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Шановні друзі!

Цього року вам належить опанувати останній курс шкільної гео-
графічної освіти  — «Географічний простір Землі». Він допоможе вам 
зрозуміти суть географічної науки загалом; інтегрувати знання про при-
роду, людину й  господарську діяльність; скласти уявлення про основні 
закономірності будови та розвитку географічної оболонки й загальні сус-
пільно-географічні закономірності світу.

Весь матеріал курсу представлений у  підручнику чотирма розділа-
ми. У  розділі I  «Топографія та картографія» подано аналіз різних видів 
географічних карт, розкрито особливості роботи та можливості їх вико-
ристання в  побуті та господарській діяльності. Розділ II «Загальні зако-
номірності географічної оболонки Землі» містить характеристику сфер 
географічної оболонки Землі, розкриває закономірності та зв’язки в  гео-
графічній оболонці. У  розділі III «Загальні суспільно-географічні зако-
номірності світу» розглядаються розміщення та розвиток видів еконо-
мічної діяльності й суспільства в сучасному світі. Завершальний розділ IV 
«Суспільна географія України» характеризує основні просторові законо-
мірності демографічних процесів в  Україні та національної економіки 
в  міжнародному поділі праці.

У межах розділів виділені теми та параграфи. Кожен параграф 

розпочинається вступною рубрикою Пригадайте . Вона допоможе за-

лучити до роботи знання, які вам уже відомі. У  параграфі є  основний 
та додатковий тексти. Додатковий текст поданий більш дрібним шриф-
том. Такі тексти містять алгоритми розв’язання типових географічних 
задач, роз’яснення щодо використання спеціальних графіків і  діаграм, 
приклади прояву та наслідків різноманітних географічних явищ і  про-
цесів тощо.

Географічні терміни та поняття, а  також географічні назви, на які 
слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або курси-
вом. До кожної навчальної теми спеціально підібрані картосхеми, гра-
фіки та діаграми, статистичні таблиці й  ілюстрації.

Для повторення та розуміння головної ідеї навчальної теми кожен 
параграф завершують короткі висновки.
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ПЕРЕДМОВА

Для успішного опанування курсу потрібно докласти зусиль. Орі-
єнтиром для формування знань і  вмінь будуть запитання та завдання, 
представлені в  різноманітних рубриках підручника.

 Запитання та завдання для самоперевірки  — у  цій рубриці вміщено 
запитання за змістом параграфа.

 Поміркуйте  — такі завдання вимагають висловлення вашої власної 
думки, обґрунтованої позиції, залучення творчого мислення.

 Практичні завдання  — ці завдання навчать вас застосовувати отри-
мані знання, працювати з  текстовою та картографічною інформа-
цією.

 Набуваємо практичних навичок  — ці завдання навчатимуть вас за-
стосовувати набуті знання в  реальному середовищі.

 Працюємо самостійно  — метою цих завдань є  навчити вас самостій-
но обирати та застосовувати різноманітні методи досліджень, пре-
зентувати результати своєї роботи.

 Працюємо в  групах  — ця рубрика допоможе вам розв’язати будь-
яке географічне завдання у  співпраці з  однокласниками.

 Практична робота  — ця рубрика навчить вас розв’язувати геогра-
фічні задачі, виконувати завдання за географічними картами, по-
легшить запам’ятовування географічних назв, розуміння геогра-
фічних понять і  термінів.

 Дослідження — рубрика під такою назвою спонукає до власних від-
криттів та наукової роботи.

До підручника також розроблений електронний ресурс. Він містить 
багато корисної інформації, тестові завдання для підготовки до контроль-
них та самостійних робіт, які виконуються в  режимі онлайн, тощо.

Сподіваємося, що знання та вміння, які ви отримаєте під час 
вивчення курсу, допоможуть вам визначитися з  вибором майбутньої 
професії, розібратися з  особливостями сучасної світової та національ-
ної економіки, пов’язати свої теоретичні знання про навколишній світ 
з  аналізом найгостріших проблем сучасності  — демографічних, полі-
тичних, економічних, екологічних.
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§ 1. Географія як система наук
Пригадайте

 � географічні науки та приклади взаємозв’язків між ними
 � зміст понять «географічна оболонка», «природно-територіальний комплекс», 

«ландшафт»

1 Об’єкт дослідження географії. Поняття геосистеми.
Географія  — одна з  найдавніших наук, яка пройшла довгий шлях 

розвитку. Зараз вона являє собою цілу систему наук, об’єктом досліджен-
ня, якої є  географічна оболонка, окремі її компоненти, територіальне 
розміщення і  розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіо-
нів і  країн.

Головним завданням географії є  вивчення геосистем. Під ними ро-
зуміють сукупність взаємопов’язаних і  взаємодіючих природних і  при-
родно-суспільних систем, які існують у  географічній оболонці. Їх ком-
поненти об’єднані кругообігами речовини та енергії. Прикладом може 
бути знайомий вам кругообіг води в  природі (мал. 1). Саме потоки во-
ди, мінеральних речовин, тепла тощо забезпечують зв’язок між різними 
компонентами геосистем і, як результат, їх цілісність.

Геосистеми можуть бути різними за розмірами, головне для їх ви-
значення  — існування взаємопов’язаних і  взаємодіючих компонентів. 
Це вам знайоме з поняття природно-територіального комплексу (ПТК), який 
складається з  взаємопов’язаних між собою: повітря атмосфери, гірських 
порід, рельєфу, води, ґрунтів, рослинного і  тваринного світу. Нагадає-
мо, що у  8  класі для позначення тотожних геосистем ви також викорис-
товували поняття «ландшафт».

Найбільш поширеним є  розгляд геосистем на трьох рівнях: плане-
тарному, регіональному і  локальному (місцевому). Планетарний рівень 
охоплює географічну оболонку Землі загалом і  її найбільші частини  — 
материки, океани, географічні пояси. Найбільше значення він має під 
час вивчення глобальних екологічних проблем. Багато з  них пов’язані 
із забрудненням повітря й  вод Світового океану. Регіональний рівень 
включає геосистеми, що займають значні території: природна зона (на-
приклад зона степу, лісова зона); фізико-географічна країна (наприклад 
Східноєвропейська рівнина), фізико-географічна провінція (наприклад 
Новгород-Сіверське Полісся). Локальний рівень включає невеликі ділянки 

ВСТУП
ВСТУП
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територій або акваторій  — ділянка лісу, болото, міський парк. Ці гео-
системи дуже вразливі і  їх досить швидко можна змінити в  результаті 
господарської діяльності людини.

2 Географічні науки.
Для того щоб дослідити всю різноманітність геосистем та їх ком-

понентів, знадобилася велика кількість різноманітних наук. Більшість 
із них об’єднують у  дві групи  — фізико-географічні й  суспільно-геогра-
фічні (мал. 2). Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку 
та її компоненти й  частини, тобто ту частину нашої планети, із якої лю-
дина бере все необхідне для свого існування та розвитку.

Суспільно-географічні науки досліджують територіальне розміщення 
й  розвиток господарства, населення Землі, окремих її регіонів і  країн. 
Усі географічні науки займаються пізнанням закономірностей розвитку 
геосистем, хоча кожна з  них відшукує в  них власний компонент.

Розглянемо окремі з  географічних наук. Землезнавство вивчає зако-
номірності формування, організації та розвитку географічної оболонки Зем-
лі. Ландшафтознавство  — наука, що досліджує будову, функціо нування 
та розвиток ландшафтів як частин географічної оболонки Землі.

Інші науки здебільшого вивчають певні компоненти географічної 
оболонки.

Метеорологія  — наука про атмосферу, про процеси та явища, що 
відбуваються в  ній. Серед її складових  — динамічна й  синоптична 
метеорологія, однією з  важливих проблем яких є  розробка методів про-
гнозування погоди. Кліматологія вивчає питання походження клімату 

Мал. 1. Великий кругообіг води в  природі.

1) Поясніть чинники існування кругообігу води в  природі.
2) Які оболонки географічної оболонки взаємопов’язані завдяки кругообігу води в  природі?
3) Якими є  наслідки кругообігу води в  природі?
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й  механізми його формування, описує та класифікує клімат різних об-
ластей Землі, досліджує клімат минулого і прогнозує майбутні зміни клі-
мату. Вона базується на даних, отриманих у  ході спеціальної (клімато-
логічної) обробки метеорологічних спостережень. Сучасна метеорологія 
широко використовує фізико-математичні методи, потужний статистич-
ний апарат, геоінформаційні технології.

Об’єктом вивчення гідрології є  природні води в  межах гідросфери 
Землі. Це океани, моря, річки, озера, водосховища, болота, підземні во-
ди, а  також скупчення вологи у  вигляді снігового покриву, льодовиків.

Геоморфологія досліджує рельєф, його зовнішній вигляд, походжен-
ня, історію розвитку, сучасну динаміку та закономірності географічного 
поширення. Використовуючи польові виміри, фізичні експерименти та 
математичне моделювання, геоморфологи намагаються спрогнозувати 
майбутні зміни рельєфу.

Географія ґрунтів вивчає закономірності формування й  просторо-
ве поширення ґрунтів.

Мал. 2. Географічні науки.

Біогеографія

Географія ґрунтів

Геоморфологія

Гідрологія

Динамічна  
метеорологія

синоптична  
метеорологія

КліматологіяМ
ет

ео
ро

ло
гі

я

Політична географія  
та геополітика

Географія способу життя

Географія населення

Географія культури

Географія праці

соціальна географ
ія

Загальна соціальна  
географія

Ландшафтознавство

Географія  
сфери послуг

Географія  
промисловості

Економ
ічна географ

ія

Загальна економічна  
географія

Землезнавство,  
або загальна фізична  

географія Геоекологія

Країнознавство

Картографія

Суспільно-географічніГЕОГРАФІЧНІ  
НАУКИ

Фізико-географічні
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Біогеографію можна віднести як до географічних, так і  біологіч-
них наук. Вона розглядає закономірності поширення тварин і  рослин-
них угруповань залежно від умов районів їх поширення.

Основні скдладові суспільно-географічних наук: економічна, соці-
альна та політична географія разом із геополітикою.

Економічна географія вивчає закономірності територіальної орга-
нізації господарства, умови й  особливості його розвитку та розміщення 
як у  світі, так і  в різних країнах і  районах. Велика увага приділяється 
різним формам об’єднання господарських об’єктів (наприклад кластерам). 
Комплексно ці питання розглядаються загальною економічною географі-
єю. Крім неї до складу економічної географії входять науки, які дослі-
джують окремі складові господарства, зокрема промисловість, сільське 
господарство, сферу послуг.

Соціальна географія досліджує територіальну організацію життя 
людей із точки зору умов життя (природні, економічні, соціальні), пра-
ці, побуту, відпочинку, обслуговування, відтворення життя.

Особливе місце серед суспільно-географічних наук посідає географія 
населення. Вона вивчає територіальні особливості формування та розвитку 
населення й  поселень у  різних соціальних, економічних і  природних умовах.

Політична географія досліджує територіальну організацію полі-
тичного життя суспільства (країни, їх об’єднання, одиниці адміністра-
тивно-територіального поділу, виборчі округи тощо), системи політич-
них та адміністративних кордонів і  меж, центри політичного впливу 
і  зв’язки між ними.

Спорідненою наукою є  геополітика. Вона вивчає взаємодію кра-
їн у  масштабі всієї планети, а  також вплив їх географічного положен-
ня та інших фізико- та суспільно-географічних особливостей на вну-
трішню й  особливо зовнішню політику.

На межі фізичної та суспільної географії перебуває країнознав-
ство. Ця наука вивчає природу, населення, культуру й  господарство 
окремих країн світу.

Міждисциплінарною наукою є  геоекологія. Вона займається ви-
вченням змін геосистем різного рівня та їх компонентів, обумовлених 
впливом природних і  антропогенних чинників.

Картографія посідає особливе місце в  системі географічних наук. 
Картографи складають плани місцевості, топографічні, навчальні та ін-
ші карти, досліджують методи їх використання.

3 Пізнавальна та конструктивна роль географії в  сучасному світі.
Пізнавальне значення географії очевидне, адже вона відкриває світ. 

Спочатку завдяки географії ви мали можливість з’ясувати особливості 
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земних оболонок. Згодом географія познайомила вас із рельєфом, геоло-
гічною будовою, кліматичними умовами, внутрішніми водами, ґрунта-
ми, рослинним покривом, тваринним світом, природними ресурсами та 
ландшафтами України, материків нашої планети, розповіла про населен-
ня й  господарство нашої держави та світу, окремих регіонів і  країн. Гео-
графія навчила уважно придивлятися до навколишнього світу, орієнту-
ватися на місцевості, користуватися картою, описувати й  порівнювати 
різноманітні об’єкти, розуміти причинно-наслідкові зв’язки які існують 
між об’єктами на нашій планеті.

Ви зрозуміли, що географія не тільки відкриває вікно до різноманіт-
них, часом унікальних куточків України, світу, але й  надає необхідні інстру-
менти та формує вміння працювати з ними з метою отримання, відбору, ана-
лізу та систематизації інформації про нашу планету, регіони, країни, народи.

Географія здійснила епохальний перехід від переважно описової до експерименталь-
ної на основі застосування математичних, геофізичних, аерокосмічних, геоінформа-
ційних та інших сучасних методів дослідження. Зокрема, це стосується конструк-
тивної географії. Для неї характерна практична спрямованість із метою вирішення 
проблем ефективного планування та проектування природно-господарських терито-
ріальних систем (вони охоплюють природу, населення й  господарство), раціонально-
го природокористування та гармонізації відносин між суспільством і  природою.

Сучасні географічні дослідження охоплюють різні напрямки й  ма-
ють регулярний характер. Їх значення підкреслюється міжнародним ви-
знанням. Так, у  2008  р. лауреатом Нобелівської премії в  галузі еконо-
міки став американський дослідник із Принстонського університету Пол 
Кругман. Він уславився дослідженнями в  напрямку, відомому як нова 
економічна географія.

В Україні над розв’язанням нагальних проблем працюють колекти-
ви науково-дослідних інститутів Національної Академії наук України. Так, 
інститут географії займається розробкою теоретичних засад фундамен-
тальних географічних досліджень, виявленням сучасного стану природ-
ного середовища та прогнозуванням його змін у  майбутньому, дослі-
дженням перетворень, які відбуваються у структурі господарства України, 
розробкою напрямків збалансованого економічного, соціального й  еколо-
гічного розвитку України та її регіонів.

Співробітники Українського гідрометеорологічного інституту до-
сліджують клімат України та чинники, які спричиняють його зміни, 
розробляють прогнози та рекомендації для різних галузей економіки, 
вивчають процеси, що відбуваються на водних об’єктах, небезпечні та 
стихійні гідрометеорологічні явища та можливості їх прогнозування.
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Фахівці Інституту демографії та соціальних досліджень вивча-
ють процеси, які впливають на кількість і  склад населення, прогнозу-
ють їх зміни в  майбутньому, здійснюють оцінювання соціально-еконо-
мічних наслідків цих змін, розробляють концептуальні засади державної 
політики в  цій сфері.

Результатами роботи українських вчених стало відкриття нових ро-
довищ корисних копалин, зокрема природного газу, здійснення заходів 
із ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, покращення екологічної ситуації 
в ряді регіонів країни, обґрунтування розміщення господарських об’єктів, 
створення картографічних творів та баз даних, підготовка прогнозів що-
до стану природних об’єктів, можливих стихійних явищ, змін кількості 
та складу населення.

 ! Головне
  Об’єктом дослідження географії є  географічна оболонка, окремі її 

компоненти, територіальне розміщення й  розвиток господарства, насе-
лення Землі, окремих її регіонів і  країн.

  Геосистеми — це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих природ-
них і  природно-суспільних систем, які існують у  географічній оболонці.

  Геосистеми розглядають на трьох рівнях: планетарному, регіональ-
ному та локальному.

  Більшість географічних наук об’єднують у дві групи — фізико-гео-
графічні й  суспільно-географічні.

  Особливе місце в  системі географічних наук посідає картографія.
  Сучасна географія виконує пізнавальну та конструктивну роль.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що є  об’єктом дослідження географії? 2.  Як ви розумієте поняття «геосисте-
ма»? 3.  Назвіть відомі вам рівні геосистем і  коротко охарактеризуйте їх. 4.  Що 
ви знаєте про фізико-географічні науки? 5.  Які завдання вирішують суспільно-
гео графічні науки? 6.  у  чому полягає пізнавальна роль країнознавства? 7.  Як ви 
розумієте конструктивну роль географії?

