сітки через 2  см на внутрішній рамці 
кожного аркуша карти. За необхідності за цими 
виходами можна нанести сітку на карту.

2 ПРЯМОКУТНА (КІЛОМЕТРОВА) СІТКА. Лінії 
координатної сітки мають підписи й  циф-

рові позначення біля виходів ліній за внутріш-
ньою рамкою аркуша і  в дев’яти місцях на 
кожному аркуші карти (мал.  3). На лініях, 
паралельних екватору, підписується віддален-
ня від нього в кілометрах (X); на лініях сітки, 
паралельних осьовому меридіану зони  — її 

номер (1—2  цифри) й  останні три цифри  — 
відстань до лінії винесеного початку відліку (Y) 
у  кілометрах (мал.  3).
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Перегляньте умовні знаки, які супроводжують 
топографічну карту шкільного географічного 
атласу. Поясніть особливості таблиці, у  якій їх 
подано.

У таблиці умовних знаків зазчені: поряд-
ковий номер, назва та характеристика об’єкта; 
зображення умовного знака із вказівкою роз-
мірів у  міліметрах для заданого масштабу та 
пояснювальним написом, якщо він потрібний 
(мал.  2).

Розгляньте мал. 2 та поясніть зміст зображених 
умовних знаків.

Умовні знаки поділяють на контурні, по-
замасштабні, лінійні та пояснювальні.

Наведіть приклади різних видів умовних знаків.

Спосіб ізоліній, що з’єднують на карті точ-
ки з однаковими кількісними значенням, є осно-
вним для зображення рельєфу. Кожна з  них 
(горизонталь) відповідає встановленим позна-
чкам його висоти рельєфу. Не всі форми рельє-
фу можна зобразити за допомогою системи го-
ризонталей (основних, додаткових, допоміжних), 
тому застосовують додаткові умовні знаки та 
цифрові позначення окремих точок рельєфу. 
Для полегшення рахування кожна п’ята гори-
зонталь потовщується. Для відображення окре-
мих вершин, улоговин та сідловин, які не мож-
на показати на карті основними горизонталями, 

Мал.  1.  Основні положення системи умовних знаків.

На картах різних масштабів умовні 
знаки того самого об’єкта відріз-

няються тільки розмірам

Кожен умовний знак має чіткий 
і  нескладний рисунок, що відріз-

няє його від інших умовних знаків

Кожному умовному знаку відпові-
дає визначений топографічний 

об’єкт місцевості

ЄДИНА СИСТЕМА УМОВНИХ ЗНАКІВ БАЗУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕННЯХ

Мал.  2.  Умовні знаки топографічних карт масштабів 
1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 (приклади поєднання 
умовних знаків рослинності та ґрунтів).

Мал.  3.  а) Умовні знаки топографічної карти, що зобра-
жують рельєф (приклади); б) ознаки зниження схилу; 
в) гіпсометричне розфарбування й  відмивання рельєфу.

а

б

в
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застосовують додаткові й  допоміжні горизонта-
лі (пунктирні). Зображення рельєфу доповню-
ється числовими оцінками точок місцевості, 
підписами горизонталей, відносних висот та 
глибин окремих позитивних і  негативних форм 
рельєфу й  покажчиками напрямку схилів. На 
картах масштабів 1 : 500 000 та 1 : 1 000 000 за-
стосовуються також гіпсометричне розфарбуван-
ня та відмивання рельєфу (мал.  3).

При зображенні горизонталями підвищених 
і понижених форм рельєфу (наприклад хребет, 
лощина) покажчик їх схилу (бергштрих) орієн-
тують у  бік зниження, а  верх цифр підписів 
горизонталей  — у  бік підняття схилу (мал.  4).

Скелі, зсуви, осипи, обриви, оголені яри, 
вимоїни тощо зображуються спеціальними умов-
ними знаками. Рельєф дна водойм зображують 
ізобатами, які на картах масштабів 1 : 25 000  — 
1 : 200 000 проводяться на глибинах 2, 5, 10, 20, 
50, 100  м  і доповнюють оцінками глибин. Спе-
ціальними умовними знаками зображують під-
водні й  надводні камені, скелі, підписують на-
зви найбільш значних форм підводного рельєфу.

Один із перших способів зображення рельєфу, 
що активно застосовувався в минулому — пер-
спективний (картинний). Гори і  хребти відо-
бражали у вигляді рисунків або перспективних 
знаків, окремі гори  — ізольованими конусопо-
дібними фігурами, а  гірські хребти  — ланцюж-
ком цих фігур. Цей спосіб застосовували до 
середини XVIII ст. Він не дозволяв визначати за 
картою крутизну схилів і  зображувати харак-
терні деталі рельєфу. Наприкінці XVIII  — на по-
чатку XIX ст. його змінив спосіб зображення 
рельєфу штрихами. Схили пагорбів на картах 
відображали рисками: чим крутіше схил, тим 
більша товщина рисок. Форми рельєфу вима-

льовувалися наочно, і  можна було визначити 
характер схилів.

2 ВИМІРЮВАННЯ НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ. Для 
визначення відстаней між об’єктами вико-

ристовують масштаб карти (числовий, лінійний 
та іменований). Довжину ламаної лінії (дороги, 
залізниці) обчислюють як суму відрізків пря-
мих. Для більш точних вимірювань звивистих 
річок, берегових ліній користуються курвіме-
тром, який складається з  рухомого коліщатка 
й  циферблата зі стрілкою, що показує пройде-
ну на карті відстань (у см або км).

Найбільш точно визначити відстань по 
карті можна по прямій лінії. Точність (гра-
нична графічна точність 0,5  мм  — 5 % від 
величини масштабу карти) вимірювання в  то-
пографії залежить від масштабу, погрішностей 
у  її складанні, деформацій паперу, рельєфу 
місцевості, точності вимірювальних приладів, 
характеру вимірюваних ліній (прямі, звивис-
ті), зору й  акуратності людини (мал.  5).

3 ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТ ПОВЕРХНІ (ОБ’ЄКТІВ). На 
топографічних картах рельєф зображується 

горизонталями — лініями перерізу нерівностей 

Мал.  4.  Залежність висоти перетину рельєфу від масштабу карти.

Висота (у метрах) перетину рельєфу для карт масштабів
Рельєф 1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 1 : 200 000 1 : 500 000
Рівнинні райони 2,5 2,5 або 5 10 20 20 50
Гірські райони 5 5 10 20 40 100
Високогірні райони 5 10 20 40 80 100

СЛОВНИК

Курвіметр  — прилад для вимірювання довжин кри-
вих ліній та розмірних одиниць на картах або планах. 
Довжину вимірюваної лінії визначають як добуток 
показань курвіметра на знаменник масштабу.
Curvimeter a device for measuring the lengths of curve 
lines and dimensional units on maps or plans. The 
length of the measured line is defined as the product 
of the curvature readings in the scale denominator.

Мал.  5.  Варіанти вимірювань на графічній топографічній карті.

Варіанти вимірювань на графічній топографічній карті
Вимірювання відстаней Визначення висот поверхні Визначення площ
За допомогою масштабу, лінійки, 
циркуля-вимірювача, смужки папе-
ру, курвіметра



Розділ I. Топографія з основами геодезії та картографія

20

місцевості горизонтальними площинами, що 
проводяться через однакові за висотою проміж-
ки. Відстань (у метрах) між сусідніми січними 
площинами називається висотою перерізу. Різ-
ниця висот сусідніх горизонталей дорівнює ви-
соті перерізу рельєфу, що на карті вказується 
під лінійним масштабом.

Пригадайте, що таке абсолютна та відносна ви-
сота.

Усі точки, які лежать на одній горизонта-
лі, мають однакову абсолютну висоту. Знаючи 
висоту перерізу, можна визначити абсолютну 
висоту будь-якої точки. Відлік висот на топо-
графічних картах ведеться від нуля Кронш-
тадтського футштоку середнього рівня Бал-
тійського моря. Абсолютні висоти вказані біля 
вершин деяких гір та горбів, окремих об’єктів 
(наприклад розгалуження доріг, колодязь, дже-
рело). На берегових лініях водойм є позначки, 
які означають абсолютну висоту водної по-
верхні в  заданій точці  — уріз води (мал.  6).

За топографічною картою також можливо 
визначати стрімкість схилів (за графіком за-
кладань), що істотно впливає на умови про-
хідності місцевості. Стрімкість схилів можна 
визначити за графіком закладань.

Графік закладань  — графічне вираження 
обернено-пропорційної залежності між стрім-
кістю схилу, висотою перерізу й  закладанням 
горизонталей. Він указується на картах масш-
табів 1 : 10 000 — 1 : 100 000 під нижньою рам-
кою карти праворуч від лінійного масштабу.

Площі за топографічною картою визна-
чають: окомірно, за допомогою палетки, гра-
фічно, механічно, аналітично, фотоелектронно.

СЛОВНИК

Кронштадтський футшток  — металева рейка з  по-
ділками для вимірювання висоти рівня Балтійського 
моря.
The Kronstadt Box  is a metal rail with divisions for 
measuring the height of the Baltic Sea.

Мал.  6.  Можливі ситуації в  роботі з  топографічними картами

Можливі ситуації при
визначенні висот точок (об’єктів) визначенні перевищень

якщо відома 
висота точки, 
то позна-
чкою гори-
зонталі буде 
число, крат-
не висоті пе-
рерізу

позначка точки між 
горизонталями ви-
значається інтерпо-
люванням позначок 
горизонталей

якщо точки 
розташовані 
на одній го-
ризонталі  — 
перевищен-
ня дорівнює 
нулю

якщо позна-
чки об’єктів 
підписані на 
карті  — пе-
ревищення 
дорівнює 
різниці по-
значок

перевищення то-
чок (об’єктів) на 
одному схилі до-
рівнює добутку 
висоти перерізу 
рельєфу та кіль-
кості горизонталей 
між цими точками

якщо точки 
розташовані на 
значній відстані 
одна від одної 
необхідно ви-
значити висоти 
точок і  взяти їх 
різницю

ВИСНОВКИ

 � Сучасні топографічні знаки створено за такими вимогами: графічна 
простота, наочність, достатня виразність і  відмінність кожного, харак-
теристика основних властивостей відображуваного об’єкта, легке запа-
м’ятовування тощо.

 � Для вимірювань на топографічній карті використовують масштаб, 
звичайні (лінійка) та спеціальні (курвіметр) пристрої.

 � Визначення висот поверхні на топографічних картах роблять за 
допомогою горизонталей, які зображують рельєф місцевості.

 � Для визначення площ за топографічною картою існує кілька способів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть необхідність використання 
великої кількості умовних позначень 
на топографічній карті.

2. Обґрунтуйте необхідність викорис-
тання курвіметра для проведення ви-
мірювань.

3. Спрогнозуйте подальші зміни топогра-
фічних карт та цілей їх використання.

4. Порівняйте зображення на звичайній 
географічній та топографічній картах.

5. Складіть топографічну карту невели-
кої ділянки місцевості.

6. Проаналізуйте значення вмінь вико-
ристовувати топографічну карту, на-
приклад військовими.
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§ 6 Державна геодезична мережа України (ДГМУ).  
Практичне використання топографічних карт

1.  Пригадайте установи, що займаються укладанням географічних карт та атласів, якими 
ви користуєтеся в  процесі вивчення географії. 2.  Назвіть приклади практичного засто-
сування топографічних карт.

1 ПОНЯТТЯ ПРО ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ. У  про-
цесі вивчення розмірів і  форми Землі на 

її поверхні закріплюються точки (пункти), по-
ложення яких обчислене в  загальній системі 
координат. Сукупність таких пунктів утворює 
геодезичну мережу.

Геодезична мережа створюється насампе-
ред на території окремих держав, де вона 
є  основою (опорою) для проведення топогра-
фічних зйомок. Тому такі мережі називаються 
також опорними, а  пункти в  її складі  — опо-
рними пунктами. Розрізняють планові геоде-
зичні мережі (якщо для складових їхніх пунк-
тів визначене планове положення на земний 
поверхні), висотні геодезичні мережі (якщо 
визначені значення висоти пунктів над ви-
хідною поверхнею), планово-висотні геодезич-
ні мережі (пункти мережі мають як планові, 
так і  висотні координати).

Поясніть, чому геодезична мережа створюється 
на території окремих держав.

Системну побудову геодезичної мережі в  Укра-
їні як основу для топографічних зйомок було 
розпочато в 1822 р. в період діяльності Корпусу 
військових топографів. Однак у  подальшому ці 
роботи не набули планового характеру. Лише 
після створення в  1924  р. у  Харкові Українсько-
го геодезичного управління були закладені осно-
ви впорядкування геодезичної мережі на тери-
торії України як складової астрономо-геодезичної 
мережі СРСР. Станом на 1997  р. Державна гео-
дезична мережа України складалася з 19 538 пунк-
тів. У  1998  р. було прийнято нову концепцію 
побудови Державної геодезичної мережі України, 
у  якій перевага надавалася методам супутнико-

вої геодезії з  точністю визначення взаємного 
положення пунктів не більше ніж 0,050  м.

За допомогою додаткових джерел розкажіть, 
що таке геодезична дуга Струве.

2 ДЕРЖАВНА ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ. 
Сукупність пунктів, рівномірно розміще-

них на території України й  закріплених на 
місцевості спеціальними центрами, які забез-
печують їх збереження та стійкість у плані та 
за висотою протягом тривалого часу, назива-
ють Державною геодезичною мережею Укра-
їни (ДГМУ). Вона є  носієм геодезичної систе-
ми координат і  висот України.

Як виглядає мережа ДГМ, дізнайтеся на сайті 
Державної служби України з  питань геодезії, 
картографії та кадастру: dgm.gki.com.ua/ua/map

Складовими частинами ДГМ є  планова 
(астрономо-геодезична мережа (АГМ), геоде-
зична та опорна геодезична мережа (мережа 
згущення) та висотна геодезичні мережі, пунк-
ти яких мають бути суміщені або мати на-
дійний геодезичний зв’язок (мал.  1).

Геодезичні висоти пунктів ДГМ визнача-
ються безпосередньо або обчислюються як сума 
нормальної висоти й  висоти квазігеоїда над 
відліковим еліпсоїдом.

Нормальні висоти пунктів ДГМ визнача-
ються в  Балтійській системі висот, вихідним 
пунктом якої є нуль Кронштадтського футшто-
ка. Частина пунктів АГМ  — це постійно діючі 
станції GPS  — спостережень та астрономо-
геодезичні обсерваторії, на яких виконується 
комплекс супутникових астрономо-геодезич-

Мал.  1.  Складові Державної геодезичної мережі (ДГМ).

нівелірна мережа 
III та IV класі

нівелірна мережа 
I  та II класів

геодезична мережа 
згущення III класу

геодезична мережа 
II класу

астрономо-геодезична 
мережа I  класу

Висотна геодезична мережаПланова геодезична мережа

СКЛАДОВІ ДГМ
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них, гравіметричних і  геофізичних спосте-
режень для безперервного відтворення загаль-
ноземної геодезичної системи координат, 
редукування результатів спостережень і  коор-
динатних визначень на єдину епоху з  ураху-
ванням інших ефектів та рухів земної кори.

АГМ є  геодезичною основою для побудо-
ви нових геодезичних мереж і  забезпечення 
подальшого підвищення точності існуючої 
ДГМ із використанням методів супутникової 
геодезії.

ДГМ створюється для вирішення таких осно-
вних завдань: установлення єдиної геодезичної 
системи координат і  висот на території країни; 
геодезичне забезпечення картографування тери-
торії та акваторій, вивчення природних ресурсів 
і  ведення державних кадастрів; забезпечення 
вихідними геодезичними даними засобів назем-
ної, морської та аерокосмічної навігації, аеро-
космічного моніторингу навколишнього серед-
овища; вивчення фігури та гравітаційного поля 
Землі та їх змін у  часі, геодинамічних явищ 
і сучасних вертикальних рухів земної поверхні, 
зон деформацій земної поверхні для уточнення 
карт загального сейсмічного районування, рухів 
полюсів і  нерівномірності обертання Землі; ме-
трологічне забезпечення високоточних технічних 
засобів визначення місця розташування та орі-
єнтування.

3 ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ 
КАРТ. Великомасштабні топографічні кар-

ти (1 : 10 000 — 1 : 50 000) використовують для 
різних за призначенням точних вимірювань 
і  розрахунків, детального вивчення та орієн-
тування на місцевості.

Середньомасштабні топографічні карти 
(1 : 100 000 000  — 1 : 200 000) є  основою для 
вибору місця прокладання доріг, проведення 

геологічних розвідувань, для попередніх роз-
рахунків при проектуванні споруд.