Практичне завдання
складіть таблицю «суспільні науки», указавши їх назви та основні завдання, які 
вони вирішують.

Набуваємо практичних навичок
уявіть собі, що вам потрібно підібрати ділянку для спорудження будинку. сфор-
мулюйте найбільш важливі характеристики такої ділянки. Які географічні знання 
вам допоможуть у  цьому?

Працюємо самостійно
Доберіть книги з  домашньої бібліотеки, у  яких ідеться про географічні об’єкти та 
процеси. Познайомтеся з  їх змістом. складіть їх перелік і  зазначте назви описа-
них у  них географічних об’єктів і  процесів.
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Карти  — найбільш відомі моделі реального світу, які використо-
вуються тисячі років як джерела знань про навколишнє середовище. 
Концепція і зміст карт розроблені так, щоб інтерпретувати реальний світ 
явищ у  правильні, чіткі й  зрозумілі для багатьох зображення. Ця мета 
є  незмінною, починаючи від перших карт Клавдія Птолемея.

Область науки, техніки і виробництва, що охоплює вивчення, ство-
рення і  використання картографічних творів, називається картографі-
єю (від грец. «хартес»  — аркуш, сувій папірусу для письма, «графо  — 
пишу». Картографія тісно пов’язана з  географією та іншими науками 
про Землю. Будь-яке географічне дослідження починається зі складан-
ня й  аналізу карт. Геологам і  планетологам, океанологам і  геофізикам, 
біогеографам і  екологам картографія надає один із найбільш дієвих ме-
тодів пізнання та допомагає знайти спільну мову.

Картографія також має близьку спорідненість із геодезією та топо-
графією. Геодезія (від грец. «гея» — земля й «део» — розподіл, розділен-
ня) вивчає форму та розміри Землі, розробляє методи створення коорди-
натних систем для детального вивчення земної поверхні й  проведення на 
ній різних вимірювань. Топографія (від грец. «топос» — місце, місцевість, 
«графо»  — пишу) займається детальним вивченням земної поверхні, 
дослідженням і  розробкою способів зображення цієї поверхні у  вигляді 
топографічних карт і  планів.

ТЕМА 1. ТОПОГРАФІЯ

§ 2. Топографічна карта
Пригадайте

 � чим топографічні карти відрізняються від інших географічних карт
 � чому топографічні карти мають велику детальність та точність зображення

1 Топографічна карта та її елементи.
Топографічна карта  — це загальногеографічна карта, що відрізня-

ється великою детальністю змісту та забезпечує високу точність вимірю-
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вань. Її створюють за певними математичними законами, які мінімізують 
спотворення, що неминуче виникають під час перенесення поверхні земно-
го еліпсоїда на площину, і, власне, забезпечують її максимальну точність, 
на відміну від інших картографічних творів (форзац  1).

Складовими елементами топографічної карти, які необхідні для її 
вивчення, є:

  картографічне зображення;
  математична основа;
  елементи оснащення.
Головним елементом топографічної карти є  картографічне зобра-

ження  — сукупність даних про природні та суспільні об’єкти та явища, 
їх розміщення та властивості.

Математична основа відображає геометричні закони побудови й гео-
метричні властивості картографічного зображення, забезпечує можли-
вість визначення координат, нанесення об’єктів, вимірювання довжин, 
площ, кутів тощо.

До елементів оснащення топографічної карти належать умовні по-
значення, масштаб, три рамки, координатна (кілометрова) сітка, шкала 
закладання, дані про кутові величини, номенклатура.

Державні топографічні карти України створюють у  масштабах від 
1 : 1 000 000 до 1 : 10 000, а саме: 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 1 : 200 000, 1 : 100 000, 
1 : 50 000, 1 : 25 000  та 1 : 10 000. Карти таких масштабів дають можливість 
докладно вивчати місцевість без її безпосереднього спостереження.

2 Проекція та розграфлення топографічних карт.
Топографічні карти складають у рівнокутній поперечній циліндрич-

ній проекції Гаусса—Крюгера (К. Гаусс  — німецький вчений, який роз-
робив загальну теорію рівнокутних проекцій, Л. Крюгер  — німецький 
вчений, який розробив формули цієї проекції). Ця проекція дає змогу 
отримати картографічне зображення досить великих ділянок земної по-
верхні майже без спотворень.

Розглянемо геометричну сутність проекції, у  якій створюють топо-
графічні карти.

Уся земна поверхня розподілена за меридіанами на 60 зон завширш-
ки по 6° кожна (мал. 1). Серединний меридіан у  кожній зоні називаєть-
ся осьовим меридіаном, він розділяє зону на дві рівні частини  — західну 
і  східну. Відлік зон ведеться із заходу на схід від початкового (Грин-
віцького) меридіана.

Щоб зрозуміти, як створюється на площині зображення цих зон, 
уявіть циліндр, який осьовим меридіаном однієї із зон торкається зем-
ної кулі (мал. 2.)



13

тема 1. топографія

У такий спосіб послідовно проектують на біч-
ну поверхню циліндра решту зон, одну поряд з  ін-
шою. Розгорнувши поверхню циліндра, отримують 
зображення земної поверхні на площині у  вигляді 
окремих зон, які торкаються одна одної лише в точ-
ках по екватору.

Зображення кожної зони поділяється сіткою 
меридіанів і  паралелей на окремі аркуші карти 
визначеного розміру. Такий процес поділу кар-
ти на окремі аркуші називають розграфленням. 
Кожний аркуш має свою адресу  — номенклату-
ру, завдяки чому можна швидко знайти потріб-
ну карту певної території. Номенклатуру арку-
шів топографічних карт записують над верхньою 
рамкою карти.

Розграфлення та номенклатура вітчизняних 
топографічних карт базується на розграфленні 
й номенклатурі міжнародної мільйонної карти світу. 
складеної в  масштабі 1 : 1 000 000. Аркуші цієї карти 
по паралелях створюють пояси, кожен по 4°  широ-
ти, а  по меридіанах  — колони, кожна по 6° довготи. 
Пояси позначаються великими літерами латинсько-
го алфавіту (від A  до Z), починаючи від екватора на 
північ та на південь, а  колони  — арабськими циф-
рами (від 1  до 60) від меридіана 180° із заходу на 
схід (мал. 3.).

ідея створення такої карти була висунута ще напри-
кінці XIX ст., а  Міжнародний географічний конгрес 
(Лондон, 1909  р.) затвердив принципи розграфлення 
і номенклатури, зміст та інші складові цієї карти. Вітчиз-
няну карту масштабу 1 : 1 000 000  розроблено з  ура-
хуванням рекомендацій Лондонського конгресу та ін-
ших міжнародних угод.

Межі аркушів карт наступних масштабів про-
водять у  результаті розподілу мільйонного аркуша 
меридіанами і паралелями на встановлену кількість 
рівних частин. Дані про розграфлення, номенклату-
ру та розміри аркушів карт різних масштабів наво-
дять у  відповідних таб лицях (див. таблицю).
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Мал. 1. Розподіл земної поверхні 
на  шестиградусні зони.

Мал. 2. Проекція зони на циліндр.
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Таблиця
ПРИКЛАДИ НОМЕНКЛАтуРИ тА РОЗМіРИ РАМОК КАРт РіЗНИХ МАсШтАБіВ

Масштаб карти Приклад номенклатури
Розміри аркуша

за широтою за довготою

1 : 1000 000 М-36 4° 6°
1 : 500 000 М-36-А 2° 3°
1 : 200 000 М-36-XXI 40′ 1°
1 : 100 000 М-36-132 20′ 30′
1 : 50 000 М-36-132-А 10′ 15′
1 : 25 000 М-36-132-А-б 5′ 7′30″
1 : 10 000 М-36-132-А-б-4 2′30″ 3′45″

3 Основні умовні позначення топографічних карт.
Географічний зміст топографічних карт передається через систему 

спеціальних графічних позначень  — умовних знаків. За їх допомогою на 
картах зображують різні природні й соціально-економічні явища та об’єкти 
місцевості, а  також їхні кількісні та якісні характеристики (форзац 1).

Умовні топографічні знаки стандартні та єдині за своїм виглядом, 
формою, кольором часто нагадують зображувані об’єкти або їхні відмін-
ні риси. Залежно від способу зображення виділяють чотири групи умов-
них знаків (мал. 4).

Масштабні (контурні) умовні знаки використовують для позна-
чення об’єктів, що відображаються в  масштабі карти або плану, напри-
клад болота, озера, лісові або сільськогосподарські угіддя тощо.

За такими знаками можна визначити площу об’єкта.

Мал. 3. Розграфлення ар-
кушів міжнародної карти 
масштабу 1 : 1 000 000.

Положення аркуша карти 
в  загальній системі роз-
графлення, тобто його но-
менклатура, складається 
з  буквеного позначення 
широтного ряду і  номера 
колони, у  яких розташова-
ний аркуш, наприклад, ар-
куш, де зображений Київ, 
має номенклатуру М-36, 
Львів  — М-35.



15

тема 1. топографія

Позамасштабні умовні знаки  — це символи (знаки), що зображу-
ють предмети, площа яких не може бути виражена в  масштабі карти. 
До таких предметів місцевості можна віднести окремі дерева, споруди 
тощо. Позамасштабні знаки мають вигляд різних геометричних фігур пев-
ного розміру або спрощених рисунків.

Лінійні умовні знаки використовують для позначення видовжених 
об’єктів, при цьому їхня довжина відображена в  масштабі карти, а  ши-
рина завищена. Такими знаками показують, наприклад, струмки, шля-
хи сполучення, лінії зв’язку, межі адміністративно- територіального по-
ділу тощо. Умовний знак будується по осі лінійного об’єкта. Проте на 
планах масштабу 1 : 2000, 1 : 5000  та ін. дороги відображаються в  масш-
табі карти не тільки за довжиною, але і  за шириною.

Пояснювальні умовні знаки застосовують для додаткової характе-
ристики предметів, наприклад, для позначення широколистого або хвой-
ного лісу та ін. Крім того, повністю підписують назви населених пунктів, 
річок, гір, озер тощо. У  деяких випадках зображення об’єктів доповню-
ють скороченими пояснювальними підписами. Наприклад, біля умовно-
го знака машинобудівного заводу пишуть «маш.», школи  — «шк.». Щоб 
показати кількісні характеристики зображуваних об’єктів, застосовують 
цифрові позначення. Так, біля сільського населеного пункту числом по-
казують кількість дворів, поруч з  умовним знаком моста вказують на 
його ширину, довжину і  вантажопідйомність.

Масштабні Позамасштабні Лінійні

 Хвойні ліси

 Рідколісся

 Піски рівні

0,9
  Болота  

непрохідні

  Промислові  
підприємства  
з трубами

 Вітряки
 Церкви
  склади  

пального

  Лінії зв’язку
 Залізниці:

 одноколійні
 двоколійні

  Постійна берегова 
лінія морів та 
озер

Пояснювальні

137

Характеристика деревостою (22  — висота дерев, 0,24  — середня товщина 
стовбурів, 6 — середня відстань між деревами в метрах)

Броди (0,5 — глибина, 12 — довжина в метрах,  
П — характер ґрунту дна, 0,1 — швидкість течії в м/с)

Характеристика річок та каналів (137 — ширина,  
6,5 — глибина в метрах, П — характер ґрунту дна)

Мал. 4. Приклади умовних знаків топографічних карт.
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Рельєф на топографічних картах зображується горизонталями в по-
єднанні з  умовними знаками обривів, скель, ярів, вимоїн, осипів, зсу-
вів тощо. Зображення рельєфу доповнюється підписами абсолютних ви-
сот характерних точок місцевості, горизонталей, розмірів окремих форм 
рельєфу й покажчиками напрямку схилів. Умовні знаки природних форм 
рельєфу подаються коричневим кольором, а  штучні форми та окремі 
об’єкти  — чорним. Чим стрімкіші схили, тим менша відстань між су-
сідніми горизонталями.

4 Практичне використання топографічних карт, планів.
Топографічні карти використовують у  різних сферах людської ді-

яльності: під час розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, 
у  державному плануванні, лісо- та землевпорядних роботах, для проек-
тування інженерних споруд і  комунікацій, орієнтування на місцевості 
та прокладання маршрутів під час спортивних змагань і  туристичних 
походів. Широко застосовують топографічні карти у  військовій сфері  — 
для вивчення та оцінки місцевості, організації та  планування бойових 
дій, переміщення військ, орієнтування, підготовки й  проведення бойових 
стрільб артилерії та запуску ракет тощо.

На основі топографічних карт складають географічні, геологічні та 
інші спеціальні карти.

Однак навіть топографічні карти не завжди можуть задовольнити 
вимоги певної практичної діяльності, особливо коли потрібне дуже деталь-
не відображення місцевості. У  таких випадках створюють топографічні 
плани  — зображення обмеженої ділянки земної поверхні в  ортогональній 
(вид зверху) проекції без урахування кривизни поверхні. На відміну від 
карти, на плани не наносять сітку меридіанів і паралелей, але обов’язково 
вказують лінію Північ—Південь, тобто один із меридіанів.

Територія міст і  населених пунктів України представлена на топо-
графічних планах у  масштабах 1 : 5000 та  1 : 2000. Вони призначені для 
проектування будівництва житлових і промислових районів, відображен-
ня схем руху транспорту. Для більш повної інформації до них додають 
перелік назв вулиць, важливих об’єктів та їх характеристик тощо.

 ! Головне
  Топографічні карти призначені для детального вивчення місцевості 

з  метою вирішення господарських та наукових завдань.
  Топографічні карти створюють на великі території та друкують ба-

гатоаркушевими серіями. Рамками аркушів топографічних карт є відріз-
ки географічних паралелей і  меридіанів.

  Умовні знаки відтворюють на топографічній карті місцевість з  усі-
ма її особливостями.
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  Топографічні карти та плани застосовують у  багатьох сферах гос-
подарської, практичної та наукової діяльності.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які карти називають топографічними? Назвіть основні елементи топографічної 
карти. 2.  Яку картографічну проекцію використовують при створенні топографіч-
них карт? Чому спотворення на топографічних картах є  незначними? 3.  Що таке 
розграфлення? Для чого застосовується номенклатура топографічних карт? 4. Яки-
ми є  особливості топографічних планів порівняно з  топографічними картами?  
5.  Наведіть приклади практичного застосування топографічних карт і  планів.

Працюємо в  групах
Використовуючи наведені умовні знаки, прочитайте та опишіть місцевість одного 
з  квадратів топографічної карти (форзац 1).

Набуваємо практичних навичок
Пригадайте способи складання плану місцевості, зробіть необхідні вимірювання, 
виберіть масштаб та накресліть план пришкільної території (присадибної або дач-
ної ділянки) за власним вибором.
Корисні посилання: http://yak-prosto.com/yak-sklasti-plan-miscevosti/
https://stud.com.ua/71739/bzhd/poryadok_skladannya_shemi_dilyanki_mistsevosti_
topografichnoyi_karti

§ 3. Географічні і  прямокутні координати. Вимірювання 
на  топографічній карті за масштабом і  кілометровою 
сіткою
Пригадайте

 � що таке екватор, меридіан, паралель, градусна сітка, географічні та прямокутні 
координати

1 Визначення географічних координат.
Географічні координати відображають положення об’єкта або точ-

ки на місцевості (карті) відносно екватора (широта) і  нульового мериді-
ана (довгота) (мал. 1).

Топографічні карти дуже точні, що дозволяє визначати географіч-
ні координати в  градусах, мінутах і  секундах.

Для визначення географічних координат слід користуватися вну-
трішньою рамкою карти, яка позначає паралелі та меридіани, а  також 
мінутною рамкою (мал. 2).

На північній та південній опорних рамках трапеції нанесені мінутні 
поділки за довготою, а  на західній і  східній сторонах  — за широтою у  ви-
гляді чорних і  білих шашок, що чергуються. Кожна мінута довготи й  ши-
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роти поділена точками на шість частин, відстань 
між якими відповідає 10  секундам (форзац 1).

У кутах аркушів карт підписуються ко-
ординати його рамок.

Щоб не помилитися, на топографічних картах гра-
дуси довготи пишуть ліворуч від продовження ме-
ридіана (кут рамки), а мінути й секунди довготи — 
праворуч від меридіана. Градуси широти підписують 
вище від продовження паралелі (між внутрішньою 
і  мінутною рамками), а  мінути і  секунди широти  — 
під паралеллю.

Пригадаємо порядок дій, як визначити 
географічні координати будь-якого об’єкта з точ-
ністю до секунд (форзац 1):

1) від заданої точки відкладаємо перпенди-
куляри до мінутної рамки карти;

2) відраховуємо кількість відкладених мінут-
них (чорних або білих) та секундних (по-
значених точками) відрізків та додаємо 
отримані значення до наведених у  кутах 
рамки гео графічних координат (широти 
та довготи).

Мал. 1. Географічні координати. Ши-
ротою точки (ϕ) називають кут між 
площиною екватора та прямовисною 
лінією в  даній точці. Відлік широт ве-
деться на північ та південь від еквато-
ра (0°) до полюсів (90°). Довгота точки 
(λ)  — кут, складений площиною по-
чаткового меридіана та площиною ме-
ридіана даної точки. Відлік ведеться 
на схід і  захід від початкового мериді-
ана (0°) до 180° меридіана.

Мал. 2. Елементи 
оснащення топогра-
фічної карти.

115

ЧЕРВОНЕ

Стасове

Дубенець

Клеєвичі

8,8

1,2

0,4

Наталівка
0,2

0,7

0,09

Будище
0,04

Пеньки
0,08

Вовкове
0,02

ВЕРБОВЕ

оз. Сіре

оз. ЧарівнеВЕРХНЯ

цег.
глин.мол.

борошн.

шк.

лік.

лісн.

7(10)Г

оз. Глибоке

оз.

оз.

оз.

оз.

оз.

вод.

Бі
ла

Калинова
оз.

101,2

125

101,5

111,7

104,4

озера

0,9

0,4

0,2

1376,5П

бр. 0,5-12
П-0,1

К10 105-8
20

ЗБ8 170-6
50

Зем.

8

6

7

15

8

10

12
5

125

150

155

140

140

120

125

115

177,9

136,7

142,7

149,9

170,3

174,1

154,0

154,3

147,7

146,8

151,2

136,7

130,4

136,7

119,8

136,7

1

0,5

155,6

2

2

1

5

дж.Чисте

ЧЕРВОНЕ

ВЕРБОВЕ

Стасове

Дубенець

Будище

Пункти державної геодезичної 
мережі

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ 
ТА ЇХНІ НАЗВИ 

Густозаселені квартали

Житлові та нежитлові будівлі

Визначні будівлі

Окремо розташовані двори, 
що не виражені в масштабі 
карти

Міста з населенням 
до 10 000 жителів

Селища з населенням 
від 1000 до 5000 жителів

Села з населенням 
від 500 до 1000 жителів 

Села з населенням 
від 100 до 500 жителів 

Села з населенням менше ніж 
100 жителів
Примітка. Число під назвою 
населеного пункту означає 
кількість жителів у тисячах

ПРОМИСЛОВІ, СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКІ ТА СОЦІАЛЬНО-
КУЛЬТУРНІ ОБ'ЄКТИ

Промислові підприємства 
з трубами

Промислові підприємства без 
труб

Місця видобутку корисних 
копалин відкритим способом 
(кар'єри); 2 — глибина кар'єру 
в метрах

Склади пального, цистерни, 
баки

Радіостанції, телевізійні центри, 
вежі мобільного зв'язку

Капітальні споруди баштового 
типу

Водяні млини

Вітряки

Церкви

Пам'ятники, монументи, 
братські могили

Будинки лісника

Кладовища

Кам'яні, цегляні та металеві 
загорожі

Лінії електропередач на 
стовпах до 14 м

Лінії зв'язку

ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ 

Залізниці:

одноколійні

двоколійні

а) станції залізничні; 
б) насипи (8 — висота 
в метрах); в) труби

глин.

в

в

г

д

б

б

а

а

8(10)А

8

Біла

144.4

8

140

170,5

155,6

5

137
6,5П

ЗБ8 170-6
50

Автомобільні дороги:

із покриттям (шосе); 8 — ши-
рина проїжджої частини, 10 — 
ширина земляного полотна в 
метрах, А — матеріал покриття

без покриття (поліпшені 
ґрунтові дороги); 5 — ширина 
проїжджої частини в метрах 

Ґрунтові путівці 

Польові та лісові дороги 

Виїмки (1 — глибина в метрах)

ГІДРОГРАФІЯ

Постійна берегова лінія морів 
та озер

Озера

Річки та струмки, що 
пересихають

Річки та струмки постійні, 
завширшки менше ніж 
5 метрів, підписи несудно-
плавних річок

Річки, ширші за 5 метрів, під-
писи судноплавних річок, на-
прямок і швидкість течії в м/с

Канали та канави

Позначки урізів води

Характеристика річок та 
каналів (137 — ширина, 
6,5 — глибина в метрах, 
П — характер ґрунту дна)

Мости та їхні характеристики 
(ЗБ — матеріал споруди, 8 — 
висота низу ферми над рівнем 
води, 170 — довжина мосту, 
6 — ширина проїжджої 
части-ни в метрах, 50 — 
вантажо-підйомність у тоннах)

Броди (0,5 — глибина, 
12 — довжина в метрах, 
П — характер ґрунту дна, 
0,1 — швидкість течії в м/с)

Греблі (Зем. — матеріал 
споруди)

Колодязі, криниці 
(8 — глибина в метрах)

Джерела необладнані

РЕЛЬЄФ

Горизонталі: а) основні 
потовщені; б) основні; 
в) додаткові (напівгоризонталі); 
г) підписи горизонталей 
у метрах; д) бергштрихи 
(покажчики напрямку схилів) 

Позначки висот
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Визначимо географічні координати гори Південна 
(136,7  м) за фрагментом топографічної карти (форзац 1). 
Широта південної паралелі карти відома: ϕ = 53°30′ пн. ш.; 
до неї слід додати 1′28″ (один чорний відрізок  — це 1′, два 
відрізки по 10″ та 8″ із третього відрізка). Отже, широта 
гори Південна: ϕ = 53°31′28″ пн. ш. Так само від західного 
меридіана (λ = 30°45′) визначаємо довготу: додаємо 29″ (два 
повні відрізки по 10″ та велика частина третього відріз-
ка  — 9″). Довгота гори Південна: λ = 30°45′29″ сх. д.

Також можна розв’язати задачу, обернену цій, а саме, 
за допомогою географічних координат знайти місце точки 
на топографічній карті.

2 Визначення прямокутних координат.
Картографічна проекція топографічних карт дозволяє 

застосовувати ще одну систему координат  — прямокутну. 
За її допомогою зручно вести математичні розрахунки, ви-
значати відстані або площі, користуючись звичними зна-
ченнями X та  Y  (у  кілометрах або метрах), а  не градусни-
ми величинами.

Для кожної координатної зони, яка виділяється на 
поверхні земного еліпсоїда при його зображенні в  проек-
ції Гаусса—Крюгера, створюють окрему систему плоских 
прямокутних координат (мал. 3).

Отже, серединний меридіан та екватор є  осями зо-
нальної системи координат: вісь абсцис (X)  — осьовий 
(серединний) меридіан зони, вісь ординат (Y)  — екватор, а  точка пере-
тину осьового меридіана й  екватора  — початок відліку координат.

Координата X  показує відстань певної точки від екватора, а  коор-
дината Y  — віддаленість точки від осьового меридіана. Для території 
України, що розташована в  Північній півкулі, усі значення координати 
X  будуть додатними.

Значення  Y залежить від положення точки щодо осьового ме-
ридіана та може бути як додатним, так і  від’ємним. Щоб уникнути 
від’ємних значень, початок відліку координат Y  домовилися перене-
сти на 500  км на захід. Усі точки, розміщені на схід від осьового ме-
ридіана, мають значення координати  Y більше 500  км, на захід  — 
менше 500  км (мал.  2).

Для того щоб відрізняти зони, слід пам’ятати, що їх номери вхо-
дять до значення координати  Y у вигляді перших цифр. Територія Укра-
їни займає чотири зони  — від четвертої до сьомої включно. Тому перші 
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Мал. 3. система плоских 
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динати: X  =  0, Y  =  500  км.
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значення координати Y  на топографічних картах України матимуть зна-
чення від 4  до 7.

Для спрощення роботи з визначення прямокутних координат на кож-
ному аркуші карти проведені рівновіддалені вертикальні та горизонтальні 
лінії, що паралельні до осьового меридіана зони та екватора. Система цих 
ліній називається в  топографії координатною, або кілометровою сіткою.

На карті масштабу 1 : 25 000  координатна сітка проведена через 
4  см, що відповідає 1  км місцевості, а  на картах 1 : 50 000, 1 : 100 000 
і  1 : 200 000  — через 2  см (1, 2  та 4  км на місцевості відповідно).

Зверніть увагу на те, що координатні лінії в  загальному випадку не паралельні до 
сторін рамки аркуша карти!

Значення ліній подані між внутрішньою та мінутною рамками арку-
ша карти (мал. 2). Біля крайніх ліній вказані повні значення координат, 
біля проміжних  — скорочені, тобто лише десятки та одиниці кілометрів.

Скорочені координати використовують для позначення будь-якого 
квадрата кілометрової сітки. Квадрат, у  якому розташований заданий 
об’єкт, вказується значеннями його нижньої та лівої сторін. Наприклад, 
гора Південна (136,7  м) розташована у  квадраті 4651.

Тепер пригадаємо порядок дій для обчислення прямокутних коор-
динат об’єкта (форзац 1):

1) знаходимо квадрат, у  якому він розташований;
2) визначаємо в  рамці карти значення, що відповідають південній 

(нижній) та західній (лівій) лініям квадрата, та записуємо кіль-
кість кілометрів у  вигляді цілого числа;

3) опускаємо перпендикуляри ΔX та ΔY на південну та західну лінії 
координатної кілометрової сітки;

4) циркулем або лінійкою вимірюємо відрізки та, користуючись масш-
табом, обчислюємо значення в  метрах;

5) дописуємо до цілих значень кілометрів значення ΔX та ΔY.
Слід пам’ятати, що координати X  та Y  всіх пунктів території Укра-

їни виражені семизначними числами.
Визначимо прямокутні координати гори Південна (136,7  м), яка 

розміщена в квадраті 4651. Значення координат південної та західної лі-
ній кілометрової сітки: X  =  5946, Y  =  6351  км. Далі потрібно визначи-
ти, наскільки гора Південна віддалена від цих ліній. Вимірюємо перпен-
дикуляри та за допомогою лінійного масштабу переводимо в  метри: 
ΔX = 375  м, ΔY = 250  м. Дописуємо отримані значення до встановлених 
координат кілометрової сітки:

X = 5 946 375  м, Y = 6 351 250  м.
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Координата X  означає, що гора Південна віддалена від екватора 
на 5 946 375 м, або 5946,375 км. Координата Y вказує на положення об’єк-
та в шостій зоні з координатою 351,25 км. Число 351,25 менше за 500 км, 
тому об’єкт розташований на захід від осьового меридіана на відстані: 
500 – 351,25 = 148,75  км.

3 Вимірювання на топографічній карті за масштабом і  кілометровою 
сіткою.
Масштабом топографічної карти або плану називається відношен-

ня довжини лінії на карті або на плані до довжини горизонтального про-
кладання відповідної лінії на місцевості.

Масштаб вказується на кожному аркуші карти під південною рам-
кою за трьома видами:

  числовий масштаб виражається дробом, чисельник якого дорівнює 
одиниці, а  знаменник  — числу, яке показує, у  скільки разів гори-
зонтальні відстані на місцевості більші за довжину відповідних лі-
ній на карті або плані. Наприклад, 1 : 1000, 1 : 50 000, 1 : 1 000 000. 
Чим більшим є значення знаменника, тим дрібніший масштаб, біль-
ше зменшення й  дрібніше зображення об’єктів на карті. Масштаб 
1 : 25 000  показує, що на карті всі відстані зменшені у  25 000  разів, 
а  1  см на карті відповідає 25 000  см на місцевості.

  іменований масштаб є  словесним вираженням числового масштабу.
Наприклад, на карті (форзац 1) під числовим масштабом записа-

но «в 1  см 250  м». Число 250 у  даному випадку є  величиною іменова-
ного масштабу.

  лінійний масштаб  — графічна побудова у  вигляді двох паралель-
них ліній, розділених на рівні відрізки; служить для вимірювання 
довжин прямих ліній на карті або для їх відкладання на карту.
Для того щоб визначити реальну відстань між будь-якими об’єк-

тами, потрібно виміряти на карті лінійкою або циркулем відстань між ни-
ми в  сантиметрах і  помножити отримане число на величину масштабу.

Без будь-яких розрахунків відстань за картою можна визначити, ви-
користовуючи лінійний масштаб. Для цього достатньо виміряти циркулем 
відстань між заданими точками на карті, прикласти циркуль, не зміню-
ючи розхил ніжок циркуля, до лінійного масштабу та прочитати величи-
ну в  метрах або кілометрах, що відповідає відстані на місцевості.

Для визначення довжини кривих та хвилястих ліній використовують спеціальний 
прилад  — курвіметр. у  разі відсутності курвіметра довжину хвилястої лінії мож-
на виміряти циркулем -вимірювачем, «прокрокувавши» її невеликим розхилом. 
Помноживши кількість «кроків» на довжину розхилу, отримаємо довжину лінії.
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Якщо масштаб карти невідомий, він може бути визначений за коор-
динатною сіткою. Треба виміряти відстань на карті між лініями координат-
ної (кілометрової) сітки та визначити, через яку кількість кілометрів прове-
дені ці лінії (це легко зробити за значеннями ліній координатної сітки).

Наприклад, на карті (форзац 1) відстань між лініями координат-
ної сітки становить 4  см, а  лінії проведено через 1  км (1000  м):

4  см  — 1000  м, а  в 1  см  — 250  м, отже, масштаб карти 1 : 25 000.

 ! Головне
  Точне положення об’єктів на топографічній карті визначають за 

допомогою географічних і  прямокутних координат.
  Знання масштабу карти дозволяє вирішувати задачі з  визначення 

довжин ліній на місцевості за даними вимірів довжин відрізків на карті.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке географічні координати? Поясніть послідовність дій при визначенні гео-
графічних координат за топографічною картою. 2.  Розкрийте особливості систе-
ми прямокутних координат. Опишіть процес визначення прямокутних координат 
об’єкта. 3.  Назвіть види масштабу та поясніть відмінності між ними. Як виміряти 
відстані за допомогою масштабу?

Поміркуйте
1. Чи можна визначити масштаб топографічної карти або плану іншим способом, 

що зазначений у  параграфі? Дізнайтеся більше за посиланням: http://topography.
ltsu.org/topography/t5_mashtab.html

2. Якій площі на місцевості відповідає один квадрат координатної сітки карти 
масштабу 1 : 25 000?

Практична робота 1
Визначення на топографічній карті географічних (із точністю до секунд) та пря-
мокутних координат окремих точок, географічних і магнітних азимутів, абсолют-
них і  відносних висот точок, падіння річки

1. За фрагментом топографічної карти (форзац 1) визначте географічні та прямо-
кутні координати об’єктів. Результати роботи занесіть до таблиці.

Назва об’єкта
Квадрат 

карти
Географічні координати 
(широта ϕ  та довгота λ)

Прямокутні коорди-
нати (X та Y)

Церква 4451

Позначка висоти 130,4  м 4752

Джерело Чисте 4653

Колодязь 4651

2. Використовуючи масштаб, обчисліть відстань: а) від школи (4453) до джерела 
Чисте; б) від гори Південна (4651) до колодязя в  селі Пеньки.
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§ 4. Визначення кутів орієнтування, висот точок, падіння 
річки за топографічною картою
Пригадайте

 � що таке азимут, абсолютна та відносна висота місцевості, горизонталі, берг-
штрихи

1 Кути орієнтування та їх визначення.
Для орієнтування на місцевості або карті використовують кути орі-

єнтування:
  азимут істинний, або географічний (Аі) — кут, що відраховується від 

північного напряму географічного меридіана до заданого напрямку;
  азимут магнітний (Ам)  — кут, що відраховується від північного 
напрямку магнітного меридіана до заданого напрямку;

  дирекційний кут (Д)  — кут, що відраховується від північного на-
прямку осьового меридіана або лінії, паралельної йому, до зада-
ного напрямку.
Усі названі кути визначаються за ходом годинникової стрілки і  змі-

нюються від 0  до 360°.
За основний вихідний напрямок береться напрямок географічного 

меридіана. На схемах взаємного положення меридіанів, розміщених на 
топографічних картах, його позначають зірочкою, магнітний меридіан — 
прямою стрілкою, осьовий меридіан  — зворотною стрілкою (мал. 1).