Дрібномасштабні топографічні карти 
(1 : 500 000  — 1 : 1 000 000) використовуються 
для вирішення завдань науково-дослідного 
й  прикладного характеру з  використання ре-
сурсів й  економічного освоєння територій. 
Вони є  основою для створення тематичних 
карт: геологічних, гідрогеологічних, геобота-
нічних тощо.

Топографічні плани масштабу 1 : 5000 є осно-
вою для складання топографічних і  спеціалізо-
ваних планів і  карт більш дрібного масштабу. 
Вони призначені для створення генеральних 
планів і проектів розміщення будівництв першої 
черги великих і  середніх міст, складання схем 
розміщення в  них житлових і  промислових ра-
йонів, що проектуються; складання планів про-
ектів інженерних споруд і  проектів найбільш 
складних вузлів при плануванні приміської 
зони; складання технічних проектів промисло-
вих і  гірничодобувних підприємств; складання 
технічних проектів зрошування та осушення 
земель; камерального трасування автомобільних 
доріг в умовах складного рельєфу місцевості, на 
під’їздах до значних пунктів та в  інших місцях 
зі складною ситуацією; проектування трас по-
вітряних ліній електропередач у  місцях пере-
тину та зближення їх зі спорудами.

Топографічні плани масштабу 1 : 2000 при-
значаються для розробки генеральних планів 
малих міст, селищ міського типу та сільських 
населених пунктів; створення проектів деталь-
ного планування та ескізів забудови, проектів 
планування міських промислових районів, про-
ектів найбільш складних транспортних розв’язок 
у містах на стадії розробки генеральних планів; 
складання виконавчих планів гірничопромисло-
вих підприємств; створення технічного проекту 
і  робочої документації зрошення та осушення 
земель; проектування автомобільних доріг і  за-
лізниць на стадії проекту в  гірських районах 
і  робочої документації в  рівнинних і  горбистих 
районах; складання технічної документації тру-
бопровідних, насосних і  компресорних станцій, 
переходів через великі річки.

Топографічні плани масштабу 1 : 1000 при-
значаються для складання проекту та робочої 
документації забудови на незабудованій тери-
торії або території з одноповерховою забудовою; 
проектування вертикального розпланування; 
створення проектів озеленення території та 

СЛОВНИК

Квазігеоїд — допоміжна поверхня, що збігається в оке-
анах і  відкритих морях із поверхнею геоїда. Поверхня 
квазігеоїда близька до поверхні геоїда, відхилення ви-
ражаються в  одиницях сантиметрів на рівнинній тери-
торій і  не перевищують 2  м  у гористих районах.
Quasigoid an auxiliary surface that coincides in the oceans 
and open seas with the surface of the geoid. The surface 
of the quasi-geoid is close to the surface of the geoid, the 
deviation is expressed in units of centimeters in the plain 
areas and does not exceed 2 m in the mountainous areas.
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планів існуючих підземних мереж та споруд 
й  прив’язка їх до ділянок будівництва; скла-
дання робочої документації бетонних гребель, 
будівель ГЕС та камер-шлюзів; проектування 
напірних трубопроводів, гідротехнічних споруд, 
каналізації та теплогазопостачання в населених 
пунктах зі щільною забудовою; розробки робо-
чої документації при проектуванні й  будівни-
цтві гірничодобувних і збагачувальних підпри-
ємств.

Топографічні плани масштабу 1 : 500 при-
значаються для складання виконавчого гене-
рального плану ділянки будівництва й  робочої 

документації багатоповерхової капітальної за-
будови із густою мережею підземних комуніка-
цій та промислових підприємств; проектування 
вертикального розпланування та прив’язки бу-
дівель і  споруд до ділянок будівництва на за-
будованих територіях міста; складання планів 
підземних мереж і споруд, робочої документації 
гребель, напірних трубопроводів, будівель ГЕС, 
порталів тунелів.

Розгляньте приклади реальних проектних пла-
нів та поясніть мету їх створення (boyarka-
inform.com/pab_inf160726.html)

ВИСНОВКИ

 � Сукупність пунктів на поверхні Землі, де в  процесі вивчення її 
розмірів і  фігури закріплюються точки (пункти), положення яких об-
числене в  загальній системі координат, утворює геодезичну мережу. 
Вона створюється на території окремих держав і  є основою для про-
ведення топографічних зйомок. Історія побудови в  Україні єдиної 
геодезичної мережі налічує майже 200  років.

 � ДГМ, що визначається в Балтійській системі висот, вихідним пунктом 
якої є  нуль Кронштадтського футштока, є  носієм геодезичної системи 
координат і  висот України.

 � Різні за масштабом топографічні карти використовують із найрізно-
манітнішою метою  — від орієнтування на місцевості до різних за при-
значенням точних вимірювань і  розрахунків, які необхідні в  господар-
ській діяльності людини.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що на сучасному етапі роз-
витку суспільства і  науки існування 
ДГМ є  життєвою необхідністю.

2. Обґрунтуйте різні напрямки вико-
ристання топографічних карт різних 
масштабів.

3. Порівняйте призначення топографіч-
них карт масштабу 1 : 2000 та 1 : 500. 
Зробіть відповідні висновки.

4. Складіть довідник порівняння прак-
тичного використання карт різних 
масштабів.

5. Проаналізуйте власну практику ви-
користання топографічних карт.

Практичні роботи
1. Маршрутна окомірна зйомка ділянки при-

шкільної території.
2. Перевірка та оновлення топографічного 

плану чи карти свого населеного пункту 
або його частини (польове дослідження).

3. Прокладання маршруту на топографічній 
карті свого району (на плані міста) за до-
помогою азимутів і відстаней між точками.

4. Вимірювання відстаней між точками у 
межах свого району (міста) за Публічною 
кадастровою картою України.

5. Визначення географічних (із точністю до 
секунд) та прямокутних координат окремих 
точок своєї місцевості.

6. Визначення кутів орієнтування, азимутів, 
географічних, магнітних, дирекційних ку-
тів, румбів, магнітного схилення.

7. Визначення абсолютних та відносних висот 
у межах свого району.

8. Побудова перерізу рельєфу між найвищою 
та найнижчою точками своєї місцевості.

9. Читання схеми руху транспорту свого об-
ласного центру.

Дослідження
1. Позначення на карті свого населеного пунк-

ту найбезпечніших шляхів до школи для 
учнів свого класу (колективна робота).

2. Проектування розміщення об’єктів соці-
альної інфраструктури на топографічній 
карті своєї місцевості.

3. Знаходження на місцевості та оцінювання 
стану пунктів ДГМУ, що позначені на карті.
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Тема 2. Картографія

§ 7 Картографія як наука та її зв’язок з  іншими науками

1. Пригадайте, які науки, крім географії, користуються картами. 2. Назвіть основні карто-
графічні твори, якими ви вмієте користуватися.

1 КАРТОГРАФІЯ. Це галузь науки, техніки й ви-
робництва, що охоплює вивчення, створен-

ня та використання картографічних творів. 
Міжнародна картографічна асоціація визначає 
картографію як науку про карти — особливий 
спосіб зображення дійсності, їх створення та 
застосування.

Сучасна картографія складається із систе-
ми наукових і технічних напрямків, зміст яких 
визначається завданнями, що вони вирішують 
(мал.  1).

Залучення картографією інших наук спри-
яло виникненню таких розділів, як картогра-
фічна топоніміка та картографічна інформа-
тика (розробляє методи збирання, зберігання 
й надання користувачам інформації про карто-
графічні твори та джерела) (мал.  2).

Пригадайте, що таке топоніміка. Назвіть при-
клади походження географічних назв у вашому 
регіоні.

2 ЗВ’ЯЗОК КАРТОГРАФІЇ З  ІНШИМИ НАУКАМИ. 
Сучасна картографія тісно пов’язана з  гео-

дезією, фотограмметрією, математикою та ін-
форматикою (геоінформатикою), а  також із 
філософськими, природничими й  технічними 
науками. Вони збагачують її, сприяють вза-
ємному використанню здобутих теоретичних 
і практичних знань для розвитку кожної з наук, 
виникненню нових розділів та галузей, станов-
ленню нових наукових напрямків тощо. На 
філософські науки, які досліджують загальні 
закони природи, суспільства та мислення, спи-
рається теорія картографії. Урахування загаль-
ної теорії систем і  формальної логіки сприяє 
оптимізації систем картографічних позначень, 
якими на картах зображують реальні об’єкти.

Найбільш тісно картографія пов’язана з ге-
одезією. Цей зв’язок полягає у  використанні 
даних про форму та розміри Землі й  інших 
планет, про методи вимірювань на земній по-
верхні. Під час створення математичної основи 
карт використовують результати астрономо-
геодезичних вимірювань для обчислення фігу-
ри Землі й  розрахунку параметрів земного 
еліпсоїда, а також для прив’язки всіх топогра-

Мал.  1.  Наукові й  технічні напрямки 
в  картографії.

Мал.  2.  Приклади тюркомовного походження 
географічних назв.

р. Сти

р. Стрипа

р. Бистриця

р. Стрий

Волгоград (Росія)

Белград (Сербія)

Червоноград (Україна)

Павлоград (Україна)

Донець  — мала вода

Дунай  — велика вода

Дністер  — швидка вода

Дніпро  — глибока (піниста) вода

-стр-  
з  індоєвропей-

ських мов озна-
чає «швидко», 

«течія, струмінь»

-град 
із давньо сло в’ян-
ської мови озна-

чає «місто»

Дн-  
з  іранської мови  
означає «вода»

Економіка та організація  
картографічного виробництв

Видання карт

Оформлення карт  
(картографічний дизайн)

Картографічна семіотика

Проектування та укладання карт

Математична картографія

Теорія картографії (картознавство)

НАУКОВІ Й  ТЕХНІЧНІ НАПРЯМИ  
В  КАРТОГРАФІЇ
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фічних і  тематичних зйомок. Основу всього 
різноманіття карт становлять топографічні кар-
ти, створенням яких займається топографія.

Зв’язок картографії з  науками про Землю 
й  планети полягає в  тому, що дані цих наук 
використовуються для складання тематичних 
карт природи. Зараз створюються різні види 
карт, наприклад еколого-географічні, карти 
флори й  фауни морів та океанів, медико-гео-
графічні, порушення природного середовища 
й  природного ризику тощо.

Назвіть тематичні карти, які є  у вашому гео-
графічному атласі. Яку корисну практичну ін-
формацію вони містять?

Тісні зв’язки картографія має з математи-
кою. Математичні дисципліни в  першу чергу 
використовують під час розробки картографіч-
них проекцій, створення цифрових моделей, 
у  тому числі рельєфу, математико-картогра-
фічному моделювання, планування картогра-
фічного виробництва.

Зв’язок із технічними дисциплінами  — 
електронікою, приладобудуванням, лазерною 
технікою тощо, полягає в  тому, що в  карто-
графічному виробництві використовується ве-
лика кількість обладнання: пристрої виведен-
ня зображення, сканери, цифрові друкарські 
машини тощо. Результатом цього є  вдоскона-
лення й  створення нового картографічного 
обладнання, автоматизованих систем приладів, 
підвищення технічного рівня картографічного 
виробництва, поліпшення якості й естетичних 
характеристик картографічних творів. Геоін-
форматика займається вивченням ГІС за до-
помогою комп’ютерного моделювання на основі 

баз даних. Зв’язок із картографією передусім 
проявляється в тому, що географічні карти — 
основний вид інформації, яка зберігається 
й  обробляється в  ГІС, а  система координат, 
разграфка та проекція карт є  основою для 
прив’язки даних у ГІС. Одна з основних функ-
цій ГІС — створення й використання цифрових 
карт, атласів та інших творів.

Дистанційне зондування передбачає фото-
грамметрію, аерокосмічні зйомки, дешифруван-
ня зображень, моніторинг. Матеріали зйомок 
використовуються для укладання та поновлення 
топографічних і  тематичних карт. Фотограмме-
трія розробляє методи визначення положення, 
розмірів і  форми об’єктів земної поверхні за 
даними аеро- та космічних знімків. Самі карти 
використовуються для прив’язки й  дешифру-
вання матеріалів зйомки. Із появою космічних 
знімків стало можливим картографування важ-
кодоступних районів.

Зв’язок із соціально-економічними наука-
ми — економікою, історією, політикою полягає 
в  тому, що дані цих наук використовують для 
створення тематичних карт (мал.  3, 4).

Наведіть прикладі даних політології, економіки, 
історії, які можна використати для створення 
картографічних творів.

Карти, призначені для широкого кола ко-
ристувачів, мають привертати до себе увагу, 
пробуджувати цікавість. Оформлення зобов’я-
зані враховувати призначення конкретної карти 
й  умови роботи з  нею. Наприклад, дитячі кар-
ти мають бути яскравими, доповнюватися фо-
тографіями та малюнками. Для отримання 
естетично привабливого твору необхідно вико-

Мал.  3.  Зв’язок картографії 
з  іншими науками.

Мал.  4.  Зв’язок географії із геодезією, фотограмметрією, 
інформатикою (геоінформатикою).

Математика

Техніка, інформатика,  
автоматика, електроніка

Образотворче мистецтво

Дистанційне зондування Землі

Науки про Землю та планети

Соціально-економічні науки

Астрономія та геодезичні науки

Логіко-філософські науки

КАРТОГРАФІЯ
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ристовувати гармонічні засоби зображення. 
У  цьому картографії допомагає образотворче 
мистецтво, зв’язки з яким полягають у правиль-
ному підборі кольорів, умовних знаків, удоско-
наленні дизайну картографічних творів.

Це неповний перелік наук, із якими кар-
тографія тісно взаємодіє, але й  він ілюструє 
різнобічність контактів. Вони дають змогу роз-
ширити сферу наукових інтересів картографії, 
сприяють поглибленому розумінню її змісту 

та складових відповідно до сучасних досягнень 
науки й  техніки.

Унаслідок постійного зростання технічних мож-
ливостей сучасних телекомунікаційних мереж 
з’являються нові поняття й напрямки діяльнос-
ті картографів, наприклад інтернет-картографу-
вання, веб-картографування, інтернет-застосу-
вання карт, поява такого напрямку тематичної 
картографії, як телекомунікаційне картографу-
вання на базі ГІС- та інтернет-технологій.

ВИСНОВКИ

 � Сучасна картографія, як галузь науки, техніки й  виробництва, охо-
плює вивчення, створення та використання картографічних творів. 
Вона складається із системи наукових і  технічних напрямків, зміст 
яких визначається завданнями, що вони вирішують.

 � Різноманітні зв’язки картографії з  іншими науками збагачують її, 
сприяють взаємному використанню здобутих теоретичних і практичних 
знань.

 � Різнобічність зв’язків картографії сприяє її подальшому розвитку 
відповідно до сучасних досягнень науки й  техніки.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Із якими галузями й  науково-техніч-
ними дисциплінами пов’язана сучасна 
картографія?

2. Порівняйте за допомогою мережі Ін-
тернет карти минулих століть і  су-
часні. Зробіть висновки.

3. Проаналізуйте вплив картографії на 
розвиток сучасного туризму.

4. Поясніть зв’язок картографії із гео-
дезією та науками про Землю.

5. Поясніть зв’язок сучасної картографії 
із соціально-економічними науками.

§ 8 Класифікація картографічних творів. Математична основа карт

1.  Пригадайте картографічні твори, якими ви вже користувалися під час вивчення по-
передніх курсів географії. 2.  Назвіть види масштабу, поясніть способи їх використання.

1 КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ. За 
більше ніж два тисячоліття розвитку кар-

тографії було створено безліч карт та інших 
картографічних творів. Для більш зручного 
користування карти розподіляють на певні 
групи (класи) за спільними ознаками (класи-
фікують) (мал.  1).

За тематикою (змістом) географічні кар-
ти поділяють на загальногеографічні й  те-
матичні. Загальногеографічні карти  — до-
кладні карти місцевості, на яких зображені 
її основні елементи. До основних елементів 
місцевості належать фізико-географічні (гід-
рографія, рослинний покрив, рельєф) і  со-
ціально-економічні (населені пункти, дороги, 
кордони). Зміст загальногеографічної карти 
переважно залежить від її масштабу. Виді-
ляють уже відомі вам топографічні карти, 
які друкуються в масштабах від 1 : 10 000 до 
1 : 1 000 000 включно. Карти масштабу біль-
ше ніж 1 : 5000 називаються топографічними 
планами.

Мал.  1.  Загальні ознаки класифікації карт.