Напрямку істинного меридіана на топографічній карті відповіда-
ють бічні сторони рамки аркуша карти. Для того щоб виміряти на кар-
ті географічний азимут, через початкову точку лінії за допомогою ліній-
ки проводять географічний меридіан (лінію, паралельну до бічної рамки), 
а  потім транспортиром вимірюють кут між меридіаном і  заданим напря-
мом. Дирекційний кут вимірюють на карті транспортиром без додатко-
вих графічних побудов (мал. 2).

Географічний і  магнітний меридіани, проведені через одну точку 
на карті, не збігаються. Магнітний меридіан відхиляється від географіч-
ного на кут, що називається схиленням магнітної стрілки, або магніт-
ним схиленням (МС).

Магнітне схилення мінливе й  залежить від зміни місця і  часу. На 
топографічній карті під південною рамкою показують середнє магнітне 
схилення, яке характерне для показаного району, та величину його змі-
ни за рік (мал. 1).

Залежність між істинним та магнітним азимутами виражається 
формулами:

Аі = Ам + МСсх, Аі = Ам – МСзах
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Якщо магнітне схилення східне, його значення додають до значен-
ня магнітного азимута, якщо західне  — віднімають.

Лінії сітки відхиляються від географічного меридіана на кут, що 
називається зближенням меридіанів (ЗМ):

Аі = Д + ЗМсх, Аі = Д – ЗМзах

Знаючи формули взаємозалежності кутів орієнтування, легко ви-
значити будь-який із них, зробивши на топографічній карті лише один 
вимір транспортиром (мал. 3).

Задача. Автомобіль рухається по дорозі з  населеного пункту Черво-
не в напрямку річки (див. топографічну карту на форзаці 1, квадрат 4451). 
Зробіть необхідні вимірювання та обчисліть істинний та магнітний ази-
мути напряму руху автомобіля.

1) За допомогою транспортира вимірюємо дирекційний кут між вер-
тикальною лінією сітки та автомобільною дорогою у квадраті 4451: 
Д = 70°.

2) За схемою під рамкою карти визначаємо величину зближення ме-
ридіанів: ЗМ = 0°46′  — східне.

3) Визначаємо істинний азимут: Аі = Д + ЗМсх = 70° + 0°46′ = 70°46′.
4) За схемою під рамкою карти визначаємо величину магнітного схи-

лення: МС = 3°  — західне.
5) Визначаємо магнітний азимут: Ам = Аі + МСзах = 70°46′ + 3° = 73°46′.
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Мал. 1. співвідношення 
між кутами орієнтування.

Мал. 2. Вимірювання істинного ази-
мута (Аі) та дирекційного кута (Д) за 
топографічною картою.

Мал. 3. співвідношення 
між кутами орієнтування.
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2 Визначення висот.
Основним способом зображення рельєфу на топографічній карті 

є  спосіб ізоліній, які називають горизонталями, або ізогіпсами.
Горизонталі  — замкнуті уявні лінії, що проходять через точки 

місцевості з  однаковою абсолютною висотою.
Абсолютна висота  — висота точок місцевості, що відраховується 

від рівня моря (за початок відліку висот на картах беруть рівень Бал-
тійського моря).

Відносна висота — висота будь-якої точки щодо висоти іншої точ-
ки, що дорівнює різниці абсолютних висот цих точок.

Деякі абсолютні висоти точок та об’єктів позначені на топографіч-
ній карті точкою та числом. Наприклад, абсолютна висота гори Півден-
на дорівнює 136,7  м  (форзац 1).

Якщо точка розміщена на підписаній горизонталі, то її абсолютна 
висота збігається з  позначкою цієї горизонталі. Якщо ні, то її висоту об-
числюють за висотою перерізу рельєфу, значення якої вказується в  до-
поміжному оснащенні топографічної карти під південною рамкою кар-
ти. Так, висота вежі мобільного зв’язку у квадраті 4651 становить 135 м. 
Якщо точка розташована між суміжними горизонталями, вираховують 
її перевищення щодо нижчої горизонталі та додають до абсолютної ви-
соти цієї горизонталі.

Зображення рельєфу горизонталями та цифрові позначення абсолют-
них висот інших характерних точок місцевості (зокрема урізів води) дає 
можливість обчислювати величину падіння річок на певних ділянках міс-
цевості або їх повне падіння (різниця висот між витоком і  гирлом).

Задача. Обчисліть повне падіння річки Калинова (форзац 1).
1) Знаходимо абсолютну висоту витоку річки Калинова. Він розташо-

ваний між горизонталями 115  та 120  м  (квадрат 4652) приблизно 
на висоті 116,5  м.

2) Визначаємо абсолютну висоту гирла. Річка Калинова впадає в  річку 
Верхню, абсолютна висота урізу води вказана на карті  — 101,2  м.

3) Повне падіння річки Калинова: 116,5  м  – 101,2  м  =  15,3  м.

 ! Головне
  Залежно від прийнятого початкового напряму розрізняють азиму-

ти: істинний (географічний), азимут магнітний і  дирекційний кут.
  Для того щоб визначити орієнтувальні кути і  взаємозв’язки між 

ними, необхідно знати величини магнітного схилення та зближення ме-
ридіанів.

  За горизонталями можна визначити форму і  крутість схилів, аб-
солютну і  відносну висоти будь-якої точки.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Назвіть основні кути орієнтування. Поясніть принципи їх вимірювання та об-
числення. 2.  укажіть, де розміщена інформація про величину магнітного схилен-
ня та зближення меридіанів. 3.  Що називають горизонталями? 4.  Як визначити 
абсолютну і  відносну висоту точки? 5.  Поясніть послідовність дій при визначен-
ні падіння річки за топографічною картою.

Поміркуйте
Чому дорівнює істинний азимут ліній руху на північ, схід, південь, захід?

Практична робота 1 (продовження)
Визначення на топографічній карті географічних (із точністю до секунд) та пря-
мокутних координат окремих точок, географічних і магнітних азимутів, абсолют-
них і  відносних висот точок, падіння річки

1. Використовуючи транспортир, виміряйте дирекційний кут напряму від позна-
чки висоти 130,4  м  (квадрат 4652) на джерело Чисте (форзац 1). Обчисліть за 
допомогою формул, магнітного схилення та зближення меридіанів величини іс-
тинного та магнітного азимутів.

2. Визначте абсолютну висоту: 1) вершини каменю (квадрат 4653); 2) місця, де 
розташована школа (квадрат 4453).

3. Обчисліть падіння річки Калинова на відрізку АБ (квадрат 4652).

Практична робота 2
Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)

Порадник
скористайтеся безкоштовним мобільним додатком WikiRoutes або EasyWay Mobile 
для Android та IOS.

ТЕМА 2. КАРТОГРАФІЯ

§ 5. Карта як джерело інформації. Способи зображення 
на  географічних картах
Пригадайте

 � основні способи зображення Землі та елементи карти
 � що таке масштаб, види масштабу

1 Сучасні картографічні твори.
Під час вивчення шкільних курсів географії ви користувалися різ-

номанітними географічними картами, їх систематизованими збірника-
ми  — атласами, а  також глобусами. Це основні, проте не єдині види 
джерела інформації для пізнання навколишнього світу. Їх доповнюють 

Карта на форзац, як в  підручнику 8  класу. Додати:
1) Перпендикуляри від гори Південна;
2) Букви А, Б  (там, де показано на фото)

Умовні позначення на форзац поряд з  картою:
(вибрати такі  ж з атласу 8  класу)
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аеро- та космічні знімки, електронні карти й атласи, стерео- та 3D-моделі, 
блок-діаграми, картографічні голограми та анімації тощо (мал. 1).

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій став поштовхом для 
розвитку цифрової картографії. Залежно від призначення картографічного 
твору окремо розробляють: інтерфейс, набір функціональних можливостей 
та спеціалізовані параметри, що можуть бути корисними для конкретної сфе-
ри застосування. Створено космоатласи  — унікальні програмні продукти, 
із яких користувач отримує інформацію про місцевість безпосередньо за да-
ними космічних спостережень, а  також інтерактивні карти з  можливістю 
управління тематичним змістом і  розширеними функціями редагування.

2 Математична основа карт.
Карти різного призначення та змісту можуть мати різний вигляд. 

Однак загалом усі типи карт складаються з певного набору основних еле-
ментів: математична основа, картографічне зображення, допоміжне осна-
щення карти та довідкові відомості.

Математична основа зумовлює правила побудови на площині кар-
тографічного зображення сферичної поверхні Землі. Від неї залежать до-
вжина, ширина, площа, форма окремих об’єктів, а  також відстань між 
об’єктами, напрями, кути, що утворюють між собою певні напрями або 
лінійні елементи об’єктів, тощо.

Основними математичними елементами карти є картографічні про-
екції, координатна сітка та масштаб.

Реалістичні ланд-
шафти для навчання

тривимірні моделі 
для графічного  

дизайну

сцени для кіно,  
презентації місцевості 
для  анімаційного кіно

тривимірні топографічні 
плани, архітектурні  

моделі

тривимірні  
топографічні карти

симулятори-тренажери
Місцевості для 

комп’ютерних ігор
Моделі для досліджень

Блок-діаграми
тривимірні реалістичні  
картографічні моделі

інтерактивні моделі Карти-анімації

Атласи Аеро- і  космічні знімкиКарти ГлобусиПлани Віртуальні геозображення

КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ

Мал. 1. Картографічні твори.
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Картографічні проекції  — математичні способи зображення по-
верхні земного еліпсоїда на площині.

При складанні карти у  вибраній картографічній проекції з  ураху-
ванням розмірів земного еліпсоїда обчислюють координати точок пере-
тину меридіанів і  паралелей, наносять їх на аркуш паперу, а  потім ви-
креслюють лінії картографічної сітки. Кожній проекції відповідає певна 
картографічна сітка. За її виглядом розрізняють такі картографічні про-
екції:

  циліндричні, у  яких поверхня еліпсоїда переноситься на поверх-
ню дотичного до неї або січного її циліндра (мал. 2).

  азимутальні  — поверхню еліпсоїда переносять на дотичну до неї 
або на її січну площину (мал. 3);

  конічні  — поверхня еліпсоїда переноситься на бічну поверхню до-
тичного до неї або січної її конуса (мал. 4);

  інші (так звані умовні проекції, у  тому числі поліконічні, псевдо-
циліндричні, псевдоконічні, псевдоазимутальні тощо).
Залежно від того, як орієнтують допоміжну поверхню при побудо-

ві картографічної проекції відносно полярної осі або екватора, виділя-
ють нормальні (прямі), поперечні та косі проекції.

Під час побудови будь-якої картографічної проекції неминуче ви-
никають спотворення довжин ліній, кутів, площ і  форм географічних 
об’єктів. За характером спотворень картографічні проекції поділяють на:

  рівновеликі  — зберігають без спотворень площі, проте в  них зна-
чно порушені кути та форми об’єктів;

  рівнокутні  — зберігають без порушень кути, але спотворюють 
довжини та площі;

  довільні — мають усі види спотворень, але 
під час їх побудови картографи намагаються 
знайти найбільш вигідний для кожного кон-
кретного випадку розподіл спотворень. Різно-
видом довільної проекції є  рівнопроміжна кар-
тографічна проекція, у  якій масштаб уздовж 
одного з головних напрямів (за меридіанами або 
паралелями) є  сталою величиною.

Для того щоб розпізнати картографічну 
проекцію, слід уважно роздивитися форму ме-
ридіанів і  паралелей, величину кутів, під яки-
ми вони перетинаються, зміну довжини дуг 
паралелей між сусідніми меридіанами та дов-
жини дуг меридіанів між сусідніми паралеля-
ми; як міняється найкоротша відстань.
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Мал. 2. Рівнокутна циліндрична 
проекція Меркатора. Меридіани 
зображені рівновіддаленими рів-
нобіжними прямими, паралелі  — 
прямими, перпендикулярними 
до них.
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3 Способи картографічного зображення 
об’єктів і  явищ на загальногеографічних 
та  тематичних картах.
Ви знаєте, що для зображення на картах ге-

ографічних об’єктів, явищ і  процесів застосовують 
певні умовні знаки, пояснення до яких наведено 
в  легенді карти. Легенда розміщується на полях 
карти або у  вільному місці всередині рамки карти.

У попередній темі ви дізналися про специфіку 
умовних значень топографічних карт. Тепер прига-
даємо способи картографічного зображення на огля-
дових загальногеографічних та тематичних картах.

Спосіб якісного фону використовують для відображення якісних 
відмінностей усієї поданої на карті території, для чого її поділяють на 
частини (ділянки), кожну з  яких заповнюють або фоном (загальноприй-
нятим кольором), або штрихуванням (мал. 5).

Для передачі кількісних відмінностей явищ суспільного поширен-
ня в  межах виділених районів застосовують спосіб кількісного фону.

Спосіб ареалів полягає в  зображенні на карті ділянки (ареалу) по-
ширення об’єктів або явищ (певного виду рослин або тварин, корисних 
копалин тощо) (мал. 6). Для передачі меж ареалів застосовують: окон-
турення їх лінією різного малюнка, фарбування або штрихування, рів-
номірне розміщення художніх або символьних знаків.

Спосіб значків використовують для зображення об’єктів точкової 
локалізації, такі як населені пункти, родовища корисних копалин, окре-
мі форми рельєфу. Характеристику об’єктів передають форма, величина 
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Мал. 3. Азимутальні проекції: а) нормальна; б) поперечна; в) коса.

Паралелі зображені концентричними колами, меридіани  — радіу-
сами, проведеними із загального центра цих кіл.

Мал. 4. Рівнокутна конічна 
проекція. Прямі меридіани 
виходять з  однієї точки, пара-
лелі зображені дугами кон-
центричних кіл.

 а б в
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та колір значків. За формою значки можуть бути геометричними (мал. 
7, а), буквеними (мал. 7, б) та наочними (мал. 7, в).

Спосіб лінійних знаків застосовують для зображення об’єктів, явищ 
і  процесів лінійного характеру  — кордонів, обрисів берегів тощо та лі-
нійних об’єктів, що не виражаються за шириною в  масштабі карти (до-
роги, річки) (мал. 8). Характеристики об’єктів передають малюнком, ко-
льором і  шириною ліній.

Спосіб ізоліній полягає у  відображенні величини неперервних у  про-
сторі явищ: ізолінії сполучають точки з  однаковим кількісним показником 
(мал. 9, а). Проміжки між ізолініями іноді фарбують одним кольором різ-
ного відтінку, значення показника в  них поступово змінюється (мал. 9, б). 
Рельєф зображують горизонталями (ізогіпсами), кількість опадів — ізогієта-
ми, глибину морів  — ізобатами, температуру повітря  — ізотермами тощо.

Точковий спосіб застосовують для зображення на карті масових роз-
осереджених об’єктів кількістю точок (або інших мініатюрних геометрич-
них фігур) однакового або різних розмірів. Кожна з  них має певне чис-
лове значення (мал. 10).

Спосіб картодіаграми  — відображення абсолютних статистичних 
показників за одиницями територіального поділу за допомогою спеціаль-
них діаграмних знаків: стовпчиків, кубів, кіл (мал. 11).

Спосіб картограми використовують для показу відносних статис-
тичних показників за одиницями територіального поділу фоновим фарбу-
ванням або штрихуванням (мал. 12). Для картограми обов’язкова наяв-
ність шкали, яка відображає насиченість кольору та густоту штрихування 
зі зміною величини показника.

4 Сутність генералізації.
Кожна карта залежно від її призначення потребує певного рівня 

детальності відображення явищ. Однак передати докладно на карті аб-
солютно всі елементи місцевості неможливо, навіть якщо йдеться про 
карти великого масштабу. Тому під час складання карт одним із най-
складніших і  найважливіших є  питання вибору, які об’єкти місцевості 
слід показати на карті, а  які слід пропустити, наскільки детально має 
бути показаний кожний об’єкт, які ознаки об’єктів будуть важливими 
для майбутнього користувача карти, а  які  — ні. Відповісти на ці та ін-
ші питання можна в  процесі генералізації.

Картографічна генералізація (від фр. generalisation  — узагаль-
нення) — процес науково обґрунтованого відбору та узагальнення об’єктів 
для відображення їх на карті.

Напрям і  ступінь генералізації в  першу чергу залежать від масш-
табу, призначення, змісту й  тематики карти.
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Мал. 5. спосіб якісного фону.
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Райони забруднення морів 
і океанів нафтою

Місця випробувань ядерної 
зброї

Місця найбільших 
радіаційних катастроф

Найбільш забруднені 
ділянки річок

Райони інтенсивного 
випадання кислотних дощів

Міста з найбільш несприят-
ливим екологічним станом

Скорочення
Дн – Дніпродзержинськ

Каїр

Масштаб 1 : 250 000 000
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Масштаб 1: 9 000 000
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ПАЛИВНІ
Кам

,
яновугільні 

басейни
Нафтогазоносні 
провінції та області

Нафта

Газ

Нафта і газ

Буре вугілля

Горючі сланці

Торф

МЕТАЛЕВІ

Руди чорних металів
Залізорудні басейни 
та райони
Марганцеворудний 
басейн

залізні

марганцеві

хромові

Руди кольорових 
металів

титанові

нікелеві та кобальтові

алюмінієві

мідні

уранові

свинцеві та цинкові

ртутні
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НЕМЕТАЛЕВІ

Гірничорудна сировина

Графіт

Цеоліти
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Бентоніт

Гірничохімічна сировина

Апатити
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Сірка

Калійні солі

Кухонна сіль

Нерудна сировина 
для металургії

Доломіт

Вапняк флюсовий

Пісок формувальний

Кварцит

Вогнетривкі глини

Цементна сировина

Вапняк

Крейда

Мергель

Глина

Опока

Сировина для скляної, 
порцеляно-фаянсової 
промисловості

Пісок скляний

Каолін

Польовий шпат

Облицювальне каміння

Граніт, габро, 
лабрадорит

Мармур

Коштовне та напів-
коштовне каміння

Бурштин

Родоніт

Мармуровий онікс

Топаз, берил, кварц

Підземні води
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Термальні
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Мал. 7. спосіб локалізованих знаків. Мал. 8. спосіб лінійних знаків.
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 ! Головне
  Головними картографічними творами є  географічні карти та їхні 

систематизовані збірники  — атласи, а  також глобуси. Розвиток та вдо-
сконалення технологій розширює перелік геозображень, способи їх пред-
ставлення та сфери призначення.

  Карти створюють на математичній основі, яка представлена кар-
тографічною проекцією, координатною сіткою та масштабом.

  За виглядом картографічної сітки розрізняють циліндричні, коніч-
ні, азимутальні та інші види картографічних проекцій. За характером 
спотворень картографічні проекції поділяють на рівновеликі, рівнокут-
ні й  довільні.

  Основними способами картографічного зображення місцевості є спо-
соби якісного фону, ареалів, значків, лінійних знаків, ізоліній, точко-
вий, картограми та картодіаграми.

  Під час укладання карт картографи виконують складне завдання 
з  відбору основних об’єктів та зображення їх на карті  — генералізацію.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  За допомогою мал. 1  наведіть приклади картографічних творів. Поясніть, як їх 
використовують на практиці. 2.  Назвіть основні види картографічних проекцій. 
Поясніть принципи їх побудови, охарактеризуйте відмінності картографічної сіт-
ки. 3.  Перелічіть основні способи картографічного зображення об’єктів і  явищ 
на картах. 4.  Чому при створенні карт застосовують генералізацію? Які чинники 
визначають напрям та ступінь генералізації?

Практичне завдання
Розгляньте карти географічного атласу та з’ясуйте, які способи картографічних зо-
бражень застосовані для відображення об’єктів, явищ та процесів.

Практична робота 3
Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відста-
ней у  градусах і  кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням 
картах

1. За політичною картою світу визначте географічні координати міст: Київ, Каїр, 
Лісабон, Анкара.

2. Визначте відстань у  градусах і  кілометрах: 1) між Києвом та Каїром (протяж-
ність дуги 1° меридіана дорівнює приблизно 111  км); 2) між Лісабоном та Ан-
карою (протяжність 1° дуги паралелі дорівнює приблизно 88  км).

3. укажіть азимути напрямків руху з  Києва до Каїра, з  Анкари до Лісабона.
4. За картою адміністративного поділу україни визначте географічні координати 

міст Київ та Одеса, Харків і  Лубни (із точністю до мінут).
5. Визначте відстань у  градусах і кілометрах: 1) між Києвом та Одесою; 2) між Хар-

ковом і  Лубнами (протяжність 1° дуги паралелі дорівнює приблизно 72  км).
6. укажіть азимути напрямків руху з  Одеси до Києва, із Лубен до Харкова.
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§ 6. Електронні карти та глобуси.  
Картографічні інтернет-джерела
Пригадайте

 � які картографічні інтернет-ресурси вам відомі
 � що таке Гіс та які сфери їх застосування

1 Електронні карти та глобуси.
Електронні карти та глобуси є  цифровими картографічними моде-

лями, які пристосовані до відображення на моніторах комп’ютерів.
Вони створюються шляхом:

  оцифрування аналогових топографічних карт;
  обробки матеріалів топографічних зйомок, геодезичних вимірів елек-

тронними тахеометрами (інструмент, що використовується в сучас-
ній геодезії, призначений для вимірювання горизонтальних і  вер-
тикальних кутів, відстаней та перевищень), приймачами глобальної 
системи позиціювання;

  обробки матеріалів дистанційного зондування Землі (аерофотознім-
ків, космічних знімків);

  комбінованим способом.
Таким чином, завдяки цифровій картографії традиційні картогра-

фічні моделі зі сховища даних перетворюються на візуальне представ-
лення географічних даних.

У наш час можна виділити дві основні сфери використання елек-
тронних карт і  глобусів: як основу для створення різних паперових карт 
та основу для просторових вимірів, розрахунків та аналізу.

Порівняно з  паперовими, електронні носії картографічної інфор-
мації набагато детальніші, мають можливість швидкого оновлення бази 
даних, дають змогу швидко обробляти дані, дозволяють вільно збільшу-
вати фрагменти й змінювати масштаб, дають тривимірне зображення ку-
та огляду в  «реальному часі» тощо.

Електронні глобуси є  яскравим прикладом того, як давні винахо-
ди людства отримали друге життя на новому витку технологічного про-
гресу. На екрані монітора комп’ютера ви можете працювати з  віртуаль-
ними глобусами, які обертаються в  будь-якому напрямі, змінювати їх 
масштаб і  тематичне покриття.

2 Картографічні інтернет-джерела.
Вам відомо, що сьогодні майже всі карти, атласи, аеро- і  косміч-

ні знімки викладені в  мережі Інтернет і  є загальнодоступними для всіх 
користувачів.

Кількість карт і  атласів, що існують в  Інтернеті, обчислюється со-
тнями тисяч. Міжнародна служба погоди регулярно надсилає в  Інтернет 
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метеорологічні фотокарти різних районів планети, кожні 15 хвилин онов-
люючи їх за космічними даними. Існує телекомунікаційна індустрія ство-
рення карт погоди. Низка серверів містить тематичні карти населення, 
транспорту, клімату, рослинності, ландшафтів тощо. Для відображення 
їх на екрані досить указати тематику карти й  назву регіону, що ціка-
вить користувача.

Особливу групу складають карти для освітніх цілей. Безумовно, 
багато хто з  вас користувався інтернет- ресурсом «Освіта» з  інтерактив-
ними функціями, що містить електронні версії навчальних атласів, кон-
турних карт, стінних карт, підручників тощо.

Іншим інтернет -ресурсом, на якому можна отримати потрібну кар-
тографічну інформацію про певну місцевість, є  «МЕТА. Мапи України».

У масштабах планети чи не найповнішим і  найпотужнішим веб-
ресурсом, на якому розміщено різну картографічну інформацію про май-
же всі країни світу, їхні міста тощо, є веб -ресурс Google Earth (Гугл Пла-
нета Земля).

3 Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.
Широке застосування й  ускладнення електронних карт обумовило 

виникнення ще одного їх різновиду  — географічних інформаційних сис-
тем (ГІС).

ГІС  — це автоматизовані комп’ютерні системи, призначені для зби-
рання, збереження, обробки, аналізу та візуалізації (подання) інформації 
у  вигляді тексту, карт, таблиць, графіків тощо. Інформація в  таких базах 
накопичується дуже швидко. Сьогодні сюди надходить географічна інфор-
мація з  усього світу від різних джерел. До них належать дані стаціонарних 
та експедиційних досліджень нашої планети, космічний моніторинг Землі, 
матеріали статистичних довідників, навчальних підручників і  посібників, 
географічні карти, плани й  картосхеми, дані аерофотозйомки тощо.

ГІС надає нові інструменти, які розширюють і  розвивають науко-
ві засади картографії. За їхньою допомогою візуалізація самих карт мо-
же бути легко доповнена звітними документами, тривимірними зобра-
женнями, графіками, таблицями, діаграмами, фотографіями та іншими 
засобами, у  тому числі мультимедійними.

Гіс з’явилися в  1960-х рр. як засіб відображення в  пам’яті комп’ютера об’єктів, роз-
ташованих на поверхні Землі. Перші Гіс були розроблені військовими відомствами 
сША та сРсР як частина системи наведення ракет. у  1970-х рр. вони використову-
валися для виведення координатно-прив’язаних даних на екран монітора, а  також 
для редагування та друку карт на папері. На сьогодні, Гіс  — один із сегментів рин-
ку високих комп’ютерних технологій, що найбільш бурхливо розвиваються.



35

тема 2. Картографія

Зараз ГІС з  успіхом застосовують у  бага-
тьох сферах народного господарства: укладанні 
кадастру землі та природних ресурсів, екології, 
промисловості, енергетичному комплексі тощо. 
ГІС використовується, наприклад, Міністерством 
надзвичайних ситуацій для прогнозування сти-
хійних лих, Міністерством аграрної політики та 
продовольства для прогнозування врожаю на пев-
ний рік, Міністерством соціальної політики для 
регулювання кількості попиту та пропозиції тру-
дових ресурсів в  окремих регіонах. Цим перелі-
ком не вичерпуються всі напрямки діяльності, 
що мають потребу в  ГІС та геоінформаційних тех-
нологіях.

За прогнозами фахівців, близько 80—90 % 
усієї інформації, із якою ми зазвичай маємо спра-
ву, може бути представлено у  вигляді ГІС.

Ви самостійно можете створювати ГІС для 
власних потреб, користуючись ArcGIS  — систе-
мою для побудови ГІС будь-якого рівня. Вона дає 
можливість легко створювати дані, карти, глобу-
си й  моделі в  настільних програмних продуктах, 
потім публікувати їх та використовувати в настіль-
них засобах, у  веб-браузерах та через мобільні 
пристрої.

Одним з  основних джерел даних для ГІС 
є матеріали дистанційного зондування, які охоплю-
ють сукупність спостережень поверхні Землі авіа-
космічними засобами. Серед них велике значення 
мають глобальні супутникові навігаційні системи 
GPS, GALILEO, SBAS, GBAS, ГЛОНАСС тощо. Во-
ни складаються з  мережі штучних супутників Зем-
лі й  наземного обладнання. Ці системи призначені 
для визначення місця перебування об’єктів земної 
поверхні в  географічній системі координат, точно-
го часу подій, напрямків і  швидкості переміщення 
об’єктів на території, в  акваторії та повітряному 
просторі.

Дані супутникового позиціонування використовуються у  військо-
вій справі, морській та повітряній навігації, геодезії. Навігаційні систе-
ми надійно увійшли в  наше повсякденне життя. Без GPS- навігації зараз 

Мал. 1. Первісний вигляд 
персональної системи GPS-
навігації City Guide

Мал. 2. Відображення марш-
руту транспортного засобу на 
навігаційній карті.
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складно уявити роботу громадського транспорту або туристичні подоро-
жі. Використання супутникової навігації у  пристроях дозволяє швидко 
орієнтуватися в  місті, обирати безпечний та оптимальний маршрут ру-
ху (мал. 1, 2).

 ! Головне
  Електронні карти та глобуси  — це цифрові картографічні моделі, 

аналоги звичайних географічних карт або навігаційних систем.
  У мережі Інтернет представлені різноманітні картографічні ресур-

си та сервіси, що дозволяють використовувати високоточні картографіч-
ні матеріали в  цифровому форматі, отримувати інформацію, що постій-
но оновлюється, та самостійно створювати карти.

  Головним завданням ГІС є  впорядкування та систематизація гео-
графічної інформації для подальшого використання її спеціалістами різ-
них професій.

  Глобальні супутникові навігаційні системи призначені для визна-
чення місця перебування об’єктів на земній поверхні в географічній сис-
темі координат, точного часу подій, напрямків та швидкості переміщен-
ня об’єктів у  просторі.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке електронні карти та глобуси? Назвіть сфери їх використання та перева-
ги порівняно з  традиційними варіантами. 2.  Назвіть та поясніть основні завдання 
сучасних Гіс, галузі їх практичного застосування. 3.  Наведіть приклади, охаракте-
ризуйте складові та призначення глобальних супутникових навігаційних систем.

Поміркуйте
Що сьогодні є  більш зручним у  використанні  — паперові картографічні носії або 
їхні електронні варіанти? Наведіть приклади їх практичного застосування.

Набуваємо практичних навичок
Ознайомтеся з  віртуальним глобусом та прийомами роботи з  ним. складіть пере-
лік функцій програми, які для вас мають практичне або навчальне значення.
Корисні посилання: https://3planeta.com/subject/googleearthonline_ru.html
worldwind.arc.nasa.gov/download.html

Працюємо самостійно
скористайтеся однією з  Гіс (gisfile.com/map/або gis-lab.info/) та з’ясуйие, яку ін-
формацію вона містить. Поясніть способи використання цієї інформації, її корис-
ність та доступність.

Дослідження (на вибір)
1. Визначення оптимального маршруту руху між визначними 

об’єктами свого району за допомогою навігаційної карти сво-
єї області.

2. сфери використання даних дистанційного зондування Землі.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Поверхня Землі якісно відрізняється від її інших оболонок. Про-
менева енергія Сонця, перетворюючись на теплову, взаємодіє з  внутріш-
ньою енергією Землі на її поверхні. Саме на поверхні нашої планети най-
більше проявляється рельєфоутворююча дія її внутрішніх сил.

Лише на поверхні Землі утворюються осадові породи, а  речовина 
може існувати в  трьох станах: твердому, рідкому і  газоподібному. Також 
на земній поверхні найбільш напружено відбуваються процеси, зумовле-
ні сонячною енергією (діяльність води, вітру, льоду тощо). Усі ці проце-
си разом із внутрішніми силами під впливом сили тяжіння перерозпо-
діляють земні маси, що спричиняє опускання і піднімання певних ділянок 
земної кори. Нарешті, на поверхні Землі або близько від неї розвиваєть-
ся життя. Вода, повітря, органічні та мінеральні речовини перебувають 
у  комплексному взаємопроникненні та взаємодії.

Поверхня Землі як складний комплекс, що охоплює частину атмо-
сфери й  літосфери, гідросферу та середовище життя рослинних і  тварин-
них організмів  — біосферу, утворює особливу сферу нашої планети  — 
географічну оболонку. По суті, географічна оболонка  — це навколишнє 
природне середовище, у  якому ми живемо, користуємося всіма його бла-
гами і, у  свою чергу, впливаємо на нього.

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ  
І  РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ

§ 7. Рухи Землі та їх наслідки
Пригадайте

 � які види рухів здійснює Земля як планета
 � на чому заснований відлік часу

1 Форма Землі.
Ви вже знаєте, що Земля, як й  інші планети, має кулеподібну фор-

му. Унаслідок дії відцентрової сили, яка виникає під час обертання Землі 
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навколо своєї осі, вона дещо сплющена біля по-
люсів (див. таблицю). У зв’язку з неоднорідністю 
речовинного складу й  розподілу маси її форма 
сплющена також і на екваторі. Така форма Зем-
лі нагадує трьохосний еліпсоїд, або сфероїд, 
але насправді поверхня нашої планети більш 
складна.

Справжня геометрична фігура Землі не 
має математичних аналогів і  отримала назву 
«геоїд», що в  перекладі означає «землеподіб-

ний». Поверхня геоїда всюди перпендикулярна до напрямку сили тяжін-
ня та збігається з  рівнем поверхні Світового океану.

2 Обертання Землі навколо своєї осі.
Наша планета обертається навколо уявної осі із заходу на схід та 

здійснює повний оберт за одну добу (23  год 56  хв 4  с). Земна вісь нахиле-
на під кутом 66°33′ до площини орбіти. При цьому вісь орієнтована своїм 
північним кінцем на Полярну зорю. Середня кутова швидкість обертання 
(тобто кут, на який зміщується точка на земній поверхні) для всіх широт 
однакова і  становить 15°. Натомість лінійна швидкість різна, оскільки різ-
ний радіус обертання точок, розташованих на поверхні Землі. Чим менший 
радіус, тим менша лінійна швидкість. На екваторі кожна точка проходить 
найбільший шлях і  має найбільшу швидкість  — 464  м/с.