Призначення

Масштаб

Зображення території

Тематика

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ КАРТ
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Тематичні карти, основний зміст яких ви-
значається й відображається конкретною темою, 
поділяють на карти природних (фізико-геогра-
фічні) і суспільних явищ (соціально-економічні) 
(мал.  2).

В окрему групу виділяють спеціальні кар-
ти, призначені для вирішення певного кола 
завдань або розраховані на бажання користу-
вачів. Найчастіше це карти технічного при-
значення (мал.  3).

Державними спеціальними картами є: наві-
гаційні (авіаційні, космічні, морські, річкові 
тощо); кадастрові (земельного, водного, лісового, 
містобудівного кадастру тощо); технічні (підзем-
них комунікацій, інженерно-будівельні тощо); 
проектні (у складі проектної документації).

За зображеною на картах територією ви-
діляють: карти світу (усієї поверхні Землі), 
карти півкуль, суходолу (окремих материків 
або їх груп), карти Світового океану (океанів, 
морів, заток і  проток).

Класифікація карт за тематикою й  зобра-
женою територією тісно пов’язана з  класифі-
кацією їх за масштабом, оскільки він впливає 
на зміст й  особливості використання карт. 
Серед загальногеографічних карт цьому поді-
лу відповідають топографічні, оглядово-топо-
графічні та оглядові карти (мал.  4).

Складіть класифікацію карт шкільного геогра-
фічного атласу відповідно до мал.  4.

Призначення карт  — ще одна їх класифі-
каційна ознака, що впливає на масштаб, де-
тальність змісту та особливості оформлення. 
Основні групи географічних карт за призна-
ченням: науково-довідкові, навчальні, морські 
навігаційні, лоцманські, аеронавігаційні, ка-
дастрові, оперативні, проектні, пропагандист-
ські, туристичні, карти доріг.

Цифрові, електронні, анімаційні, віртуаль-
ні, Інтернет і  комп’ютерні карти, створені за 
допомогою новітньої техніки, отримують за 
допомогою автоматизованого картографування 
на папері, пластику, фотоплівці та інших ма-
теріалах.

Поясніть призначення кожної з  перелічених 
вище карт.
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Мал.  2.  Тематичні карти.

Мал.  3.  Карти технічного призначення.
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КАРТИ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

дрібніші  
за 1 : 1 000 000

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

1 : 100 000  
і  більше

Дрібно- 
масштабні

Середньо- 
масштабні

Велико- 
масштабні

КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ ЗА МАСШТАБОМ

Мал.  4.  Класифікація карт за масштабом.
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Розглянуті класифікаційні ознаки на прак-
тиці, як правило, використовують одночасно. 
Спочатку враховують територіальні ознаки, 
потім зміст і  призначення.

2 СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ. 
Математична основа картографічних творів 

обумовлює правила створення плоского або 
іншого за формою картографічного зображен-
ня Землі й будь-яких інших об’єктів Сонячної 
системи та позаземного простору.

Складовими частинами математичної осно-
ви карти є геодезична основа, масштаб, карто-
графічна проекція, компонування. Елементами 
геодезичної основи є  форма й  розміри земно-
го еліпсоїда, опорна геодезична мережа, при-
йнята система координат. В  Україні положен-
ня точок (пунктів) ГДМ визначається у  двох 

системах координат: загальноземній і  рефе-
ренцній.

За загальноземну систему координат бе-
реться геодезична референцна система 1980 р. 
(GRS 1980) із параметрами референц-еліпсої-
да: велика піввісь еліпсоїда a = 6 378 137  м; 
стиснення еліпсоїда f = 1 : 298,257. За певних 
умов еліпсоїд замінюють кулею з  радіусом 
6371,1  км.

Положення координат точок на математич-
ній поверхні Землі визначають у  системі гео-
графічних координат за допомогою координат-
ної сітки. Для обмежених за площею територій 
земної поверхні, зображення яких на карті 
практично не має спотворень, застосовують 
систему плоских прямокутних координат.

Масштаб через перехід від сферичної по-
верхні планети до плоского зображення на гео-

Мал.  5.  Види масштабу.

Мал.  6.  а)  Узагальнення елементів змісту при 
зміні масштабу (на прикладі зображення населе-
ного пункту); б)  Проекційні поверхні карти; 
в)  Спотворення площ материків (співвідношення 
площ Гренландії і  Африки); г)  Порівняння змін 
розмірів територій у  різних проекціях (Африка).

а

б

в

г
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графічних картах змінюється від місця до міс-
ця в  різних напрямках. Існує кілька способів 
позначення масштабу. Розрізняють числовий, 
іменований та лінійний масштаби (мал.  5).

Поясніть види масштабу за допомогою мал.  5.

Картографічна проекція визначається осо-
бливостями картографічної сітки. Паралелі 
й меридіани сітки можуть бути прямолінійним 
або криволінійними, перетинатися під різни-
ми кутами. Під час розробки проекції врахо-

вують форму об’єкта й  розмір території, що 
буде картографуватися.

Для всіх картографічних проекцій, а також 
створених із їх використанням карт, властиві 
спотворення довжин, площ, кутів та форм 
об’єктів. Існування цих спотворень свідчить 
про те, що масштаб карти буде величиною 
змінною (мал.  6).

Проаналізуйте дані мал.  6, в, г та зробіть ви-
сновки

ВИСНОВКИ

 � Географічні карти класифікують за різними підходами та ознаками, 
але на практиці, як правило, усі вони використовуються одночасно, 
ураховуючи територіальні ознаки, зміст і  призначення.

 � Усі карти мають складну математичну основу, складовими частина-
ми якої є  геодезична основа, масштаб, картографічна проекція, ком-
понування.

 � Усі картографічні проекції та створені з  їх використанням карти не 
позбавлені спотворень довжин, площ, кутів і  форм об’єктів. Ці спо-
творення свідчать про те, що масштаб карти є  величиною змінною.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Порівняйте карти географічного атласу 
та зображення Землі на глобусі й  до-
ведіть наявність на них спотворень.

2. Обґрунтуйте необхідність викорис-
тання картографічних проекцій для 
створення географічних карт.

3. Порівняйте карти географічного та 
історичного атласів. Чи відрізняють-
ся вони за загальною картографіч-
ною класифікацією?

4. Проаналізуйте причини наявності спо-
творень на географічних картах.

§ 9 Сутність, чинники й  види генералізації. Способи картографічного 
зображення об’єктів і  явищ на загальногеографічних 
та  тематичних картах. Написи на географічних картах

1.  Пригадайте об’єкти та явища, що зображені на географічних картах. 2.  Поясніть, чим 
відрізняється спосіб картодіаграм і  картограм.

1 СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ТА ВИДИ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ. 
Картографічна генералізація  — процес 

відбору й  узагальнення об’єктів реальної дій-
сності під час складання карт відповідно до їх 
призначення, масштабу та особливостей тери-
торії картографування (мал.  1).

Проаналізуйте схему на мал.  1.

Під час відбору об’єктів місцевості, які 
доцільно відобразити на карті (ураховуючи її 
зміст, призначення та навантаження, що пла-

нується), оперують кількісними показниками: 
ценз та норма відбору. Ценз визначає важли-
вість об’єктів для нанесення їх на карту пев-
ного типу та масштабу. Норма відбору визна-
чає кількість об’єктів на одиницю площі 
карти, яку слід нанести, щоб вона мала при-
йнятний рівень навантаження та правильно 
відображала певні ознаки місцевості. Напри-
клад, на карті масштабу 1 : 1 000 000 для гус-
тонаселених районів слід наносити не більше 
120—140 населених пунктів на 1 дм2 карти 
(мал.  2—4).
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За допомогою мал.  2, 3 поясніть, які можливості 
надає узагальнення контурів берегової лінії за-
лежно від масштабу картографічного зображення.

Сьогодні розвиваються й удосконалюються 
автоматизовані алгоритмічні методи генералі-
зації, оскільки в  картографії широко застосо-
вуються ГІС.

Особливості оформлення карти

Вивченість території

Особливості території картографування

Масштаб карти

Тип карти

Зміст карти

Призначення карти

ЧИННИКИ КАРТОГРАФІЧНОЇ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

Зміщення зображення

Показ об’єктів із перебільшенням

Поєднання контурів

Узагальнення (спрощення) контурів

Перехід від простих об’єктів до складних

Узагальнення (спрощення) кількісних характеристик

Узагальнення (спрощення) якісних характеристик

Відбір об’єктів

МЕТОДИ КАРТОГРАФІЧНОЇ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

Мал.  1.  Чинники й  методи картографічної генералізації.

Мал. 2. Генералізація картографічного зображення залежно від масштабу.

Мал.  4.  Відбір та узагальнення 
контурів залежно від масштабу 
картографічного зображення.

Мал. 3. Узагальнення контурів берегової лінії залежно від масштабу 
картографічного зображення.
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2 СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 
ОБ’ЄКТІВ І ЯВИЩ НА ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНИХ 

ТА ТЕМАТИЧНИХ КАРТАХ. Для передачі на кар-
ті змісту застосовують різні способи карто-
графічного зображення.

Спосіб картографічного зображення  — це 
сукупність прийомів, що дають можливість 
показати на тематичній карті за допомогою 
вибраних умовних позначень розташування 
об’єктів картографування, їх відмінності за 
походженням, видом, територіальним поши-
ренням, показниками відповідно до тематики, 
призначення й  масштабу карти (мал.  5).

Знайдіть у картах шкільного географічного атласу 
приклади використання основних способів карто-
графічного зображення, перелічених на мал.  4.

Використання умовних знаків на картах до-
зволяє: показувати реальні та абстрактні об’єкти 
(наприклад висота снігового покриву, кліматич-
ні характеристики); зображувати об’єкти, які 
людина не бачить або навіть не сприймає орга-
нами чуттів (наприклад гравітаційні та магніт-
ні поля); передавати внутрішні характеристики 
та структуру об’єктів: порядок та ієрархію, про-
порційність, відмінність (геологічна стратигра-
фія); показувати динаміку явищ та процесів 
(наприклад зміна стоку річкових басейнів за 
місяцями); сильно зменшувати зображення.

3 НАПИСИ НА КАРТАХ. Особливе місце на гео-
графічних картах займають написи на гео-

графічних картах, які несуть важливе змістове 
навантаження. Завдяки їм ми легко орієнту-
ємося на місцевості. Проте велика кількість 
написів створює строкатість, погіршує їх чи-
тання. Написи можуть закривати собою осно-
вний зміст карти, перетинати або розривати 
важливі об’єкти (наприклад дороги, річки). 
Не слід перевантажувати карту написами, 
оскільки це відтісняє на другий план основний 
зміст карти. Укладаючи картографічні твори, 
слід визначити оптимальну кількість написів 
і  ретельно продумати місце їх розміщення.

На карті виділяють такі види написів: влас-
ні назви об’єктів (наприклад річки, озера, міс-
та) та пояснювальні написи, які передають 
різні характеристики: якісні (наприклад дуб, 
солоне, піщаний) та кількісні (наприклад ши-
рина дороги або річки, висота дерев); хроноло-
гічні (наприклад, дати подій, періоди розвитку 
будь-якого явища  — доступності перевалу) та 

Мал.  5.  Основні способи картографічного зображення.

Гіпсометричного забарвлення

Перспективного зображення

Світлотіньової пластики

Локалізованих діаграм

Картодіаграм

Картограм

Якісного фону

Кількісного фону

Точок

Ізоліній

Знаків руху

Ареалів

Лінійних знаків

Значків

ОСНОВНІ СПОСОБИ  
КАРТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Мал.  6.  Зразки накреслення шрифтів.

Мал. 7.  Зразки шрифтів із таблиць умовних знаків 
топографічних карт.

Основні шрифтиДекоративнівні шрифти
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пояснювальні (картографічної сітки  — напри-
клад Північне полярне коло, цифрове позна-
чення паралелей і  меридіанів); пояснення до 
ліній руху (наприклад Шлях Христофора Ко-
лумба); терміни  — поняття, що стосуються 
об’єк тів картографування (наприклад озеро, 
затока).

Написи на картах виконують картографіч-
ними шрифтами, які розрізняються за: рисун-
ком букв і  цифр, розміром (висотою), накрес-
ленням (курсивні та друковані), нахилом 
(прямим або похилим), співвідношенням тов-
щини основних і  додаткових (з’єднувальних) 
елементів, зміною ширини внутрішньобукве-
ного просвіту, кольором тощо (мал.  6, 7).

Для посилення значення написів у  харак-
теристиці об’єктів, зручності читання їх вико-
нують різними кольорами (наприклад, гідро-
графічні об’єкти — синім, рельєф — коричневим 
кольором). Малюнок і  колір підписів дають 
якісну характеристику, а  розмір  — кількісну.

Існують вимоги й  до розміщення написів. 
Напис слід розташовувати так, щоб було добре 
видно, до якого об’єкта він належить, його 
розміщення не має викликати жодних сумні-
вів. Написи не повинні перевантажувати кар-
ту, перетинати один одного й закривати собою 
важливі об’єкти. Вони мають добре читатися. 
У розташуванні написів на картах ураховуєть-

ся характер локалізації об’єктів. У  позамасш-
табних умовних знаках підпис розташовується 
праворуч об’єкта, уздовж паралелей або пара-
лельно північній і  південній рамкам карти 
(плану). Якщо карта дуже завантажена, під-
писи розміщують ліворуч або зверху від об’єкта 
на вільному місці.

За допомогою карт шкільного географічного 
атласу визначте, чи всі підписи відповідають 
вказаним вимогам.

Правильна передача географічних назв на 
картах має надзвичайно важливе значення. 
Помилки в  їх написанні призводять до нео-
днаковості географічних назв одних і  тих са-
мих об’єктів на різних картах. Це ускладнює 
їх використання, стає причиною появи не-
правильних назв в  офіційних документах, на-
укових публікаціях або масових виданнях.

Географічні назви, або топоніми, їх похо-
дження, змістове значення, написання, вимову 
тощо вивчає топоніміка (від грец. «τóποζ»  — 
місце, місцевість і  «őυνμα»  — ім’я). Безпо-
середньо картографії стосуються тільки деякі 
питання топоніміки, зокрема первинне вста-
новлення географічних назв, їх запис та пра-
вильна передача на картах. Науковою роз-
робкою методики виконання цих завдань 
займається картографічна топоніміка.

ВИСНОВКИ

 � Картографічна генералізація  — відбір й  узагальнення об’єктів ре-
альної дійсності для зображення їх на картах різного призначення, 
масштабу та особливостей території.

 � Існують норми відбору кількості об’єктів на одиницю площі карти 
для прийнятного рівня навантаження й  правильного відображення 
місцевості.

 � Спосіб картографічного зображення — сукупність прийомів, якими 
на тематичній карті за допомогою умовних знаків показують розта-
шування об’єктів картографування відповідно до тематики, призна-
чення й  масштабу карти.

 � Написи на картах розміщують за певними вимогами, виконують 
картографічними шрифтами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що картографічна генера-
лізація є основною вимогою для скла-
дання якісних карт.

2. Обґрунтуйте залежність між вибра-
ними способами картографічного зо-
браження й  процесами та явищами, 
які відображують на картах.

3. Порівняйте шрифти, що використані 
на картах шкільного географічного 
атласу.

4. Проаналізуйте вимоги до розміщен-
ня написів на карті.
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§ 10 Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. 
Навігаційні карти

1. Пригадайте, якими електронними картами ви вже користувалися. 2. Поясніть, що таке 
глобус. 3.  Де були створені найдавніші глобуси і  які саме?

1 ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ ТА ГЛОБУСИ. Електронна 
карта  — це картографічне зображення, ві-

зуалізоване на відеоекрані на основі цифрових 
даних або баз даних ГІС. Вони підготовлені 
для зображення в  комп’ютерному середовищі 
з  використанням програмних і  технічних за-
собів у  прийнятій проекції, системі умовних 
знаків, із дотриманням правил оформлення 
та встановленої точності.

Існують різні види електронних карт та 
атласів (інтерактивна карта (атлас), мульти-
медійний атлас, ГІС-атлас), які відрізняються 
можливостями оперування картографічним 
зображенням.

Електронні моделі місцевості значно роз-
ширили властивості глобусів, зняли багато 
обмежень, пов’язаних із їх виготовленням та 
використанням, розширили сферу застосуван-
ня. Цифрові глобусні системи мають майже 
необмежені можливості для вдосконалення 
з  урахуванням досвіду традиційної картогра-
фії, можливостей геоінформаційних техноло-
гій, дистанційного зондування, статистичних 
даних, результатів контактних тематичних 
зйомок і  спостережень (мал.  1 а, б).