Найголовніші наслідки добового обертання Землі навколо своєї осі:
  зміна дня й  ночі (осьове обертання дає основну одиницю часу  — до-

бу). Із цим пов’язаний добовий ритм сонячної радіації, інтенсивність 
якої залежить від кута нахилу земної поверхні, а  також ритмів нагрі-
вання та охолодження поверхні, життєдіяльності живих організмів;

  деформація форми поверхні Землі (сплющеність біля полюсів);
  відхилення тіл, що рухаються у  просторі, зі зміною їх географіч-
ної широти. Відхиляючу дію обертання Землі називають силою Ко-
ріоліса. У  результаті всі тіла, що рухаються поверхнею Землі або 
поблизу неї, відхиляються від первісного напрямку: у  Північній 
півкулі  — праворуч за напрямком свого руху, а  в Південній пів-
кулі  — ліворуч;

  вісь обертання, полюси та екватор є  основою географічної системи 
координат.

3 Орбітальний рух Землі.
Земля рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті завдовжки 

934  млн км зі швидкістю приблизно 30  км/с. Цей шлях вона проходить 
за рік  — відрізок часу тривалістю 365  діб 6  год 9  хв 9  с.

Таблиця
РОЗМіРИ ЗЕМЛі

Радіус екваторіальний 6378,160  км

Радіус полярний 6356,777  км

Довжина меридіана 40 008,5  км

Довжина екватора 40 975,7  км

Площа поверхні Землі 510  млн км2
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тема 1. Географічні наслідки параметрів і  рухів Землі як планети 

Сонце розташоване не в  центрі, а  в одному з  фокусів еліпса орбіти, 
тому Земля протягом року буває то ближче, то далі від нього (мал. 1).

Через нахил земної осі до площини орбіти під час орбітального ру-
ху Сонце освітлює краще то Північну, то Південну півкулю.

Нерівномірність освітлення та нагрівання земної поверхні спричи-
нює зміну пір року. Для того щоб краще зрозуміти причини цього про-
цесу, розглянемо положення Землі під час весняного та осіннього рівно-
дення, зимового й  літнього сонцестояння (мал. 1).

Під час весняного й  осіннього рівнодення (21  березня і  23  верес-
ня) Сонце перебуває в  зеніті над екватором. Його промені падають на 
екватор під прямим кутом. На північ і  на південь від нього проміння 
падає під однаково меншими кутами. Тому на всій земній кулі (крім по-
люсів) день дорівнює ночі й  триває 12  годин.

У день літнього сонцестояння (22  червня) вісь Землі нахилена 
північним кінцем до Сонця, і  його промені прямовисно падають на па-
ралель 23°27′ пн. ш.  — Північний тропік. У  цей час на всіх широтах 
Північної півкулі Сонце займає найвище положення. На північ від па-
ралелі 66°33′ пн. ш., яку називають Північним полярним колом, Сонце 
за горизонт не заходить. Скрізь у  Північній півкулі день довший за 
ніч, він збільшується від 12  годин на екваторі до 24  годин на полюсі. 
22 червня в Північній півкулі розпочинається астрономічне літо, а  в  Пів-
денній  — астрономічна зима.

У день зимового сонцестояння (22  грудня) положення Землі проти-
лежне. До Сонця обернена Південна півкуля, і  його проміння прямовис-
но падає на паралель 23°27′ пд. ш.  — Південний тропік. Тепер освітле-
ною є  вся південна полярна частина від паралелі 66°33′ пд. ш. (Південне 

Весна 
Зима 

Літо 

Осінь 

Весняне рівнодення 
21 березня 

Літнє 
сонцестояння 

22 червня

Афелій 
5 липня

Перигелій 
2 січня

Зимове 
сонцестояння 

22 грудня

Осіннє рівнодення 
23 вересня

Сонце

Центр 
орбіти

152 млн км 147 млн км

Холодний тепловий пояс

Помірний 
тепловий пояс

Жаркий 
тепловий пояс

Помірний 
тепловий пояс

Холодний тепловий пояс

Північний
полюс

Південний
полюс

66°33’ пд. ш.

Південне полярне коло

23°27’ пд. ш.
Південний тропік

Екватор
Північний тропік

23°27’ пн. ш.

Північне полярне коло

66°33’ пн. ш.

Мал. 1. Рух Землі по орбіті навколо сонця.
Мал. 2. Пояси освітлення, тропіки 
та  полярні кола.
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полярне коло). У  Південній півкулі розпочинається астрономічне літо, 
а  в  Північній  — астрономічна зима.

Якщо  б вісь Землі не була нахилена, то на нашій планеті завжди панувало  б рів-
нодення. Хоча й  нині пори року існують не скрізь і  мають неоднакову тривалість. 
Нерівність пір року є  одним із наслідків руху Землі по еліптичній орбіті. у  пери-
гелії (найближче положення до сонця) Земля перебуває на початку січня, її рух 
по орбіті в  цей час прискорюється, тому зимове півріччя в  Північній півкулі ко-
ротше, ніж у  Південній.

Унаслідок орбітального руху та нахилу земної осі до площини ор-
біти на Землі утворилися п’ять поясів освітлення, обмежених тропіка-
ми та полярними колами (мал. 2). Вони відрізняються висотою полуден-
ного Сонця над горизонтом, тривалістю дня та тепловими умовами.

Зміна пір року обумовлює річний ритм у  географічній оболонці. 
У  жаркому поясі річний ритм головним чином залежить від зміни зво-
ложення, у  помірному  — від температури, у  холодному  — від умов 
освітлення.

4 Основні види часу.
Поява системи відліку часу ґрунтується на спостереженнях за ру-

хом Землі навколо своєї осі та Сонця.
Осьове обертання Землі відбувається із заходу на схід, тому час 

у  будь-якій точці одного й  того самого меридіана однаковий. Він нази-
вається місцевим (або сонячним) і  залежить від довготи певної точки. 
На різних меридіанах місцевий час відрізняється, при цьому розбіжнос-
ті залежать від географічної довготи. За одну годину Земля обертається 
навколо своєї осі на 15° (360° :  24 = 15°). Отже, місцевий час відрізнятиметь-
ся на одну годину між точками на меридіанах, розташованих на відста-
ні в  15  градусів за довготою. В  одній годині 60  хвилин, а  це означає, 
що різниця в  місцевому часі між точками на меридіанах, розташовани-
ми на відстані в  1° за довготою, дорівнює 4  хв (60  хв : 15° = 4  хв). Зро-
зуміло, що в  повсякденному житті таким часом користуватися незруч-
но. Тому було вирішено поверхню Землі умовно поділити на 24  годинні 
пояси (із нумерацією від 0  до XXIII). Час у  межах кожного поясу нази-
вають поясним. Відлік поясів ведеться від нульового меридіана на схід. 
Це пояс, посередині якого проходить гринвіцький (нульовий) меридіан. 
Місцевий середній сонячний час гринвіцького (нульового) меридіана на-
зивається всесвітнім часом. Тобто місцевий час будь-якого пункту на 
Землі завжди дорівнює сумі всесвітнього часу в  цей момент і  довготі да-
ного пункту, вираженій у  годинній мірі, яка вважається додатною на 
схід від Гринвіча.
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Час сусідніх поясів відрізняється на одну годину. Межі поясів не 
обов’язково проходять чітко за меридіанами  — для зручності вони узго-
джуються з  державними й  адміністративними кордонами. У  всіх пунк-
тах, що розташовані в  одному поясі, у  кожний даний момент час вва-
жається однаковим, рівним місцевому часу серединного меридіана поясу.

Посередині ХІІ поясу приблизно вздовж 180-го меридіана прохо-
дить лінія зміни дат. Від цієї лінії зі сходу на захід починає свій від-
лік нова доба.

Зауважимо, що для повсякденного користування час сходу та за-
ходу Сонця астрономи обчислюють за поясним часом. Зрозуміло, що в ме-
жах поясу жителі мають брати до уваги певну різницю між реальною 
появою світила й  розрахунками та робити необхідні поправки.

Задача. В Україні 15  листопада Сонце сходить о  7  год 12  хв за по-
ясним часом. Визначте, о  котрій годині за місцевим часом у  цей день 
зійде Сонце в  Ужгороді.

1) Визначаємо довготу міста з  точністю до мінут: 22°18′ сх. д.
2) Знаходимо різницю в  довготі між серединним меридіаном поясу 

(для України  — II) та даного міста: 30° – 22°18′ = 7°42′.
3) Пригадуємо, що місцевий час двох пунктів, відстань між якими за 

довготою становить 1°, відрізняється на 4  хв, та обчислюємо різ-
ницю в  часі: 7°42′ × 4 = 28  хв + 168  с  (≈ 3  хв) = 31  хв.

4) Обчислюємо час сходу Сонця в Ужгороді: 7 год 12 хв + 31 хв = 7 год 
43  хв (додаємо, оскільки Ужгород розташований на захід від се-
рединного меридіана поясу).
У багатьох країнах світу з  метою ефективного використання світ-

лового дня в  літній період запроваджено перехід на літній час, який 
випереджає поясний на одну годину. Зазвичай літній час вводиться в остан-
ню неділю березня до останньої неділі жовтня.

 ! Головне
  Головними географічними наслідками осьового обертання Землі 

є  зміна дня й  ночі, добова ритмічність природних явищ та процесів, 
стиснута біля полюсів форма планети, відхиляюча сила, що впливає на 
переміщення тіл.

  Головними географічними наслідками орбітального руху Землі є  змі-
на пір року та сезонна ритмічність природних процесів.

  Основні види часу: місцевий, поясний, всесвітній, літній.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке геоїд? Яке практичне значення мають знання про форму та розміри 
Землі? 2.  Назвіть види рухів Землі. укажіть географічні наслідки: 1) обертання 
Землі навколо своєї осі; 2) обертання Землі навколо сонця. 3.  Поясніть причини 
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зміни пір року. Як і  чому відрізняється зміна пір року в  Північній та Південній півку-
лях? 4.  Наведіть приклади добових і  сезонних ритмів у  природі. 5.  Як встановлю-
ються межі поясів освітленості? 6.  Назвіть види часу, поясніть зв’язок між ними.

Практичні завдання
1. Визначте місцевий час та дату: а) у Лондоні; б) Нью-Йорку; в) сіднеї, якщо в Дні-

прі (35° сх. д.) 2  год 30  хв 20  вересня.
2. установіть, на скільки годин слід перевести стрілки годинників пасажирам, як-

що вони прилетіли з  Києва до: 1) Рима; 2) Делі; 3) Мехіко.

Працюємо самостійно
Дізнайтеся, як відбувався розвиток системи відліку часу від давніх часів і  до на-
ших днів. Проведіть дослідження одного з  календарів різних часів і  народів. уста-
новіть недоліки їх систем відліку часу.

Дослідження
1. Моделювання природних явищ на Землі в  дні рівнодень та сонцестоянь.
2. Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості.

ТЕМА 2. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ

§ 8. Особливості географічної оболонки
Пригадайте

 � зміст понять «атмосфера», «літосфера», «гідросфера», «біосфера»
 � що таке природний комплекс та його компоненти

1 Склад, межі та будова географічної оболонки.
Географічна оболонка  — цілісна та безперервна оболонка Землі, 

у  межах якої дотикаються, взаємопроникають і  взаємодіють літосфера, 
атмосфера, гідросфера й  біосфера (мал. 1).

Зовні географічна оболонка являє собою певне поєднання рельєфу, 
геологічних структур, повітря, клімату, водних мас, ґрунтового покри-
ву й  органічного світу.

Верхню межу географічної оболонки проводять по межі поширен-
ня життя  — озоновому екрану на висоті 25—30  км. Важче визначити 
нижню межу оболонки, тобто межу проникнення життя в літосферу. Вва-
жають, що вона лежить нижче земної поверхні на кілька кілометрів. От-
же, уся товщина оболонки становить у  середньому близько 40  км. По-
рівняно з  розмірами Землі це тонка плівка.

Однак саме географічна оболонка поглинає основну частину енергії 
Сонця, яка перетворюється на хімічну, потенціальну, кінетичну та інші 
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форми енергії. Одночасно вона зазнає впливу 
процесів, що відбуваються всередині Землі (тек-
тонічні рухи, вулканізм тощо) (мал. 1).

Географічна оболонка — величезний пла-
нетарний природний комплекс. Його компонен-
ти: речовина атмосфери (повітря), гідросфери 
(вода), літосфери (гірські породи), а  також ор-
ганізми. Їх поєднання можна побачити в  будь-
якому місці на поверхні Землі, оскільки гео-
графічна оболонка суцільна. Проте вона не 
всюди однакова. Її можна розділити на різні 
за розмірами ділянки  — більш дрібні природ-
ні комплекси.

Цей процес зумовлений нерівномірним 
надходженням тепла на різні ділянки земної по-
верхні та неоднорідністю земної поверхні (наяв-
ністю материків, океанів, гір, рівнин тощо).

2 Закономірності географічної оболонки.
Енергія та речовина, що надходять у географічну оболонку, не зни-

кають, а  зберігаються та перетворюються під час природних процесів. 
Сукупність цих процесів забезпечує тісний взаємозв’язок та взаємодію 
природних компонентів і  геосфер. Таким чином, проявляється одна з го-
ловних закономірностей географічної оболонки  — цілісність. Її сутність 
полягає в  тому, що зміна одного природного компонента спричиняє змі-
ни всіх інших і  природного комплексу загалом. Зміни, що відбувають-
ся в  одній частині географічної оболонки, обов’язково відображаються 
в  інших її частинах.

Таким чином, географічна оболонка  — цілісна система, пов’язана 
наскрізними потоками перетворення речовини та енергії. Танення льо-
довиків десь у  Гренландії або Антарктиді обов’язково вплине на розви-
ток континентів через зовнішні процеси рельєфоутворення, зміну кліма-
тичних умов тощо. Наслідки будуть і  в  тропічних морях, де швидко 
розростуться корали, намагаючись наздогнати рівень океану, що підви-
щується. Закономірності цілісності географічної оболонки реалізуються 
в  процесах кругообігу речовини та енергії на Землі.

До наскрізних універсальних кругообігів, що зв’язують між собою 
всі геосфери, належать: світовий кругообіг води та біологічні кругообі-
ги, циркуляція океанічних вод, циркуляція атмосфери та кругообіги гір-
ських порід. Це забезпечує внутрішню цілісність геосфер та енергетич-
ні зв’язки між ними.

Внутрішня енергія Землі

Космос
Енергія Сонця

Нижня 
частина

атмосфери

Біосфера

Гідросфера
Верхня
частина

літосфери

Мал. 1. Будова географічної оболонки.
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Формою існування географічної оболонки в  часі є  взаємозв’язана 
повторюваність різноманітних явищ і  процесів, тобто ритмічність.

Ритми природних процесів та явищ відрізняються за походженням 
і  тривалістю. У  кожного природного комплексу існують свої добові рит-
ми, спричинені осьовим обертанням Землі. Річні ритми проявляються 
в  зміні пір року, сезонних змінах температур, опадів, вітрів, режиму рі-
чок, життєдіяльності організмів. Існують ритми, пов’язані з  обертанням 
Сонця навколо своєї осі та навколо центру Галактики. Період таких рит-
мів може становити тисячі років.

Сутність закономірності зональності полягає в  закономірній зміні 
всіх компонентів географічної оболонки.

Широтна (горизонтальна) зональність  — закономірна зміна при-
родних компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів. 
Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця за широтою 
через кулястість Землі. Вам уже відомо, що зональності підпорядко-
ваний розподіл температур, опадів, атмосферного тиску, повітряних 
і  водних мас, кліматичних поясів тощо. Найбільше широтна зональ-
ність проявляється на великих просторах рівнин. Тут формуються зо-
нальні природні комплекси  — географічні (природні) пояси, природ-
ні зони та підзони.

Висотна (вертикальна) поясність  — закономірна зміна природних 
компонентів та комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем мо-
ря, що характерна для гірської місцевості. Вона зумовлена насамперед 
зміною кліматичних умов із висотою та зниженням температури й  тис-
ку, збільшенням (до певної висоти) кількості опадів.