Ознайомтеся з  комп’ютерними інформаційно-
довідковими картографічними системами типу 
Google Earth, World Wind: google.com.ua/intl/ru/
earth/ та worldwind.arc.nasa.gov/. Розкажіть про 
можливості, які вони забезпечують.

Сучасні комп’ютерні технології дають змо-
гу працювати в мережі Інтернет з  інтерактив-
ним картографічним зображенням.

Рухомі різнокольорові лінії на глобусі роз-
повідають про напрямок та швидкість вітрів, 
морських хвиль та течій, вологість та темпе-
ратуру повітря, хімічний склад атмосфери 
в  будь-якій точці земної кулі. Дані оновлю-
ються кожні три години.

Інтерактивна карта зміни лісового покри-
ву відображає динаміку за останні роки: зе-
лений колір  — заліснені території, черво-
ний  — зниклі тощо.

Інтерактивні зображення: 1) earth.nullschool.
net/#current/wind/surface/level/orthograph-
ic=16.28,39.78,329.
2)  earthenginepartners.appspot.com/google.com/
science-2013-global-forest

Мал. 1. а)  Зразок електронного глобусу: World Atlas National Geographic; 
б)  Електронний глобус World Atlas National Geographic HD.

а б
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2 КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА. Усі кар-
ти, атласи, аеро- та космічні знімки, на-

явні в мережі Інтернет, поділяються на чотири 
великі групи: статичні зображення  — карти, 
атласи, знімки, отримані шляхом оцифрову-
вання та сканування або ті, що надійшли 
в цифровому форматі; інтерактивні зображення, 
що складаються й оновлюються за запитом ко-
ристувачів; картографічні анімації, фільми, 
мультимедійні продукти, віртуальні моделі; 
карти, атласи, знімки в  ГІС.

Поясніть, що таке веб-простір.

У широкому розумінні веб-картографія 
(англ.  — web mapping, або online mapping)  — 
це сукупність технологій, пов’язаних зі ство-
ренням різноманітних віртуальних карт, їх 
розміщенням та обробкою у веб-просторі. Пер-
ші картографічні програми та інтернет-ресур-
си почали з’являтися в  середині 1990-х р. 
Вони були переважно вузькоспеціалізовані 
(геодезія, геологія, навігація, демографія, зем-
леустрій, бізнес-дані), призначалися для спе-
ціалістів і  мали статичний характер.

Початок розвитку напрямку зазвичай по-
в’я зують із придбанням корпорацією Google 
у 2004 р. компанії Keyhole Inc., що того ж року 
дало змогу запустити веб-сервіс Google Earth, 
а згодом — Google Maps. Невдовзі з’явився роз-
роблений корпорацією Microsoft сервіс Virtual 
Earth (Bing Maps — bing.com/maps/). Поступо-
ве розширення публічного доступу до супутни-
кових знімків та інших даних ГІС розпочалося 
переважно на базі сервісів Google.

Познайомтеся з  можливостями Google Maps 
і  Bing Maps та зробіть висновки.

Сьогодні світова система (інфраструктура) 
масової веб-картографії має децентралізовану, 
багатошарову архітектуру, у  межах якої по-
єднуються як глобальні (Google Maps, Open 
Street Map, Bing Maps), так і локальні (Sudan 
Satellite Sentinel Project, CERA) сервіси ши-
рокого призначення (Development Seeds, 
Citivox, Tomnod), дослідницькі центри (про-
грама «Crisis Mapping and Early Warning» 
у  межах Гарвардської Гуманітарної Ініціати-
ви), різноманітні онлайн-об’єднання, блоги, 
форуми (Green Map System, iRevolution тощо).

Крім того, реалізуються численні спільні 
проекти, відкриті веб-картографічні ресурси 
open source широко використовуються між-
народними, урядовими та приватними струк-
турами (OpenStreetMap), поряд із державними 
або професійними центрами геоінформаційно-
го аналізу (ГІС) виникають альтернативні не-
комерційні онлайн-сервіси, які пропонують 
вільний доступ до програми забезпечення 
(GRASS, gvSIG, GDAL, Mapserver, OpenLayers, 
GIS-Lab.info).

Зараз у  веб-просторі існують сотні карто-
графічних сервісів (геосервісів)  — інтернет-
ресурсів, що надають найрізноманітнішу карто-
графічну інформацію або через звичайний 
браузер, або як самостійні програми-«оболонки». 
Більшість із них надають супутникові знімки 
й  різні карти, а  також різноманітну просторо-
во прив’язану інформацію (наприклад визначні 
пам’ятки, автомобільні пробки тощо). Веб-
орієнтовані картографічні сервіси (web-based 
maps) являють собою веб-додаток і  працюють 
у  браузері (OpenStreetMaps, Wikimapia) і  сер-
віси, які мають власну оболонку-навігатор 
(virtual globus), але при цьому картографічні 
дані, які вони використовують, завантажують-
ся з  мережі Інтернет (Bing Maps).

За допомогою інтерактивної системи Google 
Map Maker (google.com/mapmaker) користува-
чі можуть редагувати картографічний контент 
віртуальних сервісів Google Maps і  Google 
Earth: додавати об’єкти інфраструктури, змі-
нювати й обновляти інформацію про нанесені 
на карту елементи, прокладати та уточнювати 
маршрути тощо. Виправлення вивчаються мо-
дераторами й  після затвердження стають до-
ступні для перегляду користувачам у  всьому 

Мал.  2.  Зразок використання Bing Maps.
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світі. Зараз Google Map Maker доступний більш 
ніж у  187 країнах.

Google Map Maker: support.google.com/
mapmaker/bin/answer.py?hl=ru&answer=155415.

Одним із провідних проектів веб-картографії 
є  OpenStreetMap, або OSM (з анг.  — «відкрита 
карта вулиць»: openstreetmap.org/) — некомер-
ційний веб-картографічний проект зі створення 
зусиллями учасників — користувачів Інтернету 
докладної вільної та безкоштовної географічної 
карти світу. Для створення карт використову-
ються дані з  персональних GPS-трекерів, аеро-
фотографії, відеозаписи, супутникові знімки 
й  панорами вулиць, надані деякими компанія-
ми, і  просто знання людей, що редагують кар-
ту. Для створення карт в  OSM використовуєть-
ся принцип wiki, тобто кожний зареєстрований 
користувач може вносити свої відомості.

Чи є  такі дані, якими  б могли поділитися осо-
бисто ви?

Тривають процеси обміну інформацією між 
мережевими веб-картографічними сервіcами 
open source та урядовими та приватними 
структурами. Наприклад, відкритим сервісом 
OSM офіційно користуються такі структури, 
як ООН, сайт президента США, Microsoft Bing, 
Оксфордський університет, французька газета 
«Liberation», Flickr, MapQuest, Вікіпедія, Ві-
кімапія, американські рятувальники тощо.

Інтернет-ресурс, на якому можна отримати по-
трібну картографічну інформацію про певну 
місцевість в  Україні  — МЕТА, український по-
шуковий портал в  Інтернеті. Він використовує 

пошукову систему власної розробки з  україн-
ською, російською та англійською мовами по-
шуку. Зона пошуку — українські сайти та сайти, 
що стосуються України.

3 НАВІГАЦІЙНА КАРТА. У  широкому значенні 
навігаційна карта — карта, призначена для 

командирів та штурманів морських, річкових 
та повітряних суден. Такі карти створюють 
у  нормальній рівнокутній циліндричній про-
екції Меркатора, оскільки пряма лінія марш-
руту, що проходить під певним азимутом на 
земній кулі (локсодромії), зображується в  цій 
проекції теж прямою. Це зручно для штурма-
нів, що прокладають курси морських суден та 
літаків. Авіаційна навігаційна карта містить 
відомості про рельєф, контури річок, озер, 
морів, штучних споруд, аеропорти. Вона при-
значена безпосередньо для аеронавігації. Ае-
ронавігаційна карта служить посібником при 
літаководінні.

Морська навігаційна карта призначена для 
виконання завдань судоводіння. На ній відо-
бражаються: берегова лінія й глибини; рельєф 
дна і навігаційні небезпеки; навігаційне устат-
кування; фарватери; місця якірних стоянок; 
відомості про магнітне відмінювання, льодо-
вий режим, ґрунт дна; райони, заборонені для 
плавання (мал.  3 а, б).

Автомобільна навігаційна карта викорис-
товується автомобільною навігаційною систе-
мою для показу поточного місця перебування 
автомобіля, визначеного за допомогою при-
ймача супутникової навігації, пошуку адрес/
потрібних об’єктів (POI  — points of interest), 

Мал.  3.  а)  Аеронавігаційна електронна карта; б)  Морська навігаційна карта видання «Держгідрографія»

а б
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побудови маршруту й видачі водієві (або штур-
ману) інформації для здійснення маневрів 
у  реальному часі. Це векторна топографічна 
карта з  додатковими атрибутами елементів та 
об’єктами, необхідними для ефективної робо-
ти навігаційної системи.

Розгляньте приклад автомобільної навігаційної 
карти на: della.ua/map/

У мережі Інтернет найбільш поширеним 
прикладом навігаційної карти є географічні (ту-
ристичні) карти світу: натиснувши по частині 
такої карти, що відповідає певній країні, — від-
кривається веб-сторінка, що їй присвячена. Такі 
карти надають можливість прокладати автомо-
більні та пішохідні маршрути, здійснювати по-
шук за адресою, переглядати й  знаходити ін-
формацію про різні об’єкти.

ВИСНОВКИ

 � Електронна карта  — візуалізоване на відеоекрані на основі циф-
рових даних або баз даних ГІС картографічне зображення, підготов-
лене з  використанням програмних і  технічних засобів у  прийнятій 
проекції, системі умовних знаків, із дотриманням правил оформлення 
та встановленої точності.

 � Усі карти, атласи, аеро- та космічні знімки, наявні в мережі Інтернет, 
поділяються на чотири великі групи: статичні та інтерактивні зобра-
ження, картографічна анімація та карти (атласи).

 � Навігаційні карти створюють у  нормальній рівнокутній циліндрич-
ній проекції Меркатора; вони призначені для працівників водного, 
повітряного й  автомобільного транспорту та водіїв.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть необхідність створення та 
використання електронних карт.

2. Обґрунтуйте переваги електронних 
карт та атласів.

3. Спрогнозуйте подальший розвиток 
і  вдосконалення навігаційних карт.

4. Порівняйте кілька картографічних сер-
вісів, що існують у  веб-просторі.

5. Доберіть матеріали про свою місце-
вість, щоб про неї більше дізналися 
у  світі, та розмістіть її на OSM.

6. Проаналізуйте, наскільки корисними 
є наявні електронні карти та глобуси 
для фахівців та пересічних користу-
вачів.

Практичні роботи

10. Порівняння форм і площ материків на кар-
тах світу, побудованих у різних проекціях.

11. Визначення географічних координат точок 
за різними за просторовим охопленням 
картами.

12. Застосування навігаційної карти своєї об-
ласті для визначення оптимального марш-
руту переміщення між визначними об’єк-
тами свого району.

Дослідження

1. Роль картографії у  формуванні системи 
знань про навколишній світ.

2. Значення карт у  житті та господарській 
діяльності людини.

3. Історія розвитку картографії від зображень 
на глиняних табличках до віртуальних карт.

4. Особливості написання українською мовою 
назв країн і  населених пунктів на картах.
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Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) 
та  дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

§ 11 Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). 
Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)

1.  Пригадайте відомі вам джерела географічної інформації. 2.  Поясніть їх значення для 
життєдіяльності людини.

1 ПОЯВА Й РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМА-
ЦІЙНИХ СИСТЕМ (ГІС). Одним із перших при-

кладів ГІС є  Канадська (КанГІС, CANGIS), що 
була створена під керівництвом Р. Томлінсона 
(1963—1971  рр.). Головним її завданням було 
отримати статистичні результати для розробки 
планів раціонального землекористування у  ве-
ликих сільських районах Канади за результа-
тами аналізу даних інвентаризації земель.

Вирішальний вплив на розвиток ГІС аж 
до початку 1980-х рр. мали розробки Гарвард-
ської лабораторії машинної графіки й  просто-
рового аналізу (середина 1960-х рр. Г. Фішер). 
Головне її завдання полягало в розробці про-
грамного забезпечення для загальногеогра-
фічного картографування. Першим пакетом 
прикладних програм для ГІС став SYMAP 
(1964  р.).

У Європі перші аналогічні роботи в 1964 р. 
під керівництвом Д. Бікмора проводилися у Ве-
ликій Британії, а  наприкінці 1960-х рр.  — 
у  Франції (кадастрова інформаційна система 
«Majic»). Однак перші ГІС, призначені для 
автоматизації обліку земельних ділянок і  не-
рухомості, були розроблені у  Швеції.

За додатковими джерелами знань доберіть ін-
формацію про ці ГІС.

На увагу заслуговують розробки Інституту 
досліджень природних систем і  навколишньо-
го середовища (ESRI) у  Каліфорнії (1969  р.). 
Початкова мета ESRI: дослідження навколиш-
нього середовища, збирання даних, розвиток 
машинної графіки, наукового моделювання, 
інформатики, а пізніше комп’ютерний аналіз, 
автоматизоване картографування тощо.

У створенні ГІС беруть участь міжнародні 
організації, найбільші державні установи, мі-
ністерства й відомства, картографічні, геологіч-

ні та земельні служби, статистичні управління, 
приватні фірми, науково-дослідні інститути та 
університети. На ці роботи виділяються значні 
кошти, у  них беруть участь цілі сектори про-
мисловості, створюється геоінформаційна інф-
раструктура, сполучена з  телекомунікаційни-
ми мережами (мал.  1).

У багатьох країнах створені національні 
та регіональні органи, завданням яких є роз-
виток ГІС, формування державної політики 
в галузі геоінформатики, національного пла-
нування, збирання та поширення інформації, 
дослідження правових проблем, пов’язаних 
із її володінням, передаванням й  захистом.

Раніше ГІС були складним і  дорогим ін-
струментом з  обмеженим колом замовників, 
проте зараз вони стали більш простими, прак-
тичними й  доступними.

Мал.  1.  Просторові рівні та інформація ГІС.

Результати буріння й  підводного зондування

Матеріали польових експедиційних спостережень

Кадастрові відомості гідрометеорологічні дані

Статистика та переписи

Дані дистанційного зондування

Картографічна

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

Муніципальний

Локальний

Національний

Регіональний

Глобальний

ПРОСТОРОВІ РІВНІ
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2 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС. Світовими лі-
дерами з виробництва комерційних геоінфор-

маційних додатків для програмного забезпечен-
ня ГІС є: ArcGIS від ESRI (США: esri.com); 
MapInfo від Pitney Bowes Business Insight (США: 
pitneybowes.com/us); GeoMedia від Intergraph 
(США: ingr.ro/); Bentley MicroStation від Bentley 
Systems (США: bentley.com/en%20).

Поцікавтеся, чим займаються зараз ці та інші 
компанії з  розробки ГІС.

Користуються попитом також продукти ком-
панії Blue Marble: GeoCore, GeoCalc, GeoTranslate, 
SDK GeoTransform та Global Mapper. Проста, 
надійна та доступна програма компанії Global 
Mapper поєднує в  собі широкий спектр інстру-
ментів щодо обробки та доступ до нестандарт-
ного різноманіття форматів даних.

У середині 1990-х рр. збільшилася кіль-
кість постачальників на ринку геоінформацій-
них продуктів, розширилося коло завдань, 

з’явилися більш сучасні технології (GPS, елек-
тронні тахеометри). У  цей час американські 
військові фахівці (Army Corps of Engineers) 
створили геоінформаційний програмний про-
дукт GRASS (Geographic Resources Analysis 
Support System) для реалізації завдань пла-
нування природокористування та землеустрою. 
GRASS відкритий для безкоштовного корис-
тування (public-domain) (у тому числі знято 
авторські права на вихідні тексти програм), 
тому користувачі та програмісти змогли ство-
рювати власні додатки в  інтеграції з  іншими 
програмними продуктами.

Сьогодні можна виділити такі популярні 
відкриті ГІС (FreeGIS): GRASS GIS (1982  р., 
США); ILWIS (1980-ті рр., Нідерланди); MapWin-
dow GIS (1998  р., США); SAGA (2001  р., Ні-
меччина); Quantum GIS (QGIS) (2002  р., між-
народний проект); gvSIG (2003  р., Іспанія). 
FreeGIS зараз налічує понад 350 відкритих про-
грамних пакетів різного типу (мал.  2. а, б, в).

Знайдіть корисну для вас інформацію на сайті: 
grass.osgeo.org/community/. Поділіться нею з од-
нокласниками.