Вертикальна поясність має багато схожих рис із широтною зональ-
ністю: зміна поясів у  горах відбувається в  тій самій послідовності, що 
й  на рівнинах, але значно швидше. Досить піднятися на 1  км, щоб пе-
реконатися в  цьому (мал. 2).

3 Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера.
Природні зміни в  географічній оболонці відбувалися завжди, у  хо-

ді еволюції її склад і  будова постійно змінювалися. Особливо важливим 
було виникнення в  процесі її розвитку нової оболонки  — біосфери. Жи-
ві організми якісно вплинули на всі компоненти географічної оболонки: 
склад і  властивості поверхневих вод, атмосферного повітря, умови пере-
міщення хімічних елементів у  земній корі тощо.

Складовою частиною біосфери є  й людина, за допомогою якої ге-
ографічна оболонка вступила в  антропогенний етап свого розвитку. Він 
почався приблизно 38—40  тис. років тому, коли люди почали значно 
впливати на природу. Поступовий розвиток цивілізації спричинив фор-
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мування антропосфери  — частини географічної оболонки, що охоплює 
все людство як сукупність організмів.

Сьогодні людство стало головною рушійною силою змін у  геогра-
фічній оболонці. Людина створила засоби виробництва, які беруть участь 
у  взаємодії геосфер Землі. У  результаті природний хід процесів у  гео-
графічній оболонці все більше порушується, що призводить до негатив-
них наслідків:

  зменшується біорізноманіття: зникають різні види живих організ-
мів, скорочується різноманітність біоценозів загалом. У  середині 
1970-х рр. упродовж дня зникав один вид, а  в середині 1990-х рр. 
один вид зникає впродовж години. Зараз кількість сучасних зни-
клих видів може сягнути 1  млн;

  відбувається забруднення всіх геосфер; навіть за сучасного рівня 
розвитку технологій лише 10—12 % природної сировини залиша-
ються в  кінцевому продукті, а  інше йде у  відходи. До того  ж значна 
частка відходів не засвоюється природою;

  порушуються кругообіги речовин, оскільки відходи життєдіяльнос-
ті людини не можуть бути повністю мінералізовані. У біосфері про-
сто відсутні бактерії та  гриби, здатні переробляти нові, незвичай-
ні речовини для географічної оболонки;

  людина видобуває із земних надр гірські породи, не властиві при-
родним комплексам, приуроченим до земної поверхні. У  результа-
ті погіршується якість ґрунтів, хворіють тварини, рослини, люди, 
деградують природні комплекси загалом;

  відбувається зміна енергетичної системи Землі (антропогенне по-
тепління клімату);

Вічні сніги

Альпійські луки та чагарники

Хвойний ліс

Листяний ліс

Луки з де-
ревами

Полюси
Тундра

Тайга

Ліс помірного 
клімату

Середземно-
морський ліс

СаваниМал. 2. Висотні яруси 
гір загалом дорівню-
ють різним широтам 
планети.
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  завдається шкода окремим ландшафтам (формуються бедленди, ан-
тропогенні пустоші, опустелювання).
Усі ці зміни передаються від одного природного компонента до ін-

шого, від однієї геосистеми до іншої «ланцюговими процесами», зумов-
леними системою тотальних взаємозв’язків у  географічній оболонці.

Стає очевидним, що подальше порушення природних механізмів 
функціонування географічної оболонки веде людство до глобальної еко-
логічної катастрофи та ставить під сумнів саме існування людської ци-
вілізації. Визнання цієї істини вимагає пошуку шляхів гармонії між сус-
пільством і  природою, спільних науково обґрунтованих зусиль усього 
світового співтовариства.

 ! Головне
  Географічна оболонка  — планетарний природний комплекс, або 

глобальна геосистема, яка включає нижню частину атмосфери, усю гід-
росферу та біосферу, верхню частину літосфери, що взаємодіють і  впли-
вають одна на одну.

  Головними закономірностями географічної оболонки є  цілісність, 
ритмічність, зональність.

  Сучасний етап розвитку географічної оболонки називають антро-
погенним. Його особливістю є визначальна роль людського чинника в роз-
витку географічної оболонки.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке географічна оболонка? Назвіть складові географічної оболонки та об-
ґрунтуйте її межі. 2.  Наведіть приклади прояву основних закономірностей гео-
графічної оболонки. 3. Розкрийте зміст поняття «антропосфера». Охарактеризуй-
те особливості сучасного етапу розвитку географічної оболонки. 4.  Обґрунтуйте 
значення географічних знань для збереження навколишнього середовища.

Поміркуйте
Чи можливе розв’язання екологічної кризи в  межах країни або регіону? Доведіть 
свою точку зору на конкретних прикладах.

Працюємо в  групах
сформулюйте та обговоріть конструктивні й  деструктивні впливи суспільства на 
географічну оболонку.

Працюємо самостійно
Дослідіть екологічні стратегії людства, спрямовані на зменшення негативного впли-
ву суспільства на геосфери Землі. Виділіть переваги й  недоліки цих стратегій. 
сформулюйте власну думку щодо шляхів подальшого розвитку відносин людини 
й  природи.
Корисні посилання: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7376/1/Земле-
знавство.pdf
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ТЕМА 3. ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДСТВА

§ 9. Літосфера
Пригадайте

 � гіпотезу А. Вегенера про дрейф континентів та сутність теорії тектоніки плит

1 Будова літосфери.
Серед складових географічної оболонки найбільший практичний 

інтерес для людини має літосфера  — верхня тверда оболонка планети 
потужністю від 50  до 200  км. Вона включає земну кору та частину верх-
ньої мантії до астеносфери. Зверху літосфера обмежується гідросферою 
та атмосферою, які взаємодіють із нею.

Земна кора — верхня частина літосфери. Унаслідок тривалого роз-
витку сформувалися два головні типи земної кори  — материковий та 
океанічний, які відрізняються складом, будовою і  потужністю (мал. 1). 
Материкова земна кора складається з  трьох шарів  — осадового, граніт-
ного й  базальтового, океанічна утворена двома шарами  — осадовим і  ба-
зальтовим.

Максимальна потужність земної кори становить близько 75  км під 
гірськими системами і  30—40  км під рівнинами. Найбільш тонка зем-
на кора під океанами  — лише 5—15  км.

2 Властивості літосфери. Геологічне середовище людства.
Однією з  основних властивостей літосфери є  динамічність. У  над-

рах оболонки та на її поверхні постійно відбуваються утворення, розпад 
та метаморфізація мінералів, гірських порід, формування та зміна струк-
турних елементів земної кори, поява й  руйнування різноманітних форм 
рельєфу. Ці та інші процеси називають геологічними.

Океан

Гранітний шар

Базальтовий шар

Верхні шари мантії

Материк

Осадовий шар
ОКЕАНіЧНА КОРА 
(потужність 5—15 км)

МАтЕРИКОВА КОРА 
(потужність 30—75 км)

Мал. 1. Будова земної кори.



48

РОЗДіЛ II. ЗАГАЛьНі ЗАКОНОМіРНОсті ГЕОГРАфіЧНОї ОБОЛОНКИ ЗЕМЛі 

Літосфера є  матеріальною основою ґрунтів, середовищем обміну 
речовиною та енергією з  атмосферою й  гідросферою, через неї здійсню-
ється кругообіг води в  природі. У  літосфері накопичуються прісні води, 
забезпечуючи процеси життєдіяльності живих організмів.

Літосфера нашої планети є  «скарбницею», яка містить надзвичай-
но важливі ресурси для життя й діяльності людської цивілізації. Із твер-
дої оболонки людина бере необхідні метали, паливо (вугілля, нафту, газ), 
різноманітні солі, воду, будівельні матеріали тощо. У  цьому проявляєть-
ся і  ресурсна властивість літосфери.

Сьогодні процеси видобутку та освоєння мінеральної сировини, 
будівництва й  перетворення зовнішнього обліку літосфери набули гі-
гантських розмірів і  стали відчутними не лише в  окремих регіонах, 
а  й на всій планеті. Верхню частину літосфери, що перебуває під 
впливом інтенсивної господарської діяльності, називають геологіч-
ним середовищем людства. До складу геологічного середовища вхо-
дять гірські породи, корисні копалини, підземні води та рельєф зем-
ної поверхні.

3 Тектоніка літосферних плит.
Найбільшими структурними одиницями літосфери є  літосферні 

плити  — величезні блоки, обмежені глибинними розломами. Виділя-
ють близько 13  основних плит, із яких найбільшими є: Євроазіатська, 
Північноамериканська, Південноамериканська, Африканська, Тихо океан-
ська, Індо-Австралійська й  Антарктична. Поряд із великими плитами 
існують більш дрібні, які відповідають окремим океанічним частинам 
(плита Кокос, Наска тощо), окраїнним морям або частинам роздроб-
лених континентальних блоків.

Літосферні плити повільно (2—7  см/рік) переміщуються по асте-
носфері  — в’язкому та пластичному шару верхньої мантії, який підсти-
лає літосферу.

В одних місцях вони розходяться, в  інших  — зіштовхуються. Імо-
вірною причиною горизонтальних переміщень плит є  конвективні рухи 
мантійної речовини, спричинені її розігрівом.

Потужні висхідні потоки цієї речовини розсувають плити, розри-
вають земну кору, утворюючи в  ній глибинні розломи. Магма, що під-
німається по розломах, застигає й  нарощує краї плит, які розходяться. 
У  результаті по обидві сторони розлому виникають серединно-океанічні 
хребти. Вони виявлені на дні всіх океанів та утворюють єдину систему 
загальною протяжністю понад 60  тис. км. Найбільша система розломів 
суходолу отримала назву Великої рифтової долини. Вона проходить че-
рез територію Східної Африки та Аравійського півострова (мал. 2).
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Уздовж інших кордонів літосферних плит спостерігається їх зіткнен-
ня. Це відбувається по-різному. При зустрічному русі континентальної 
та океанічної плит більш важка океанічна плита занурюється під мате-
рикову. При цьому на материку утворюються гірські хребти, а  вздовж 
узбережжя — глибоководні жолоби. Так, результатом взаємодії плит На-
ска та Південноамериканської є  гори Анди, Перуанський та Чилійський 
глибоководні жолоби.

При зіткненні плит, що мають материкову кору, їхні краї дефор-
муються, зминаються в  складки, утворюючи гори.

Рухи плит відбуваються зі значним механічним напруженням, 
тому в  усіх цих місцях спостерігається висока сейсмічність, інтенсивна 
вулканічна діяльність.

Одночасно з  повільними горизонтальними рухами літосфери без-
перервно відбуваються вертикальні рухи земної кори, унаслідок цих ру-
хів певні ділянки її поверхні піднімаються, а  інші  — опускаються.

Сукупність горизонтальних і  вертикальних рухів літосфери нази-
вають тектонічними рухами.

4 Процеси в  надрах і  на поверхні Землі, їхні наслідки.
Розвиток літосфери відбувається під впливом ендогенних (внутріш-

ніх) та екзогенних (зовнішніх) процесів та їх складної взаємодії у  верх-
ніх частинах земної кори.

Ендогенні процеси  — фізичні і  хімічні процеси й  перетворення, 
що відбуваються в  надрах Землі, у  першу чергу в  земній корі та верх-
ній мантії. Джерелом енергії цих процесів є  внутрішня енергія Землі, 
що утворюється внаслідок радіоактивного розпаду, гравітаційних пере-
міщень, хімічних перетворень тощо. До найважливіших ендогенних про-
цесів належать тектонічні рухи, магматизм, метаморфізм.

На відміну від повільних тектонічних рухів, землетруси  — це рап-
тові коливання земної кори. Основна причина землетрусів полягає в  по-
рушенні рівноваги в  земній корі й  утворенні напруження в  її масах, що 

Мал. 2. Велика рифтова 
долина в  Африці. Ширина 
розлому становить майже 
100  км, висота прямовис-
них стін  — від 450 до 
800  м. тут сформувалася 
велика кількість вулканів.
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призводить до розривів і  зміщень. Особливо сильних поштовхів зазнає 
місце на поверхні Землі (епіцентр), розташоване над центром землетру-
су в  глибині Землі (гіпоцентр), від якого хвилями поширюється коли-
вання земних шарів. Глибина залягання гіпоцентру, як правило, не пе-
ревищує 50  км.

Землетруси відбуваються постійно. Щороку сейсмографи реєстру-
ють їх майже 100  тис., із яких близько 10  тис. відчувають люди.

Землетруси завдають величезних матеріальних збитків і  спричиня-
ють численні людські жертви, утворюють у  земній корі та на її поверхні 
різні зрушення: скиди, тріщини, обвали, зсуви, грязьові потоки. На гір-
ських схилах землетруси спричиняють обвали окремих брил і  величезних 
мас пухкого матеріалу. Такі обвали загороджують річки, унаслідок чого 
виникають озера. Землетруси порушують режим ґрунтових вод, активізу-
ють зсуви, зумовлюють зникнення давніх джерел і  появу нових.

Нині почастішали землетруси нетектонічного походження (виникають унаслідок за-
валювання підземних порожнин, дії підземних вод у  легкорозчинних породах (сіль, 
гіпс, вапняк), великих обвалів у  горах) та штучні (спричинені діяльністю людини).

Більшість землетрусів відбувається в  сейсмічних поясах, розташо-
ваних у  місцях взаємодії літосферних плит. Найбільш активні сейсміч-
ні пояси сучасності  — Альпійсько-Гімалайський та Тихоокеанський.

Вулканізм охоплює всі явища та процеси, пов’язані з  підніманням 
магми в  земну кору, а  також її виливом на поверхню Землі. У  резуль-
таті цих виливів часто утворюються конусоподібні гори — вулкани. У цен-
трі конуса розташоване жерло  — канал, яким виливається лава. Канал 
зазвичай закінчується лійкоподібним кратером. Усього на Землі налічу-
ється понад 600  діючих вулканів, із них 70  підводні. Згаслих вулканів 
майже у  сто разів більше.

Виверження вулканів є стихійним лихом для всього живого — руй-
нуються міста, перетворюється рельєф, змінюється ландшафт. Надзви-
чайно небезпечними є  продукти вулканічної діяльності  — вибухова хви-
ля, лавові та грязьові потоки, вулканічні бомби, попіл, гази тощо.

Вулканізм, як і  землетруси, переважно приурочений до меж літо-
сферних плит. Особливо виділяється Тихоокеанський вулканічний пояс  — 
Тихоокеанське вогняне кільце, у  якому розташовано 2/3  діючих вулканів.

Екзогенні процеси відбуваються на поверхні Землі або на невели-
кій глибині в земній корі під дією сонячної радіації, сили тяжіння та жит-
тєдіяльності організмів. До екзогенних процесів належать вивітрювання 
гірських порід (фізичне, хімічне та органічне), вплив вітру (еолові про-
цеси), води (тимчасових і постійних водотоків) на рельєф, діяльність льо-
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довиків і  талих льодовикових вод, вплив сил гравітації на рельєф (утво-
рення осипів, зсувів тощо), берегова діяльність морських акваторій. 
Основним результатом екзогенних геологічних процесів є зміна речовин-
ного складу верхньої частини земної кори, утворення осадових гірських 
порід і  форм рельєфу земної поверхні.

Завдяки екзогенним процесам формуються ґрунти та корисні ко-
палини. Майже 60 % світового видобутку корисних копалин пов’язано 
з  продуктами екзогенної діяльності. Проте руйнування берегів річок, 
озер і  морів, збільшення ярів, снігові лавини, розмивання та руйнуван-
ня схилів, обвали та зсуви також є  результатами діяльності екзогенних 
геологічних процесів. Вони завдають значних матеріальних збитків гос-
подарству й  іноді призводять навіть до людських жертв (мал. 3). Із цим 
пов’язана необхідність прогнозування результатів дії екзогенних про-
цесів, а  також всебічне вивчення їх закономірностей, щоб запобігти різ-
ного роду катастрофам.

Зсув  — відрив і  сповзання вниз по схилу мас гірських порід під дією сили тяжін-
ня. Зазвичай зсуви виникають у  результаті землетрусів, через природні причини 
(повені, сильні дощі, вивітрювання) та деяких видів діяльності людини (будівельні 
роботи, вибухи, буріння свердловин). Згідно з  міжнародною статистикою, майже 
80 % зсувів у  наш час пов’язано з  діяльністю людини.

 ! Головне
  Літосфера  — зовнішня тверда оболонка Землі. Вона має низку 

властивостей, які проявляються в  її активній участі в різноманітних при-
родних процесах у  межах географічної оболонки.