До групи пакетів просторового аналізу 
й  моделювання належать програмні пакети, 
призначені для реалізації певного, зазвичай 
тематичного, набору процедур аналізу про-
сторових даних: геостатистичний аналіз і  мо-
делювання (наприклад, Surfer, США; Gstat, 
Нідерланди. GST, Росія) та картографічна ал-
гебра (наприклад Map Analysis Package, MAP, 
США) (мал.  3).

Програмне забезпечення ГІС (GIS software) 
підтримує певний набір функціональних мож-
ливостей ГІС і  включає спеціалізовані про-
грамні засоби, а  саме: універсальні повно-

Мал. 2. а) Сучасні пристрої для роботи із ГІС); б)  скріншот екрану програми ГІС Global Mapper; 
в)  скріншот електронної карти онлайн-спільноти відкритої геоінформаційної платформи GRASS GIS

Мал.  3.  Геостатистичний аналіз і  моделювання 
засобами Surfer (США).

а б в
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функціональні (full GIS) та інструментальні 
ГІС (GIS software tools); картографічні візуа-
лізатори (map viewer) та браузери (map 

browser); засоби настільного картографування 
(desktop mapping) та інформаційно-довідкові 
системи (help-desk system).

ВИСНОВКИ

 � Перша ГІС була створена для розробки планів раціонального зем-
лекористування у великих сільських районах Канади. Одними з перших 
над створенням ГІС працювали спеціалісти Канади, США, Великої Бри-
танії та Франції з  1960-х рр.

 � Раніше ГІС були складним і  дорогим інструментом. Однак зараз 
вони стали більш простими, практичними й  доступними, а  в багатьох 
країнах створені національні та регіональні організації, завданням яких 
є  розвиток ГІС.

 � Світовим лідером зі створення програмного забезпечення ГІС є США.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що ГІС  — необхідна умова 
для розвитку сучасного суспільного 
та економічного життя цивілізації.

2. Обґрунтуйте, чому світовим лідером 
зі створення програмного забезпе-
чення ГІС є  США.

3. Спрогнозуйте подальший розвиток 
ГІС-технологій у  світі.

4. Порівняйте можливості звичайних 
карт та продуктів ГІС.

5. Проаналізуйте популярні відкриті ГІС: 
GRASS GIS, ILWIS, MapWindow GIS, 
SAGA, Quantum GIS (QGIS), gvSIG. Чим 
вони можуть бути корисними для вас?

§ 12 Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація 
інформації в  ГІС. Введення та виведення інформації в  ГІС

1.  Пригадайте, як і  для чого ви користувалися онлайн-картами за допомогою свого 
мобільного телефона. 2.  Поясніть можливості, які надають ці карти.

1 МОЖЛИВОСТІ ГІС. Функціональні можливос-
ті ГІС (GIS functions)  — набір функцій 

географічних інформаційних систем і  відпо-
відних програмних засобів: уведення даних 
у  машинне середовище шляхом імпорту з  іс-
нуючих наборів цифрових даних або за допо-
могою цифрування джерел; перетворення да-
них, у  тому числі конвертування даних 
з  одного формату в  інший, трансформацію 
картографічних проекцій, зміна систем коор-
динат; зберігання, маніпулювання та управ-
ління даними у  внутрішніх і  зовнішніх базах 
даних; картометричні операції; засоби персо-
нальних налаштувань користувачів (мал.  1).

Географічні зображення для використання 
в  ГІС вводяться у  векторному або растровому 
вигляді безпосередньо (якщо такі дані вже 
існують у потрібному цифровому форматі), або 
за допомогою дигітайзера чи сканера. Кожен 
елемент або об’єкт зображення має географіч- Мал.  1.  Основні функції, що реалізує ГІС.
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ну прив’язку. Тим самим будь-які властивос-
ті й  характеристики цих об’єктів або елемен-
тів мають посилання на місце розташування.

Диво техніки  — дигітайзер з’явився у  1970-ті 
рр., а RAND Tablet (електромагнітний тип) — ще 
в  1964  р. Що це таке і  для чого потрібен цей 
пристрій, сьогодні знає далеко не кожен. Це не 
просто сканер, а  графічний планшет, який па-
перове або векторне зображення перетворює 
в  цифровий формат. Складається він із сенсор-
ного екрана (планшет) і  приладу, що наносить 
малюнок (стилус). Сучасний пристрій — магніт-
ний дигітайзер  — настільки точний, що навіть 
чутливий до розташованих поруч металевих 
предметів (обладнання, стільці, комп’ютери), які 
можуть спричинити спотворення картинки.

Засоби маніпулювання являють собою різ-
ні способи перетворення й  виділення даних, 
наприклад, приведення всієї географічної ін-
формації до єдиного масштабу й  проекції для 
зручності спільної обробки. Для зберігання, 
структурування та управління даними в  ГІС 
найчастіше використовують реляційні бази 
даних, де для зв’язування таблиць існують 
загальні поля.

Запит і  аналіз у  ГІС можна виконувати 
на різних рівнях складності: від простих за-
питань  — де розташований об’єкт і  які він має 
властивості, до пошуків за складними шабло-
нами та сценаріями типу «а що, якщо…». 
Важливими в  ГІС є  засоби аналізу близькості 
та накладання об’єктів. Перший інструмент 
пов’язаний з виділенням буферних зон навколо 
заданих об’єктів за комбінацією різних пара-
метрів (наприклад, виділити населені пункти, 
розташовані в  радіусі 2  км від автодороги). 
Другий  — дозволяє розраховувати перетин, 
об’єднання та інші поєднання двох і більше пло-
щинних об’єктів, розташованих у  різних тема-
тичних шарах (так звані оверлейні операції).

Розвинені засоби візуалізації дають змогу 
ГІС легко управляти відображенням даних. 
Традиційним результатом обробки й  аналізу 
просторових даних є  карта, яка легко допо-
внюється звітними документами, тривимірни-
ми зображеннями, таблицями, діаграмами, 
фотографіями, засобами мультимедіа.

2 ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ 
В  ГІС. Основними джерелами даних для ГІС 

виступають літературні (текстові) дані, звіти 
експедицій, статті, книги та тощо (мал.  2).

Проаналізуйте джерела даних для ГІС (мал.  2.). 
Назвіть приклади інформації, яку вони надають.

За способом отримання дані в  геоінфор-
матиці поділяють на первинні та вторинні. 
Первинні дані отримують шляхом вимірювань 
або спостережень безпосередньо на об’єкті, що 
досліджується (шляхом аерокосмічних зйомок, 
вибіркового дослідження в  польових умовах, 
дистанційного зондування за допомогою GPS). 
Вторинні дані отримують на основі обробки 
первинних даних, або з  уже наявних моделей 
даних (сканування карт, знімків).

Сукупність упорядкованої інформації, що 
використовується під час функціонування ГІС, 
створює її інформаційну базу. Джерела про-
сторових даних для ГІС  — основа їх інформа-
ційного забезпечення. Інформаційне забезпе-
чення ГІС  — це сукупність методів, засобів 
і  процесів, спрямованих на збір, оцінювання, 
систематизацію та класифікацію інформації 
для створення баз даних.

3 ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В  ГІС. 
ГІС мають декілька підсистем, які забез-

печують їх функціонування (мал.  3).
Підсистема введення, підготовки та по-

передньої обробки даних призначена для збору 
просторових даних із різних джерел і  відпо-
відає за перетворення різних їх типів (напри-
клад від ізоліній топографічної карти до мо-
делі рельєфу ГІС) у  цифровий формат.

Значні можливості для збору даних для 
ГІС надає GPS (Global Positioning System)  — 
технологія, створена на основі космічних сис-
тем глобальної навігації NAVSTAR (США), 
Gallileo (ЄС) та ГЛОНАСС (Росія). Вона при-
значена для збору високоточної цифрової ін-
формації про місцевість, фактичні топографіч-
ні дані (географічні координати та позначки 
висоти рельєфу в певній точці місцевості), при 
цьому точність вимірів досягає декількох сан-
тиметрів.

Визначте за додатковими джерелами, яку ін-
формацію надають NAVSTAR, Gallileo, ГЛОНАСС.

Методи введення інформації в  ГІС різні: 
ручне введення за допомогою клавіатури й миші 
комп’ютера; за допомогою геодезичних при-
ладів при здійсненні польових вимірів; за до-
помогою дигітайзера при ручному цифруван-
ні (поширений метод уведення просторових 
даних із карт); за допомогою сканера (скану-
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Мал.  2.  Джерела 
даних для ГІС.ж)  дані статистикие)  гідрометеорологічні дослідження

д)  Інтернет

г)  дані різноманітних кадастрів

в)  польові вишукуванняб)  дистанційне зондування (ДДЗ) 
і  фотографічні дані

а)  картографічні джерела

Мал.  3.  Підсистеми ГІС.

Підсистема 
контролю, 
візуалізації 

та  виведення 
інформації

Підсистема 
обробки, 

моделювання 
й  аналізу даних

Підсистема 
збереження, 
оновлення 

й  керування даних

Підсистема 
введення, 
підготовки 

та  попередньої 
обробки даних
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вання картографічних зображень і  знімків 
дистанційного зондування території); за допо-
могою введення цифрових файлів.

Введення даних  — процедура кодування 
даних у форму, яку може прочитати комп’ютер 
і  здійснити їх запис у  базу даних ГІС. Циф-
рування  — процес перетворення даних із па-
перових карт у  комп’ютерні файли.

Підсистема збереження, оновлення й управ-
ління базами даних призначена для організа-
ції просторових даних із метою їх вибірки 
(обслуговування запитів на інформаційний 
пошук), відновлення та редагування. Вона по-
вністю відповідає уявленням про функції 

комп’ютера як ефективного засобу для збере-
ження й  обробки інформації.

Підсистема обробки, моделювання й аналі-
зу даних призначена для організації обробки 
даних, забезпечення процедур їх перетворення, 
математичного моделювання та поєднаного ана-
лізу шляхом генералізації, агрегації, встанов-
лення параметрів і  обмежень за допомогою 
моделюючих функцій.

Підсистема контролю, візуалізації та виве-
дення інформації призначена для відображення 
всієї бази даних або її частини в  табличній, 
діаграмній або картографічній формі (мал.  4).

Чи всі зображені на мал. 4 прилади вам відомі?

Мал.  4.  Апаратне 
забезпечення під-
систем уведення, 
обробки та виве-
дення інформації 
в  ГІС.

ВИСНОВКИ

 � Функціональні можливості ГІС  — це набір функцій географічних 
інформаційних систем і  відповідних програмних засобів, таких як 
введення, перетворення, зберігання, маніпулювання та управління 
даними тощо.

 � У геоінформатиці дані поділяють на первинні та вторинні за спо-
собом отримання. Основними їх джерелами є  дані польових дослі-
джень, статистики, різноманітних кадастрів, дистанційного зондування, 
гідрометеорологічних досліджень, картографічні джерела, Інтернет, 
фотографічні та літературні дані, звіти експедицій, статті, книги.

 � ГІС мають декілька підсистем, які забезпечують її функціонування.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть необхідність створення ГІС.
2. Обґрунтуйте функціональні можливос-

ті ГІС порівняно з іншими джерелами.
3. Порівняйте функціональні можливос-

ті ГІС та звичайних карт.
4. Складіть набір інформації про влас-

ну місцевість, яка була б корисна для 
баз даних ГІС.

5. Проаналізуйте основні джерела ГІС, 
укажіть найбільш інформативні з них.
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§ 13 Сфери практичного застосування ГІС.  
Дистанційне зондування Землі

1.  Пригадайте основні джерела даних у  геоінформатиці. 2.  Поясніть значення ГІС для 
пересічної людини.

1 СФЕРИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГІС. ГІС 
та геоінформаційні технології мають зараз 

широке застосування в  різноманітних сферах 
і  напрямках діяльності: кадастр (земельний, 
лісовий, нерухомості тощо); містобудування та 
муніципальне управління; проектування, бу-
дівництво, експлуатація об’єктів; геологічні 
дослідження; сільське, лісове та водне госпо-
дарство; вивчення й  прогнозування погоди; 
охорона здоров’я; природокористування та еко-
логічний моніторинг; торгівля та маркетинг; 
демографія та дослідження трудових ресурсів; 
планування та прогнозування; оборона, без-
пека й надзвичайні ситуації; політика й управ-
ління державою; туризм; освіта та наука тощо.

Поцікавтеся, як ГІС змінює світ: gisgeography.
com/gis-applications-uses/

Застосування ГІС-технологій дає змогу на-
копичувати й  аналізувати просторову інфор-
мацію, оперативно знаходити потрібні дані 
й  відображати їх у  зручному для використан-
ня вигляді, різко збільшувати оперативність 
та якість роботи порівняно з  традиційними 
«паперовими» методами (мал.  1).

ГІС використовуються для вирішення за-
вдань управління та планування, пов’язаних 
з  аналізом великої кількості географічних да-
них, частиною яких є так звані позиційні дані, 
що можуть характеризувати сьогодення, мину-
ле або майбутнє місце розташування об’єктів. 
Ці дані необхідні для вирішення завдань, пов’я-
заних із географічним простором.

Зараз геоінформаційні технології об’єд-
нані з  іншою потужною системою отримання 
й  подачі географічної інформації  — даними 
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) із кос-
мосу, літаків та інших літальних апаратів. 
Отримана у  такий спосіб інформація в  су-
часному світі стає більш точною та різнома-
нітною, а  можливість її отримання й  віднов-
лення більш легкою й  доступною. Десятки 
орбітальних систем передають високоточні 
космічні знімки з  будь-якої території нашої 
планети. Уже створені архіви й  банки даних 
цифрових знімків величезної території зем-
ної кулі. Їх відносна доступність для корис-
тувача (пошук, замовлення й отримання в сис-
темі Інтернет), проведення зйомок будь-якої 
території за бажанням користувача, можли-
вість наступної обробки й  аналізу фотографій 
із космосу за допомогою різних програмних 
засобів, інтегрованість із ГІС-пакетами та 
ГІС-системами перетворюють союз ГІС—ДЗЗ 
на новий потужний засіб географічного ана-
лізу  — перший і  найбільш реальний напря-
мок сучасного розвитку ГІС.

Другий напрямок розвитку  — спільне 
й  широке використання даних високоточного 
глобального розташування певного об’єкта, 
отриманих за допомогою систем GPS (США) 
або ГЛОНАСС (Росія). Ці системи, особли-
во GPS, широко застосовуються в  морській 
навігації, повітроплаванні, геодезії, військо-
вій справі та інших галузях людської діяль-
ності.

Мал.  1.  Застосування ГІС у  картографічних роботах.

Моніторинг 
стану 

навколишнього 
середовища

Моделювання 
процесів у  при-

родному середо-
вищі, управління 
природоохорон-
ними заходами

Дистанційне 
зондування

Аеронавігаційне 
картографування 

та управління 
повітряним 

рухом

Морська 
картографія 
та  навігація

Тематичне 
картографування 

майже  
в  будь-яких 
сферах його 

використання

ГІС У  КАРТОГРАФІЇ
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2 ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ. За допо-
могою ДЗЗ можна отримати інформацію 

про поверхню та об’єкти на ній, атмосферу, 
океани, верхній шар земної кори безконтак-
тними методами, за яких реєструючий прилад 
віддалений від об’єкта досліджень на значну 
відстань. Сучасні системи ДЗЗ дозволяють ви-
рішувати з  космосу такі завдання:

 y створення й  оновлення топографічних та 
спеціальних карт і  планів, у  тому числі 
до масштабу 1 : 2000;

 y створення цифрових моделей рельєфу із 
точністю 1—3  м  по висоті;

 y інвентаризація та контроль за будівництвом 
об’єктів інфраструктури транспортування 
та видобутку нафти й  газу;

 y лісовпорядні роботи, точна автоматизована 
інвентаризація й  оцінювання стану лісів;

 y інвентаризація сільськогосподарських угідь, 
створення планів землекористування, точ-
не землеробство;

 y моніторинг стану посівів, оцінювання за-
сміченості, виявлення шкідників і  хвороб 
сільськогосподарських культур, прогнозу-
вання врожайності;

 y автоматизоване створення великомасштаб-
них карт і планів рослинності, ландшафтів 
та природокористування;

 y оновлення топографічної підоснови для роз-
робки проектів генеральних планів перспек-
тивного розвитку міст, схем територіально-
го планування муніципальних районів;

 y інвентаризація й  моніторинг стану тран-
спортних, енергетичних, інформаційних 
комунікацій;

 y широке коло завдань у  галузі охорони на-
вколишнього середовища.
До матеріалів дистанційного зондування 

належать будь-які дані, отримані за допомогою 
сенсорів, сканерів, оптичних пристроїв, рада-
рів і  фотоапаратів, установлених на супутни-
ках або літаках (мал.  2).

Споживачами даних ДЗЗ є  державні та 
урядові відомства, національні військові та 
розвідувальні органи, наукові установи, орга-
нізації з  контролю різних відомств, виробни-
чі фірми, у тому числі держави, які не мають 
власних засобів ДЗЗ.

Указом Президента України від 29.02.1992 р. 
було створено Національне космічне агентство 
України (із 2011 р. — Державне космічне агент-
ство України  — ДКАУ), одним з  основних прі-
оритетних завдань якого є  розвиток національ-
ної системи спостереження Землі з  космосу.

Поцікавтеся, яку дослідну роботу виконує ДКАУ 
сьогодні: nkau.gov.ua/NSAU/nkau.nsf

Перевагами ДЗЗ можна вважати оператив-
ність; незалежність від погодних умов, добо-
вого або сезонного періоду; можливість до-
слідження великих територій, у  тому числі 
важкодоступних місць; можливість проведен-
ня комплексного моніторингу, що охоплює 
різні характеристики досліджуваних об’єктів; 

Мал.  2.  Супутники для дис-
танційного зондування Землі.
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відображення динаміки процесів; картографу-
вання потенційно небезпечних ділянок.

Ера ДЗЗ із космосу почалася після виведення 
на орбіту 23 липня 1972  р. американського 
супутника дистанційного зондування Землі 
Landsat1. Він був обладнаний камерами для 

отримання фотографічного зображення Землі 
у  видимому та ближньому інфрачервоному 
діапазоні. 18 жовтня 2001  р. на орбіту було ви-
ведено перший комерційний супутник QuickBird 
американської компанії DigitalGlobe, дані яко-
го на комерційних засадах стали доступними 
всім охочих.

Мал.  1.  Процеси, що забезпечують аерофотозйомки

реєстрація проявлених 
аеронегативів, складання 
монтажу знімків та оці-
нювання якості викона-

ної аерофотозйомки

проявлення аерофільмів, 
виготовлення з  аероне-
гативів позитивних від-

битків і  фоторепродукцій

фотографування місце-
вості за розробленими 

технічними умовами

політ над територією 
зйомки за розроблени-
ми технічними умовами

ФотограмметричнийФотолабораторнийАерофотографічнийЛьотний

ПРОЦЕСИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ АЕРОФОТОЗЙОМКИ

ВИСНОВКИ

 � ГІС та геоінформаційні технології сьогодні вийшли за межі геогра-
фії та картографії й  мають широке застосування в  різноманітних сфе-
рах і  напрямах діяльності  — від кадастру до туризму, освіти й  науки.

 � Отримання інформації про поверхню Землі та об’єкти на ній шля-
хом ДЗЗ дозволяє вирішувати з космосу різні практичні завдання — від 
створення й  оновлення карт і  планів до вирішення проблем у  сфері 
охорони навколишнього середовища.

 � Із 1992  р. в  Україні працює Державне космічне агентство, одним 
з  основних завдань якого є  розвиток національної системи спостере-
ження Землі з  космосу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що практично застосовувати 
ГІС може будь-яка пересічна людина.

2. Обґрунтуйте, чому існує можливість 
використання даних ДЗЗ державами, 
які не мають власних засобів.

3. Спрогнозуйте подальші напрямки ді-
яльності Державного космічного агент-
ства України.

4. Оцініть основні переваги ДЗЗ.
6. Проаналізуйте можливості викорис-

тання ГІС у  сфері туризму.

§ 14 Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок

1.  Пригадайте, яким може бути призначення аерофотознімків. 2.  Поясніть, як проводять 
космічні зйомки.

1 АЕРОФОТОГРАФІЧНІ ТА КОСМІЧНІ ЗЙОМКИ. 
Аерофотографічні та космічні зйомки  — 

це фотографування ділянок земної поверхні 
з літального апарата з метою створення карто-
графічних матеріалів. Ділянки земної поверхні 
фотографують у  межах рамок трапецій топо-
графічних карт, прямолінійними та паралель-
ними безперервними маршрутами в напрямку 
захід—схід або північ—південь (мал.  1).

Аерофототопографічна зйомка  — це то-
пографічна зйомка на основі аерофотозйомки, 

метод створення топографічних планів і  карт 
й  отримання числових характеристик місце-
вості (профілі, цифрові моделі тощо) з  вико-
ристанням аерофотознімків. Включає аерофо-
тозйомку, польові топогеодезичні роботи та 
камеральні фотограмметричні роботи.

Знімальну апаратуру встановлюють на но-
сії, які піднімають її на необхідну висоту для 
виконання повітряної або космічної зйомок 
(наприклад літаки, гелікоптери, планери, без-
пілотні літальні апарати (БПЛА), аеростати) 
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або на наземні стаціонарні та пересувні лабо-
раторії та дослідницькі судна, які виконують 
всебічні географічні дослідження.

Аерофотозйомці передує складання техніч-
ного проекту льотно-знімальних робіт: нанесен-
ня на польотну карту меж знімальної ділянки, 
прокладання системи взаємно паралельних 
аерофотознімальних маршрутів із повздовжнім 
перекриттям (60 %) і поперечним перекриттям 
(30 %).

Залежно від масштабу виділяють велико-
масштабну (від 1 : 10 000 та більше) і середньо-
масштабну (від 1 : 50 000 та дрібніше) аерофо-
тозйомку. Її масштаб обирають залежно від 
масштабу створюваної карти та фізико-гео-
графічної характеристики району зйомки. Для 
відкритої місцевості масштаб аерофотозйом-

ки  — 1 : 20 000, для горбистої  — 1 : 30 000, 
у  гірських районах  — 1 : 50 000 (мал.  2).

Космічна зйомка (із висоти понад 150  км) 
виконується із супутника, що рухається чітко 
визначеною орбітою. Маневрування космічних 
літальних апаратів (КЛА) значно обмежені.

Зйомка з  космосу має певні особливості: 
виконується з  орбіт космічних літальних апа-
ратів та траєкторій руху штучного супутника 
Землі, параметри яких впливають на власти-
вість знімків; виконується з  великої відстані 
через товщу атмосфери; швидкість польоту та 
її періодична зміна при просуванні орбітою; 
обертання Землі, а  відповідно, й  об’єктивів 
знімання відносно площини орбіти; швидка 
зміна освітленості Землі.

Космічна зйомка, як і  аерозйомка, може 
виконуватися у  різних положеннях оптичної 
осі фотоапарата відносно напрямку місцевої 
вертикалі. Залежно від цього розрізняють: 
планову, перспективну, планово-перспективну 
та панорамну зйомку. Планова зйомка фото-
графує земну поверхню у  напрямі місцевої 
вертикалі (кут відхилення оптичної осі апара-
та від вертикалі не більше 3°). Перспективна 
зйомка надає додаткову інформацію про ре-
льєф, розширює смугу захоплення земної по-
верхні, а  за оптичної зйомки вісь фотокамери 
може відхилятися від вертикалі на кути аж 
до 60°—70°. Панорамно знімають смугу міс-
цевості впоперек маршруту польоту «від го-
ризонту до горизонту» (мал.  3).

На сайті: sealevel.jpl.nasa.gov/missions/topex/ по-
знайомтеся з  освітніми можливостями TOPEX/
Poseidon.

Мал.  2.  а) Схема про-
льоту над територією 
зйомки; б)  район Лу-
ганського аеропорту, 
супутник WorldView-2, 
01.09.2014  р.

Мал.  3.  Основні тенденції розвитку ДЗЗ із космосу.

Широке використання 
мережевих технологій 

та  можливостей мережі 
Інтернет

Скорочення часу поставки 
даних користувачу, 
розвиток концепції 

«віртуальних станцій»

Збільшення 
швидкості пере-

дачі даних

Удосконалення 
технологій обро-

блення

Поява космічних 
апаратів ДЗЗ 

надвисокої роз-
різненості ново-

го покоління

ОСНОВНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ ДЗЗ 
ІЗ КОСМОСУ

Покращення 
основних харак-
теристик апара-

тури ДЗЗ та 
якості даних

Розвиток систем 
отримання, об-
робки та подачі 
даних користу-

вачам

Розвиток націо-
нальних програм 

ДЗЗ, поява но-
вих «гравців»

Різке збільшення 
кількості косміч-
них апаратів ДЗЗ 

на орбіті

а б
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Початком регулярної космічної вахти було ство-
рення першої у світі орбітальної наукової стан-
ції «Салют» (1971 р.). Завдяки запуску радянської 
станції «Луна-1» почалося дослідження Місяця 
в  січні 1959  р. Різнобічну інформацію надали 
м’які посадки автоматичних міжпланетних стан-
цій на Місяць.

2 ВИДИ ЗЙОМОК. Найбільш ефективною ае-
рокосмічною зйомкою для дослідження 

природних ресурсів Землі й  вивчення навко-
лишнього середовища є  фотографічна. Вона 
основана на реєстрації відбитого й  власного 
електромагнітного випромінювання Землі. Фо-

тографічні системи працюють або у  видимій 
зоні випромінювань, або в  інфрачервоній об-
ласті, або в  обох одночасно. Зйомка відбува-
ється у  вигляді чорно-білої спектрозональної, 
кольорової, кольорової спектрозональної та 
інфрачервоної фотографій.

Фотозйомка  — фотографування поверхні 
в усьому видимому діапазоні спектра або пев-
ній його частині, а  також в  інфрачервоному 
діапазоні. Вона активно застосовується під 
час повітряних та космічних зйомок із метою 
отримання даних для створення та оновлення 
карт (мал.  3).

Мал.  3.  Класифікація методів аерокосмічної зйомки за спектральни-
ми діапазонами та технологіями отримання зображення.

ВИСНОВКИ

 � Аерофототопографічна і  космічна зйомка  — це фотографування 
ділянок земної поверхні з  літального апарата з  метою створення кар-
тографічних матеріалів.

 � Залежно від положення оптичної осі фотоапарата відносно на-
прямку місцевої вертикалі розрізняють планову, перспективну, плано-
во-перспективну та панорамну космічну та аерозйомку.

 � Фотографування поверхні в  усьому видимому діапазоні спектра 
або певній його частині, а  також в  інфрачервоному діапазоні засто-
совується з метою отримання даних для створення та оновлення карт.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що космічна та аерозйомка 
дають змогу створювати більш висо-
коточні карти.

2. Обґрунтуйте необхідність космічної 
та аерозйомки для життєдіяльності 
людини.

3. Порівняйте мету й  завдання дистан-
ційного зондування Землі й  косміч-
ної та аерозйомки.

4. Проаналізуйте основні тенденції роз-
витку ДЗЗ із космосу.
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§ 15 Масштаб і  роздільна здатність знімків. Дешифрування знімків. 
Роль космічних знімків у  картографії та географічних дослідженнях

1.  Пригадайте, що таке масштаб, які існують види масштабу. 2.  Поясніть необхідність 
створення планів та карт різних масштабів.

1 МАСШТАБ І  РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЗНІМКІВ. 
Знімок — це двовимірне зображення, отри-

мане в  результаті реєстрації технічними засо-
бами власного й відбитого випромінювання та 
призначене для пошуку, якісного й кількісно-
го вивчення об’єктів, явищ і процесів шляхом 
дешифрування, вимірювання й  картографу-
вання. Найважливішими характеристиками 
знімка є: просторова, радіометрична, спек-
тральна та часова розрізненість.

Просторова розрізненість  — це величина 
пікселя зображення в  просторових одиницях, 
яка характеризує розмір найменших об’єктів, 
помітних на зображенні (мал.  1, 2).

За просторовою роздільною здатністю (міні-
мальна лінійна величина на місцевості об’єк тів, 
що зображуються, або розмір пікселя) розді-
ляють знімки:
1) Дуже низької роздільної здатності (десят-

ки кілометрів), що не дозволяє отримати 
на знімку зображення локальних об’єктів 
навіть значної величини.

2) Низької роздільної здатності (кілька кіло-
метрів), характерної для сканерних і  те-
плових інфрачервоних знімків із метео-
супутників, вони зображують локальні 
об’єк ти середньої величини, що вимірю-
ються в  км2.

3) Середньої роздільної здатності (сотні ме-
трів), що дозволяє отримати зображення 
багатьох природних об’єктів, але недостат-
ня для відтворення на знімках об’єктів, 
пов’язаних із господарською діяльністю.

4) Високої роздільної з датності (десятки м), 
що зображує природні й господарські малі 
об’єкти площею від десятків до сотень м2. 
Знімки цієї групи задовольняють більшість 
географічних завдань, але вони не дуже 
нерівноцінні. Наприклад, роздільна здат-
ність 80—100 м задовольняє прогнозування 
врожайності сільськогосподарських куль-
тур у районах зернового землеробства, але 
недостатня для виконання того самого за-
вдання в районах обробітку бавовнику. Для 

Мал.  1.  Визначення величини апер-
тури й  висоти зйомки.

Мал.  2.  Приклади знімків із різною просторовою розрізненістю.

L  — кут між крайніми променями ко-
нічного світлового пучка
D  — розмір найменшого елемента, 
який розрізняється на поверхні Землі
H  — висота зйомки

Просторова розрізненість  — 15  м Просторова розрізненість  — 80  м
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топографічного картографування необхідна 
роздільна здатність менше 10  м.

5) Знімки дуже високої роздільної здатності 
(≈1  м) отримують за допомогою довгофо-
кусних фотокамер із картографічних авто-
матичних супутників, пілотованих кораблів 
та орбітальних станцій та спеціальними 
електронними камерами, які використову-
ють багатоелементні приймачі випроміню-
вання. Ці знімки відображають весь комп-
лекс природних та господарських об’єктів 
і задовольняють топографічне картографу-
вання.

6) Знімки надвисокої роздільної здатності 
(<1  м), що зображують об’єкти розміром 
менше 1  м, отримують надто довгофокус-
ними фотокамерами з автоматичних карто-
графічних супутників, пілотованих кора-
блів і орбітальних станцій. На знімках, що 
призначені для великомасштабного топо-
графічного й тематичного картографування, 
детально відображаються населені пункти, 
промислові, транспортні та інші господар-
ські об’єкти (мал.  3).

Поясніть відповідність масштабу космічних знім-
ків та масштабу карт.

2 ДЕШИФРУВАННЯ ЗНІМКІВ. Процес дешифру-
вання знімків — це розпізнавання об’єктів 

місцевості на аерофотознімках, встановлення 
їхніх кількісних та якісних характеристик 
і позначення відповідними умовними знаками, 
або  ж процес отримання різнорідної інформа-
ції про земну поверхню за аерофотознімком. 
При цьому відбувається пошук, розпізнавання 
об’єктів, визначення їхньої географічної суті, 
встановлення їх кількісних та якісних харак-

теристик. закріплення результатів вивчення 
на знімку або карті умовними знаками. Де-
шифрування  — основний етап у  створенні та 
оновленні топографічних карт.

Залежно від призначення дешифрування 
може бути загальногеографічне (або топогра-
фічне) та галузеве (лісотопологічне, геологіч-
не, військове тощо).

Непрямі ознаки дешифрування засновані 
на багатообразних взаємозалежностях між 
об’єктами й елементами ландшафту. Їх можна 
розподілити на три групи індикаторів: об’єктів, 
властивостей об’єктів, руху або змін. Розпіз-
навши за допомогою дешифрувальних ознак 
об’єкти на знімках, спеціалісти складають де-
шифрувальні схеми в  умовних знаках.

3 РОЛЬ АЕРОКОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ У КАРТОГРА-
ФІЇ. Перехід до цифрових методів зйомки, 

розвиток цифрової стереоскопічної зйомки 
й  створення цифрових фотограмметричних 
систем розширили можливості фотограмме-
тричної обробки космічних знімків, що ви-
користовуються переважно для створення та 
оновлення топографічних карт.

Зйомка з  космосу однієї й  тієї  ж території 
з  різною роздільною здатністю та генераліза-
цією дає змогу паралельно створювати й онов-
лювати карти різних масштабів, позбавляючи 
необхідності складати карти дрібніших масш-
табів за великомасштабними, що неминуче 
подовжувало  б процес картографування.

Комплексне відображення на одному знім-
ку всіх компонентів земних ландшафтів спри-
яє більш правильній передачі просторових 
взаємозв’язків об’єктів, що картографуються. 
Завдяки цьому аерокосмічні знімки знайшли 
в картографії різноманітне застосування в укла-

Мал.  3.  Розрізненість космічних знімків за масштабом.

Спеціальні супутники 
для детального спосте-
реження й  великомасш-
табного топографічного 
картографування (аеро-

фотознімки)

Отримують із ресурс-
но-картографічних су-

путників

Типові для зйомки з  ресурсних 
супутників і  пілотованих кора-

блів та орбітальних станцій

Отримують із геостаціонар-
них та метеосупутників на 

навколоземних орбітах

1 : 10 000  — 1 : 100 0001 : 100 000  — 1 000 0001 : 1 000 000  — 1 : 10 000 0001 : 10 000 000  — 1 : 100 000 000

ВеликомасштабніСередньомасштабніДрібномасштабніНайдрібномасштабні

РОЗРІЗНЕНІСТЬ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ЗА МАСШТАБОМ
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данні та оперативному оновленні топографіч-
них карт, створенні тематичних карт і фотокарт, 
картографуванні маловивчених і важкодоступ-
них районів (мал.  4).

4 ЗНАЧЕННЯ ЗНІМКІВ У  ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІ-
ДЖЕННЯХ. Використання знімків у  геогра-

фічних дослідженнях важливе у  всіх напрям-
ках вивчення Землі: дослідженнях літосфери, 
показуючи роздробленість геологічного фун-
даменту лінійними розломами й  кільцевими 
структурами та полегшуючи пошуки родовищ 
корисних копалин; дослідженнях атмосфери, 
де знімки дали основу метеорологічних про-
гнозів; завдяки знімкам із космосу відкрита 
вихрова структура океану, зафіксовано стан 
рослинного покриву Землі на межі століть та 
його зміни в  останні десятиліття.

В Україні картографо-геодезична служба нако-
пичує й  зберігає зйомочні матеріали з  вітчиз-
няних і  закордонних космічних апаратів. ДНВЦ 
«Природа» є  складовою частиною наземного 
спеціального комплексу космічної системи «Січ». 
У структурній схемі НСК представлений як центр 
архівації та розповсюдження даних (ЦАРД) дис-
танційного зондування Землі. Архів матеріалів 
ДЗЗ створено в центрі для забезпечення потреб 
користувачів. Він містить дані аеро- та косміч-
них зйомок і складається із двох частин: архіву 
даних на фотоносіях та архіву цифрових даних.

У зарубіжних країнах в організації фондів 
знімків беруть участь державні структури й при-

ватні фірми. Найбільший архів знімків з  опе-
ративних метеорологічних, океанологічних, 
екологічних супутників США має національна 
гідрометеорологічна служба США NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Admini stra-
tion).

За допомогою noaa.gov/ дізнайтеся більше про 
архів знімків США NOAA.

Розгалужена система, що включає вісім 
тематичних центрів даних, використовується 
для виконання найбільшої сучасної програми 
вивчення глобальних змін EOS (Earth Obser-
ving System). Найбільший спільний архів знім-
ків Landsat мають гідрометеорологічна і  гео-
логічна служба США (NOAA, USGS). Новітні 
матеріали зйомок зберігає та поширює при-
ватна компанія Space Imaging (знімки з  аме-
риканського комерційного супутника Iconos, 
індійського IRS). У  Європі знімки зберігає 
й поширює фірма Eurimage та Spotimage. На-
ціональні архіви знімків також створені в різ-
них країнах (Японія, Індія, Китай, Південна 
Корея, Австралія). Доступ до них полегшений 
завдяки Інтернету.

Самостійно знайдіть один з  архівів космічних 
знімків у  мережі Інтернет.

Усі ці матеріали доцільно розглядати як 
єдиний фонд космічних знімків, який необ-
хідно знати географам для грамотного відбору 
джерел певних досліджень.

Мал. 3. а) За кольором можна визначити розорані ділян-
ки та такі, де з’явилася рослинність; б) векторизація кос-
мічного знімка WorldView-1 (1 : 5000); в) фрагмент створе-
ної векторної карти (1 : 5000).

а

б

в
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Практичні роботи

13. Дешифрування космознімку заданої ділян-
ки своєї місцевості.

14. Опис території за космічним знімком. По-
рівняння різночасових космічних знімків 
і  відповідних картографічних матеріалів.

Дослідження

1. Космічні спостереження за станом сіль-
ськогосподарських угідь.

2. Дослідження свого населеного пункту на 
Публічній кадастровій карті України на 
картографічну відповідність.

3. Дослідження відкритих картографічних 
веб-ресурсі.

ВИСНОВКИ

 � Космічні знімки призначені для пошуку, якісного й  кількісного ви-
вчення об’єктів, явищ і  процесів шляхом дешифрування, вимірювання 
й  картографування.

 � У процесі дешифрування знімків відбуваються пошук, розпізнаван-
ня, визначення географічної суті об’єктів, встановлення їх характерис-
тик, закріплення результатів вивчення на знімку або карті умовними 
знаками.

 � Зйомка з  космосу однієї й  тієї самої території з  різною роздільною 
здатністю та генералізацією дозволяє створювати й оновлювати карти 
різних масштабів.

 � Використання знімків у  географічних дослідженнях важливе в  усіх 
напрямках — від дослідженнях літосфери до вихрової структури океану.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що єдиний фонд космічних 
знімків є доступним до використання.

2. Обґрунтуйте той факт, що космічні 
знімки є  джерелом для подальших 
картографічних досліджень.

3. Порівняйте за допомогою малюнків 
підручника знімки з  різною просто-
ровою розрізненістю.

4. Проаналізуйте взаємозв’язок між роз-
витком техніки й технологій та підви-
щенням точності у вивченні та карто-
графування Землі.
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РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1.  Географічні наслідки параметрів Землі як планети.  

Рухи Землі
Тема 2. Географічна оболонка Землі
Тема 3. Геологічне середовище людства
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
Тема 6. Біосфера та системи Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. 
Рухи Землі

§ 16 Рухи Землі в  Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні 
взаємодії. Вплив Місяця на Землю. Рух Землі навколо своєї осі. 
Полярне стиснення Землі. Сила Коріоліса

1.  Якими є  причини зимового й  літнього сонцестояння? 2.  Що є  результатом руху Зем-
лі навколо Сонця й  нахилу земної осі?

1 РУХИ ЗЕМЛІ В  СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ ТА ВСЕСВІ-
ТІ. Сукупність космічних тіл, які оберта-

ються навколо Сонця, складає Сонячну систе-
му (мал.  1).

Назвіть і коротко охарактеризуйте космічні тіла 
Сонячної системи (мал.  1).

Земля разом із Сонцем рухається в космосі. 
Вона здійснює два головні рухи: добовий,  — 

Мал.  1.  Сонячна система

 1. Місяць
 2. Фобос
 3. Деймос
 4. Іо
 5. Європа
 6. Ганімед
 7. Каллісто
 8. Мімас
 9. Енцелад
10. Тефія

11. Титан
12. Гіперіон
13. Міранда
14. Аріель
15. Умбріель
16. Титанія
17. Оберон
18. Протей
19. Тритон
20. Нереїда

Цифрами позначено найбільші 
супутники
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навколо своєї уявної осі, та річний  — навко-
ло Сонця (365 діб 5 годин 48 хвилин і  46  се-
кунд еліпсоїдною орбітою).

Середня швидкість руху Землі навколо 
Сонця становить 30 км/с, або 108 тис. км/год. 
Сонце розміщене в  одному із фокусів еліпса 
орбіти Землі, довжина обводу якого становить 
936  млн 250  тис. км. Отже протягом року 
Земля буває то ближче до Сонця, то далі від 
нього. Найближче до Сонця (147 млн км) наша 
планета підходить 1 січня, а приблизно 1 лип-
ня перебуває в  найбільшому віддаленні 
(152  млн км). У  цей час швидкість руху Зем-
лі навколо Сонця найменша (відповідно до 
законів Кеплера). Вісь Землі нахилена до 
екліптики (уявної лінії річного руху Сонця 
небесною сферою) під кутом 66°33′.

Із попередніх курсів географії пригадайте, як 
і  на що впливає цей кут.

Йоганн Кеплер  — німецький філософ, матема-
тик, астроном, астролог та оптик. Він відкрив 
закони руху планет Сонячної системи, що були 
названі на його честь. Найбільш поширена сьо-
годні система шкільних телескопів була роз-
роблена вченим у  1611  р. Більше інформації 
про життя та наукову діяльність Й. Кеплера 
можна дізнатися на каналі Youtube: «Encyclopedia 
Channel 230 Йоганн Кеплер».

Знайдіть додаткову інформацію про закони Ке-
плера. Розкажіть, як відповідно до них руха-
ються Земля та інші планети Сонячної системи.

2 СОНЯЧНО-ЗЕМНІ ВЗАЄМОДІЇ. Під час руху 
навколо Сонця Земля займає чотири осно-

вні положення: весняне й  осіннє рівнодення, 
зимове й  літнє сонцестояння.

1) За допомогою мал.  2, а назвіть дати, коли 
настають астрономічна весна та інші пори року.
2) За допомогою мал.  2,  б , в  поясніть, як впли-
вають на Землю сонячний вітер та сонячне ви-
промінювання. Які явища з  ними пов’язані?

Весняне й  осіннє рівнодення припадають 
відповідно на 21 березня і  23 вересня. У  ці 
дні Земля перебуває в  точках перетину екліп-
тики з  небесним екватором, а  Сонце розташо-
ване в  площині екватора Землі. Отже, соняч-
не проміння падає на екватор під прямим 
кутом і  віддає йому найбільше енергії. На 
північ та південь від екватора на однакових 
широтах сонячне проміння падає під одна-
ковими, меншими кутами, ніж на екваторі.

За допомогою мал. 3 охарактеризуйте сонячно-
земні зв’язки.

Мал.  2.  а) Рухи Землі навколо Сонця; б) сонячний вітер; в)  со-
нячне випромінювання та пов’язані з  ним земні явища.

Мал.  3.  Сонячно-земні зв’язки.

Процеси 
всередині 

Землі

Біологічні 
ефекти

Метеорологічні 
ефекти

Геомагнітне 
поле

ІоносфераНейтральна 
атмосфера

Міжпланетне середовище

Корпускулярне ви-
промінювання: соняч-

ний вітер, сонячні 
космічні промені (від 

спалахів)

Електромагнітне випромі-
нювання: видиме світло, 
ультрафіолетове, радіо-, 

рентгенівське та інше ви-
промінювання

Сонце

а б в
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Під час літнього сонцестояння (22 червня) 
полуденне Сонце перебуває в  зеніті над Пів-
нічним тропіком, сонячне проміння падає під 
більшим кутом у  Північній півкулі  — тут па-
нує літо, а  в Південній півкулі  — зима.

Що відбувається в  Північній півкулі 22 грудня?

Загалом Сонце визначає існування життя 
на нашій планеті, нагріває атмосферу, спричи-
няє в ній рух повітряних мас, визначає погоду 
й клімат. Потоки заряджених часток (сонячний 
вітер), що надходять до Землі, є  причиною по-
лярного сяйва, магнітних бур і  впливають на 
все живе на Землі (мал.  3).

3 ВПЛИВ МІСЯЦЯ НА ЗЕМЛЮ. Місяць, найбіль-
ший з усіх планетних супутників Сонячної 

системи, також значно впливає на Землю та 
життя на ній. Найпомітніше цей вплив про-
являється в океанічних припливах і відпливах 
(мал.  4).

Проте ними він не обмежується. Під дією 
сили тяжіння Місяця навіть тверда суходіль-
на поверхня Землі піднімається в  напрямку 
свого супутника на 50 см (щоправда, ми цьо-
го не помічаємо). Місяць впливає на магнітне 
поле Землі й  навіть сповільнює її обертання 
навколо своєї осі.

Перегляньте на каналі Уoutube відео про при-
пливи та відпливи в затоці Фанді (The Hopewell 
Rocks  — OFFICIAL Time Lapse video).

За допомогою мал. 4 поясніть, чому висота при-
пливів і  сила відпливів бувають різними. Як це 
пов’язано з  положенням Землі відносно Сонця 
та Місяця?

Сьогодні вчені все більше уваги приділяють 
впливу Сонця й  Місяця на різні сфери діяль-
ності та життя людини. Вони вивчають вплив 
магнітних бур, викликаних сонячним випро-
мінюванням, на здоров’я людей, а  також на 
роботу різноманітних технічних приладів. Три-
вають дослідження впливу циклів Місяця на 
здо ров’я людини та рослинність в  аграрному 
секторі.

4 ПОКАЗНИКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ. 
Земля обертається навколо своєї уявної осі 

приблизно за 24 години. Це доба. Тривалість 
сонячної доби Землі залежить від широти, 
у  якій перебуває спостерігач, й  пори року. 
У  середньому вона триває 24 години: у  груд-
ні  — 24 год 00 хв 30,4 с, у  вересні  — 23 год 
59 хв 39,5 с.

Більше інформації читайте на Українському астро-
номічному порталі: astrosvit.in.ua/astroslovnyk/
spravzhnia-soniachna-doba

Мал.  4.  Утворення припливів.
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За одну годину Земля обертається із за-
ходу на схід на 15°. Куляста форма планети та 
її обертання навколо своєї осі зумовлює зміну 
дня (період нагрівання Землі) і  ночі (період 
охолодження) та впливає на формування клі-
мату. З обертанням Землі пов’язані також міс-
цевий і  поясний час та лінія зміни дат.

Що таке місцевий і  поясний час? Де розташо-
вана лінія зміни дат?

Під час навколосвітнього плавання Фернана 
Магеллана сталася дивна подія, яку тоді ще 
не могли пояснити. Корабель повернувся в  Іс-
панію 6 вересня 1522  р., а  в бортовому жур-
налі була зазначена дата  — 5 вересня. Де  ж 
подівся один день, якщо в  журналі всі записи 
робили вчасно? Ф. Магеллан плив на захід, 
переміщуючись з  одного часового поясу в  ін-
ший кожні 15°. Під час перетину лінії зміни 
дат календар не перевели на день уперед, 
і  тому «втратили» один день.

5 ПОЛЯРНЕ СТИСНЕННЯ ЗЕМЛІ. СИЛА КОРІОЛІ-
СА. Форма Землі  — еліпсоїд  — свідчить 

про її обертання. Унаслідок обертання навко-
ло своєї осі планета стиснута з  обох полюсів, 
як м’яч, здавлений із двох боків руками спортс-
мена. Саме через це екваторіальний діаметр 
Землі (12 756,5  км) більший за земну вісь 
(12 713,7  км).

Міжнародний еліпсоїд був розроблений Джоном 
Хейфордом у  1910  р., а  в 1924  р. рекомендова-
ний для міжнародного використання Міжнарод-
ним союзом геодезії і  геофізики (IUGG). В Україні, 
на відміну від більшості країн Європи, викорис-
товують еліпсоїд Красовського.

Сила Коріоліса є  інерційною силою, яка 
виникає в  тілах, що обертаються. Обертання 
Землі навколо своєї осі породжує силу Корі-
оліса (названа на честь її першовідкривача, 

французького вченого, математика та інжене-
ра Гаспара Коріоліса). У  Північній півкулі 
сила Коріоліса спрямована праворуч від руху 
земної поверхні. Саме через це праві береги 
річок у  Північній півкулі стрімкіші, оскільки 
їх підмиває рухома вода. Вона це робить під 
дією сили Коріоліса. У  Південній півкулі все 
навпаки. Ця сила також сприяє виникненню 
циклонів та антициклонів (мал.  5).

Перегляньте відео на каналі Youtube «Coriolis 
Effect ~ Gaspard-Gustave de Coriolis» (англій-
ською мовою) та поясніть, як можна в  повсяк-
денному житті використати знання про силу 
Коріоліса.

Сила Коріоліса діє те тільки в  природі, але й  в 
економіці. Саме вона «винна» в  тому, що праві 
рейки українських залізниць спрацьовуються 
втричі швидше, ніж ліві.

СЛОВНИК

Сонячна доба  — проміжок часу між двома послі-
довними кульмінаціями Сонця.
Solar day  — time interval between two consecutive 
culminations of the Sun.

Мал.  5.  Ефект Коріоліса. Вплив на циркуляцію ат-
мосфери та вітри.

Умовні позначення: пунктирні стрілки  — напрямки 
руху вітрів на «нерухомій Землі», не пунктирні  — 
існуючі напрямки руху вітрів.
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§ 17 Періодичність припливів. Зміна дня і  ночі. Добова ритміка 
в  географічній оболонці. Доба  — одиниця часу. Основні види часу

1.  Чи характерна ритмічність для вашого життя? 2.  Наведіть приклади добової ритміки 
на прикладі рослин і  тварин.

1 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРИПЛИВІВ. У результаті дії 
сили тяжіння Місяця на поверхні Світо-

вого океану виникають припливи й  відпливи, 
висота яких залежить від багатьох чинників, 
наприклад рельєфу дна, глибини тощо. У Сві-
товому океані двічі на добу відбувається при-
плив і відплив. Протягом місяця двічі бувають 
особливо сильні припливи, коли Місяць і Сон-
це стають в  одну лінію й  сила тяжіння Міся-
ця доповнюється більш слабкою силою тяжін-
ня Сонця.

Прочитайте статтю «Бретань  — край світу» (С. 
Л. Капіруліна «Географія та економіка в  рідній 
школі» (№ 12), с. 37—38, 2014 (elibrary.kubg.edu.
ua/10389/). Обговоріть інформацію про при-
пливи та відпливи на прикладі Європи.

За допомогою карт атласу знайдіть місця у Сві-
товому океані, де відбуваються найбільші при-
пливи та відпливи.

2 ДОБОВА РИТМІКА В  ГЕОГРАФІЧНІЙ ОБОЛОН-
ЦІ. Зміна дня і ночі має важливе значення 

для всього живого на нашій планеті. Періоди 
дня і  ночі на Землі короткочасні. Отже, про-
тягом дня поверхня Землі не встигає сильно 
нагрітися, а протягом ночі — дуже охолонути. 
До таких комфортних умов пристосувалися 

всі живі організми. Ці умови є  однією з  при-
чин значного поширення життя на Землі.

Перегляньте на каналі Youtube відео, підготов-
лене дослідниками польської арктичної станції 
«Хорнсунн»: vimeo.com/126124468.

Поясніть, чому Сонце не сідає за горизонт, а за 
умов цілодобового освітлення поверхні Земля 
не перегрівається та вкрита снігом?

Географічна оболонка  — цілісна й  без-
перервна оболонка Землі, яка утворилася вна-
слідок взаємопроникнення і взаємодії речовин 
окремих геосфер. Вона охоплює всю планету. 
Саме в  ній виникло й  розвинулося життя. 
Географічна оболонка дуже неоднорідна як 
у  вертикальному, так і  в горизонтальному 
напрямках. Для неї характерні декілька за-
кономірностей, найважливішими з яких є ши-
ротна зональність і  вертикальна поясність, 
ритмічність і  цілісність.

Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі 
та Сонця земна поверхня нагрівається нерівно-
мірно та, як наслідок, виникає ритмічність  — 
закономірна повторюваність у  часі природних 
процесів і  явищ у  географічній оболонці.

Розрізняють добові (зміна дня і  ночі) та 
сезонні ритми (зміна пір року), припливи й від-

ВИСНОВКИ

 � Земля одночасно здійснює в  космосі декілька рухів: навколо своєї 
осі, навколо Сонця і, разом із Сонячною системою, рухаються в  нашій 
Галактиці.

 � Сонце і  Місяць мають визначальний вплив на виникнення життя 
на Землі та його подальше підтримання й  еволюцію.

 � Ми із Землі бачимо лише одну півкулю Місяця, тому що період 
обертання супутника нашої планети навколо своєї осі майже повністю 
збігається із часом його обертання навколо Землі.

 � З обертанням Землі навколо своєї осі пов’язані зміна дня й  ночі, 
місцевий та поясний час і  лінія зміни дат, полярне стиснення Землі, 
дія сили Коріоліса.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Обґрунтуйте вплив Сонця на повсяк-
денне життя людей у різних країнах.

2. Використовуючи додаткові джерела 
знань, порівняйте природні умови 
Землі, Венери й  Марса. Чим визнача-
ються, на вашу думку, їхні відмінності?

3. Робота в групах. Складіть рухому мо-
дель Сонячної системи.

4. За допомогою мал. 65 назвіть постій-
ні та змінні вітри, які утворилися під 
впливом дії сили Коріоліса.
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пливи тощо. Існують ритми, які повторюють-
ся через певні, значні проміжки часу: вікові 
коливання клімату, рівня води в  морях та 
океанах тощо. Для людини найважливішою 
є добова ритміка в географічній оболонці, яка 
найбільше торкається життя кожного. Найя-
скравіше вона проявляється в  помірному по-
ясі, де поєднується із чітко вираженою сезон-
ною ритмікою (мал.  6).

Охарактеризуйте добову та сезонну ритміку по-
мірного кліматичного поясу. За допомогою 
мал.  66 поясніть окремі етапи біологічного го-
динника людини, які сформувалися в  певний 
проміжок доби.

4 ДОБА — ОДИНИЦЯ ЧАСУ. ОСНОВНІ ВИДИ ЧАСУ. 
Вам відомо, що саме з  обертанням Землі 

по в’язані місцевий і поясний час та лінія змі-
ни дат.

Згадаємо, що місцевий час  — це час ме-
ридіана певного місця, який визначається по-
ложенням Сонця. Момент, коли Сонце пере-
буває в  площині меридіана певного місця, 
є  полуднем цього місця. Місцевий час зале-
жить від географічної довготи місцевості, де 
кожна точка вздовж паралелі має свій місце-
вий час. У  зв’язку з  тим що Земля обертаєть-
ся із заходу на схід, у  точках, які розташова-
ні на схід від місцевого меридіана, час буде 
більший, а в точках, які розташовані на захід 
від нього,  — менший.

Швидко визначити час у  межах будь- якої кра-
їни світу вам допоможе онлайн- карта: gmt.su/
world-time/

Пригадайте, скільки годинних поясів існує на 
Землі. Який розмір одного годинного поясу 
в  градусах? Розрахуйте швидкість, із якою Зем-
ля обертається навколо своєї осі в  районі ек-
ватора (у км/год).

Поясний час  — це час певного годинного 
поясу на Землі, у  межах якого годинники по-
казують один і  той самий час. Він є  місцевим 
часом серединного меридіана поясу. Час сусід-
ніх (на захід і  схід від певного) поясів відріз-

Мал.  1.  Біологічний годинник людини

Мал.  2.  Годинні 
пояси Європи.
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няється на одну годину. Відлік поясів ведеться 
із заходу на схід, починаючи від нульового  — 
Гринвіцького. Для зручності межі поясів про-
водять по лінії кордонів держав або меж адмі-
ністративних одиниць (мал.  2).

За допомогою мал.  2 поясніть, як відрізняється 
час у  Києві від часу в  Москві, Лондоні та Римі.

Час  — форма протікання фізичних і  пси-
хічних процесів, одне з  основних понять фі-
лософії і  фізики, міра тривалості існування 
всіх об’єктів. У  філософії  — це необоротне 
протягом. У  метрології  — фізична величина.

Знайдіть у  додаткових джерелах інформацію 
про використання декретного, зимового та літ-
нього часу в  Україні та країнах Європи.

Лінія зміни дат  — це умовна лінія на по-
верхні Землі, що розмежовує місця, які мають 

в  один і  той самий момент календарні дати, 
що відрізняються на цілу добу. Лінія зміни 
дат проходить по Тихому океану, у  значній 
своїй частині по 180 меридіану. Якщо, напри-
клад, на схід він лінії зміни дат 1 червня, то 
на захід від неї в  той самий час 2 червня.

На літаку або кораблі, який перетинає лінію 
зміни дат із заходу на схід, під час визначення 
календарних дат повертаються на один день 
назад, а  під час перетину зі сходу на захід до 
календарної дати додають один день.

Деякі острівні країни Тихого океану лінію зміни дат 
використовують як туристичний ресурс, щоб при-
вабити в  ці віддалені місця туристів. Наприклад, 
в  одній частині острова видають газету під одним 
числом, а  в іншій  — під іншим. Туристи тут дуже 
полюбляють відпочивати в  шезлонгах, коли одна 
нога перебуває в  одній добі, а  друга  — в  іншій.

ВИСНОВКИ

 � Під дією сили тяжіння Місяця й  частково Сонця у  Світовому океа-
ні двічі на добу відбуваються припливи й  відпливи.

 � Однією з  головних причин повсюдного поширення життя на Землі 
є  постійна зміна дня і  ночі. Протягом дня Сонце не встигає сильно 
перегріти Землю, а  протягом ночі вона не встигає дуже охолонути.

 � Однією з  головних закономірностей географічної оболонки є  її 
ритмічність. Вона є  закономірною повторюваністю в  часі природних 
процесів і  явищ.

 � Найважливішою одиницею часу в  житті суспільства і  кожної люди-
ни є  доба. До основних видів часу також належить час (поясний, 
місцевий та декретний).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що найважливішою одини-
цею часу в  житті суспільства є  доба.

2. Обґрунтуйте причини ритмічності як 
однієї з  головних закономірностей 
географічної оболонки.

3. Порівняйте висоту припливів у  різ-
них частинах Землі. Чому між ними 
існує така різниця?

4. Складіть уявну модель зміни часу на 
Марсі. Яка інформація вам потрібна 
для створення моделі?

5. Проаналізуйте й  поясніть значення 
добових і сезонних ритмів у вашому 
житті.

§ 18 Пояси освітленості на Землі. Визначення висоти Сонця над гори-
зонтом та тривалості дня. Орбітальний рух Землі: основні харак-
теристики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця

1.  Поясніть, чому деякі українці в  найхолодніші місяці року їдуть відпочивати до Єгипту. 
2.  Назви місцевості на нашій планеті, де шість місяців триває день і  шість місяців  — ніч.

1 ПОЯСИ ОСВІТЛЕНОСТІ НА ЗЕМЛІ. Нахил зем-
ної осі відносно площини орбіти і рух Зем-

лі навколо Сонця еліпсоїдною траєкторією 
визначають умови формування на планеті 

п’яти поясів освітленості. Різниця між ними 
полягає у висоті полуденного Сонця над гори-
зонтом, довжині світлового дня й  відповідно 
теплових умовах (мал.  2).
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За допомогою мал.  68 поясніть, як і  чому змі-
нюється кут падіння сонячних променів на по-
верхню Землі й  що від цього залежить.

Межі поясів освітленості й  теплових по-
ясів на Землі не збігаються через вплив голо-
вним чином рельєфу, підстильної поверхні на 
розподіл температур повітря, а  в океані та 
біля його берегів ще й  через морські течії.

За допомогою мал.  1 визначте умовні межі по-
ясів освітленості.

Кожен пояс освітленості має свої особли-
вості через різну поведінку Сонця протягом 
року над цими поясами. У  тропічному поясі 
воно хоча  б раз буває в  зеніті. У  помірних по-
ясах Сонце ніколи не буває в  зеніті й  тут від-
сутні полярні дні й  ночі. У  полярних поясах 
у літній час спостерігаються полярні дні, коли 
Сонце не ховається за горизонт, а  взимку  — 
полярні ночі, коли воно взагалі не сходить.

За допомогою мал.  2 визначте на прикладі Пів-
денної Америки, де й  коли Сонце буває в  зеніті.

2 ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ СОНЦЯ НАД ГОРИЗОН-
ТОМ ТА ТРИВАЛОСТІ ДНЯ. Ви знаєте, що 

кількість тепла, яке Сонце посилає на земну 
поверхню, залежить від величини кута падін-
ня його променів (він може бути від 0 до 90°). 
Нуль градусів може бути на полюсах та на 
території від них до полярних кіл. За цих умов 
сонячні промені лише «ковзають» по поверх-
ні Землі, слабко її нагріваючи. Під кутом 90° 
(Сонце в  зеніті) сонячні промені падають на 
поверхню Землі між двома тропіками та силь-
но нагрівають поверхню Землі.

Таким чином, чим ближче до екватора, 
тим ближче кут падіння сонячних променів 

до 90° і відповідно земна поверхня більше на-
грівається.

Із власного життєвого досвіду ви знаєте, 
що протягом дня і  року висота Сонця над лі-
нією горизонту постійно змінюється. Причи-
на — безперервний рух Землі навколо своєї осі 
та навколо Сонця. Тому день змінює ніч, три-
валість яких теж змінюється, а  після літа на-
стає осінь, потім зима, весна й  так постійно.

Наведіть докази змін кута падіння сонячних 
променів на поверхню Землі в різні пори року.

Висоту Сонця над лінією горизонту можна 
виміряти за допомогою секстанта, астролябії, 
квадранта й  гномона. Гномон є  дуже давнім 
астрономічним приладом, його вік  — щонай-
менше декілька тисяч років (мал.  2).

Найпростіший гномон може зробити ко-
жен: палицю завдовжки понад один метр 
встромляємо в землю так, щоб над поверхнею 
залишився рівно один метр. У  сонячний день 
опівдні тінь від цієї палиці буде найменшою. 
Кут між кінцем тіні та відрізком, що з’єднує 
палицю з  ним, є  кутом, під яким Сонце по-
силає своє проміння на земну поверхню.

3 ОРБІТАЛЬНИЙ РУХ ЗЕМЛІ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ. Географічні наслідки обертання 

Землі навколо Сонця. Ви вже знаєте тривалість 
періоду часу, за який Земля обертається на-
вколо Сонця (365 діб 5 год 48 хв і  46 с). Це 
рік, який приблизно визначається у  365 днів. 
Із 48 хв і  46 с, які для зручності не врахову-
ються кожного року, «набігає» ще один день, 
який додають до високосного року (раз на чо-
тири роки).

Земна орбіта має довжину понад 936  млн 
км. Швидкість Землі (понад 108 тис. км/год), 

Мал.  2.  Пояси Сонячної освітленості Землі.
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із якою вона рухається навколо Сонця, ми не 
відчуваємо. Земля то віддаляється від Сонця 
(у точці орбіти, яка зветься афелій) на 5  млн 
км (орбіта еліпсоїдна), то знову до нього на-
ближається (у точці орбіти, яка зветься пері-
гелій). А  наближатися до Сонця небезпечно, 
спалить. Однак збільшення відстані до Сонця 
(про що ви вже знаєте) призводить до змен-
шення швидкості руху Землі власною орбітою. 
Сонце ніби постійно тримає нашу планету на 
повідку, то підтягуючи її до себе, то знову 
відпускаючи.

Використовуючи знання з  уроків фізики, по-
ясніть, завдяки чому ми не відчуваємо швид-
кість, із якою Земля рухається навколо Сонця.

Відповідно до законів Кеплера, в  афелії 
Земля рухається зі швидкістю 29,3  км/с, 
у  перігелії  — 30,3  км/с. Отже, у  нас, у  Пів-
нічній півкулі, літо  — найдовша пора року, 
а  зима  — найкоротша; перевищення стано-
вить 7 діб 14  год, а  в Південній півкулі все 
навпаки (мал.  70).

Поясніть за допомогою мал.  3, у  якій частині 
земної орбіти планета рухається з  більшою 
швидкістю. Порівняйте мал.  3 і  2а (§ 16) і  вка-
жіть пори року, коли це відбувається.

У результаті руху Землі навколо Сонця 
й  нахилу екліптики відбувається зміна пір 
року. Утворення й  наявність тропіків і  по-
лярних кіл є  також наслідком руху та поло-
ження Землі навколо і  відносно Сонця. Тро-
піки  — це паралелі, які проводені по 23°27′ 
на північ і  південь від екватора. Це природна 
межа положення Сонця в зеніті: на північ і на 
південь від тропіків Сонце ніколи не буває 
прямо над головою. Між тропіками розташо-
ваний жаркий пояс, який займає майже 40 % 
земної поверхні. Сонце тут буває в  зеніті дві-
чі на рік і  лише безпосередньо над тропіками 
один раз у  дні сонцестоянь. Ця особливість 
відрізняє тропіки від усіх інших паралелей. 
На екваторі день завжди дорівнює ночі.

Полярні кола (Північне і  Південне)  — па-
ралелі, які віддалені від екватора на 66°33′ 
на південь і північ. У Північній півкулі в день 
зимового сонцестояння (22 грудня) на північ 
від Полярного кола Сонце не сходить над го-
ризонтом, і  чим далі на північ, тим довше 
триває Полярна ніч, а  починаючи з  дня літ-
нього сонцестояння (22 червня) — не заходить. 
Аналогічне явище спостерігається і  в Півден-
ній півкулі.

Між Полярними колами і  тропіками роз-
ташовані два помірні пояси, де Сонце ніколи 
не буває в  зеніті, а  протягом доби день обо-
в’язково змінює ніч. Загальна площа цих по-
ясів становить майже 52 % земної поверхні.

У минулі геологічні епохи, цілком можливо, 
Земля рухалася інакше навколо Сонця і  навко-
ло своєї осі. Наслідком цього були зовсім інші 

Мал.  2.  а) Сонячний гномон; б) використання астролябії; в) квадрант; г) секстант.

Мал.  3.  Рух Землі відповідно до II закону Кеплера.
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