  Геологічне середовище людства охоплює верхню частину літосфери, 
що перебуває під впливом інтенсивної господарської діяльності людства. 
Із розвитком технологій межі геологічного середовища розширюються.

Мал. 3. Зсув ґрунту 
в  місті Шеньчжень (Ки-
тай) 20  грудня 2015  р., 
у  результаті якого було 
зруйновано понад 
20  будівель і  загинуло 
902  людини.
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  У літосфері розвиваються й взаємодіють ендогенні та екзогенні про-
цеси. Результати їх прояву можуть мати негативні наслідки для людини.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке літосфера? Назвіть складові літосфери. 2.  Які властивості має літос-
фера? Поясніть їх значення для природи та людства. 3.  Розкрийте зміст понят-
тя «геологічне середовище людства». З’ясуйте причини його формування. 4. Оха-
рактеризуйте механізми рухів літосферних плит. Які причини обумовлюють 
виникнення землетрусів та вулканів? 5.  Які процеси належать до екзогенних? 
Доведіть на конкретних прикладах необхідність вивчення ендогенних та екзоген-
них процесів, що відбуваються в  літосфері та на її поверхні.

Практичне завдання
Позначте на контурній карті: 1) межі основних літосферних плит; 2) зони земле-
трусів і  сучасного вулканізму.

Працюємо в  групах
Розробіть власні рекомендації щодо безпеки проживання в  районах із різною ін-
тенсивністю вулканічних, сейсмічних, гравітаційних явищ.

Працюємо самостійно
На значній частині україни поширені зсувні процеси. Дослідіть причини та гео-
графію поширення зсувів у  регіоні, де ви живете. Дізнайтеся, які протизсувні за-
ходи застосовують для їх запобігання.

§ 10. Рельєф. Закономірності розташування  
основних форм рельєфу
Пригадайте

 � які процеси належать до ендогенних та екзогенних
 � як вони впливають на рельєф земної поверхні

1 Основні форми рельєфу.
Сукупність нерівностей, які утворюються в  результаті тривалого 

впливу на земну поверхню внутрішніх і  зовнішніх сил, називається ре-
льєфом земної поверхні.

Відповідно до типів земної кори, найбільшими  — планетарними 
формами рельєфу  — є  виступи материків і  западини океанів.

У межах материків і  океанів розрізняють дві основні форми рельє-
фу: гори та рівнини.

Гори  — дуже розчленовані ділянки земної поверхні зі значними 
перепадами висот та крутими схилами. За висотою розрізняють низькі 
(до 1000  м), середні (1000—2000  м) та високі (понад 2000  м) гори; за 
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походженням  — тектонічні, ерозійні, вулканічні. Залежно від характе-
ру деформації земної кори серед тектонічних гір виділяють складчасті, 
брилові та складчасто-брилові.

Рівнини  — великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з  неве-
ликими коливаннями висот. За висотою рівнини поділяють на низови-
ни (до 200  м), височини (200—500  м) і  плоскогір’я (понад 500  м). За 
характером поверхні рівнини бувають плоскі, хвилясті, горбисті.

Океанічне дно порізане не менш, ніж поверхня суходолу. Під тов-
щею водних мас розташовані океанічні рівнини, гори, жолоби, запади-
ни, серединно-океанічні хребти.

Формування та розміщення великих форм рельєфу на земній по-
верхні в  першу чергу обумовлене тектонічною будовою території.

2 Тектонічні структури та пов’язані з  ними форми рельєфу.
Тектонічні структури  — великі ділянки земної кори, обмежені 

глибинними розломами. Ви вже знайомі з  найбільшими структурни-
ми елементами літосфери  — літосферними плитами. У  межах мате-
риків найбільшими тектонічними структурами є  платформи й  рухли-
ві пояси.

Платформи  — великі відносно малорухливі ділянки континен-
тальної земної кори. Як правило, платформи мають двох’ярусну бу-
дову: в  їх основі лежить складчастий фундамент, вкритий осадовим 
чохлом. Залежно від часу утворення фундаменту розрізняють давні 
та молоді платформи. Давні платформи мають докембрійський (ар-
хейський, протерозойський) фундамент. Вони складають основу всіх 
сучасних материків: Східноєвропейська, Сибірська, Китайсько-Корейська, 
Південнокитайська, Індостанська та Аравійська в  Євразії; Афри-
канська, Австралійська, Антарктична, Північноамериканська, Пів-
денноамериканська  — на відповідних континентах. Молоді платформи 
мають фундамент палеозойського й  мезозойського віку й  розташова-
ні по периферії давніх платформ або між ними (Західноєвропейська, 
Західносибірська, Скіфська).

Зіставлення тектонічної та фізичної карт світу свідчить про певну 
відповідність між платформами та рівнинами. Так, Східноєвропейській 
платформі відповідає Східноєвропейська рівнина, Сибірській платфор-
мі  — Східносибірське плоскогір’я, а  в межах Південноамериканської 
платформи сформувалися декілька різних за висотою рівнин: Бразиль-
ське та Гвіанське плоскогір’я, Амазонська, Оринокська та Ла-Платська 
низовини.

Залежно від потужності осадового чохла та характеру повільних 
тектонічних рухів у  межах платформ виділяють щити та плити (мал. 1).
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Щит — частина платформи, фундамент якої ви-
ходить на поверхню або перекритий малопотужним 
осадовим чохлом. Щити утворюються внаслідок три-
валих підняттів окремих ділянок платформ (Україн-
ський, Бразильський, Канадський). Щитам у  рельє-
фі зазвичай відповідають височини.

Ділянки, де кристалічний фундамент вкритий 
потужним (понад 500 м) чохлом осадових відкладів, 
називають плитами (Волино-Подільська). Унаслідок 
тектонічних опускань у  межах плит (не слід плута-
ти їх із літосферними плитами!) утворюються запа-
дини та прогини. На поверхні в  їх ме жах, як пра-
вило, розміщені низовини.

На відміну від платформ, рухливі (складчасті) 
пояси  — тектонічно активні структури, що утворю-
ються в зонах взаємодії літосферних плит. Тут уна-

слідок стискання багатокілометрових товщ гірських порід утворюються 
складчасті гори. Так, наприклад, Альпійсько-Гімалайському складчасто-
му поясу, що має широтне простягання в  Євразії, відповідають гірські 
системи Піренеїв, Альп, Апеннін, Балкан, Криму, Карпат, Кавказу, Па-
міру, Гімалаїв тощо.

3 Вплив рельєфу на розселення населення, розвиток та розташуван-
ня окремих виробництв.
Рельєф є  одним із компонентів природного середовища, який сут-

тєво впливає на розселення і  характер господарської діяльності людей. 
Більшість населення світу проживає на рівнинах. Тут набагато прості-
ше прокладати дороги, будувати житло, займатися сільським господар-
ством, розвивати виробничу інфраструктуру. Гірські регіони зазвичай 
відрізняються невеликою густотою населення. Натомість близько 20 % 
населення Землі живе в  гірській місцевості різної висоти. Найбільш ви-
сокогірні поселення розташовані в  Перу, Болівії (мал. 2), Китаї, Таджи-
кистані, Філіппінах, Грузії.

Складність гірського рельєфу змушує населення пристосовува-
тися до цих умов. На гірських луках випасають худобу, вирощують 
рис (рисові тераси Хунхе-Хані в  Китаї, у  Філіппінських Кордильєрах), 
чай (гірські схили в  Китаї, Індії, субтропічних країнах Африки), ви-
ноград (Альпи, Чилійські Анди, Кавказ, Кримські гори) тощо. У  го-
рах ведеться видобуток різноманітних корисних копалин. Родовища, 
розташовані в  горах, є  основним джерелом кольорових і  коштовних 
металів.

Мал. 1. тектонічні структури 
в  межах платформ: а)  щит; 
б)  плита.

до
500 м

понад
500 м

а

б
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Краса й велич ландшафтів, естетична цінність, чисте й прозоре по-
вітря, багатство природного середовища гір сприяють розвитку гірсько-
го туризму. Найбільш популярними серед туристів є  Альпи, Кавказ, Гі-
малаї, у  межах України  — Карпати.

 ! Головне
  Сукупна дія екзогенних та ендогенних процесів обумовлює утво-

рення різноманітних форм рельєфу.
  Залежно від тектонічної активності розрізняють тектонічні струк-

тури  — платформи та рухливі (складчасті) пояси. Платформам, як пра-
вило, відповідають рівнини, рухливим поясам  — гори.

  Рельєф місцевості значною мірою впливає на розселення людей та 
їхню господарську діяльність.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Назвіть основні форми рельєфу та їх головні ознаки. 2.  Які тектонічні струк-
тури виділяють у  межах материків та океанів? Поясніть їхні відмінності. 3.  сфор-
мулюйте закономірності поширення основних форм рельєфу. 4.  Що таке щит? 
плита? Які форми рельєфу їм відповідають? 5.  Наведіть приклади господарсько-
го використання ресурсів гірських районів.

Практичне завдання
За картами атласу установіть, які рівнинні та гірські території мають найбільшу 
густоту населення. Поясніть причини такого розміщення населення.

Працюємо самостійно
Порівняйте особливості розселення та види господарської діяльності населення 
в  Карпатах та на Передкарпатській височині. Зробіть відповідні висновки.

Дослідження
1. Причини заселення схилів вулканів.
2. сучасні вимоги до будівництва в  районах із високою сейсмічністю.

Мал. 2. Місто Ла-Пас (Болівія), 
розташоване на висоті 3690  м 
над рівнем моря. тут прожива-
ють близько 900  тис. осіб.
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§ 11. Ресурсні властивості літосфери.  
Вплив людини на літосферу
Пригадайте

 � що таке геологічне середовище людства та його складові

1 Гірські породи та закономірності їх поширення.
Земна кора складена гірськими породами різного походження та 

складу. Як і  рельєф, гірські породи формуються в  ході геологічної істо-
рії під впливом ендогенних та екзогенних процесів. За походженням гір-
ські породи поділяють на магматичні, осадові й  метаморфічні.

Магматичні породи утворюються в  результаті кристалізації магми. 
Залежно від умов, у  яких відбувався процес застигання магми, формують-
ся інтрузивні (утворилися на глибині) та ефузивні (виливні або вулканіч-
ні) породи. До інтрузивних відносять граніт, габро, до виливних — базальт, 
ліпарит, вулканічний туф тощо. Породи магматичного походження поши-
рені в  областях складчастості та кристалічному фундаменті платформ.

Осадові породи формуються на земній поверхні різними шляхами. 
Вони є  продуктами механічного руйнування порід, що були утворені ра-
ніше (уламкові  — пісок, галечник). Також осадові породи утворюються 
за рахунок життєдіяльності організмів (органогенні  — вапняк, крейда, 
черепашник, кам’яне та буре вугілля) або хімічного осаджування з  вод-
них розчинів і випаровування води (хемогенні — кам’яна сіль, гіпс). По-
тужні товщі осадових порід накопичуються в  осадовому чохлі платформ 
у  межах тектонічних западин та крайових прогинів.

Метаморфічні породи є  результатом видозміни вже існуючих оса-
дових і  магматичних порід в  умовах високого тиску й  високих темпера-
тур земних надр. Наприклад, із піску утворюється кварцит, із вапня-
ку  — мармур, із граніту  — гнейс. Метаморфічні породи поширені на 
значних (понад 6—8  км) глибинах або в  гірських областях, де вони під-
нялися на поверхню під час тектонічних рухів земної кори.

Гірські породи вивчають як середовище мінеральних ресурсів, що 
є  основою виробничої діяльності суспільства.

2 Мінеральні ресурси.
Мінеральні ресурси, або корисні копалини  — гірські породи, що 

використовуються для виробництва енергії, різних матеріалів шляхом їх 
видобутку та переробки в  різних сферах господарства.

Без корисних копалин неможливий розвиток більшості промисло-
вих виробництв: металургії, хімічної та будівельної галузей, енергети-
ки, машинобудування тощо. За господарським призначенням корисні ко-
палини поділяють на паливні, рудні та нерудні (див. таблицю).
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Таблиця
КЛАсИфіКАЦіЯ КОРИсНИХ КОПАЛИН ЗА ГОсПОДАРсьКИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Вид корисних  
копалин

тип мінеральної сировини Приклади

Паливні (горючі) Паливно-енергетична Нафта, природний газ, вугілля, 
горючі сланці, торф

Рудні Руди чорних металів Залізні, марганцеві, хромові

Руди кольорових металів Алюмінієві, мідні, нікелеві, свинце-
во-цинкові

Руди рідкісноземельних металів Вольфрамові, молібденові, ніобіє-
ві, танталові

Руди благородних металів Золото, срібло, платина

Руди радіоактивних металів уранові, торієві тощо

Нерудні (немета-
леві)

Хімічна сировина сірка, кам’яна сіль, калійні солі

Будівельна сировина Пісок, крейда, глина, граніт, мармур

Cировина для металургійної 
промисловості

Кварцити, глини, флюсові вапняки

Напівкоштовне та коштовне 
каміння

Алмази, смарагди, рубіни, опали, 
гірський кришталь

Забезпеченість різними видами мінеральної сировини значною мі-
рою впливає на міжнародну спеціалізацію країн.

Так, у  надрах України зосереджені всі необхідні складові для розви-
тку чорної металургії: запаси залізних і марганцевих руд, коксівного вугіл-
ля, флюсових вапняків, вогнетривких глин тощо. Чилі володіє майже 
25 % світових запасів мідних руд, які є  основою розвитку мідної промис-
ловості та визначають провідне місце цієї країни серед виробників міді.

Оцінку та порівняння забезпеченості країни різними видами міне-
ральних ресурсів здійснюють за допомогою показника ресурсозабезпече-
ності. Існує декілька способів його обчислення. Перший потребує вихід-
них даних про запаси ресурсу та їхній щорічний видобуток (споживання):
 Ресурсозабезпеченість =  Запаси  = Кількість років
 Щорічний видобуток

Одиницею вимірювання в  цьому випадку є  кількість років, на які 
вистачить сировини при збереженні темпів видобутку. Інший спосіб по-
казує, яка кількість цього ресурсу припадає на одного жителя певної те-
риторії.
 Ресурсозабезпеченість =  Запаси  = Запаси на одну особу
 Кількість населення
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Пригадаємо, як обчислити ресурсозабезпеченість певним видом мінеральної си-
ровини, на прикладі україни. Відомо, що загальні запаси залізних руд в  україні 
складають 32  млрд т, щорічний видобуток  — у  середньому 170  млн т, кількість 
населення  — 44  млн осіб.

I-й спосіб: 32 000 000 000

170 000 000
188 2≈ ,  р.

II-й спосіб: 
32 000 000 000

44 000 000
727 3≈ ,  т/особу.

(Зверніть увагу, при обчисленні значення запасів, видобутку або кількості насе-
лення слід привести до однакового класу або розряду).

Показник ресурсозабезпеченості із часом може змінюватися.
Хижацьке використання та постійне збільшення обсягів видобут-

ку корисних копалин призводить до стрімкого скорочення запасів міне-
ральної сировини або взагалі до повного виснаження родовищ.

Виробництва, що спеціалізуються на видобуванні корисних копа-
лин, належать до добувної промисловості. Географія добувних виробництв 
визначає й  розміщення підприємств, які займаються подальшою перероб-
кою мінеральної сировини. Зокрема, сировинний чинник є провідним для 
таких видів виробництва, як збагачення руд кольорових і чорних металів, 
виробництво чорнової міді, нікелю, свинцю, цементу, соди, калійних 
добрив, металургійного й  гірничого обладнання тощо.

Надзвичайно матеріаломісткими виробництвами є  металургійні підприємства. так, 
для того щоб отримати 1 т сталі, необхідно переробити 6 т сировини (у першу чер-
гу залізної руди та коксу). Навіть багаті мідні руди містять металу не більше 5—10 %, 
а  руди рідкісних металів  — десяті й  соті частки відсотка. тому перевозити на значні 
відстані величезні обсяги гірської породи безглуздо. Ось чому на місці видобутку 
руду збагачують і  отримують концентрат, який потім іде на подальшу переробку.

3 Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства.
Збільшення кількості населення Землі призводить і  до зростання 

споживання енергетичних та інших видів мінеральних ресурсів. Лише 
за рік на десятках тисяч гірничодобувних підприємств світу вилучаєть-
ся близько 300  млрд т  гірських порід, відкачуються мільярди кубічних 
метрів підземних вод, накопичується велика кількість відходів.

Найбільш суттєвих порушень зазнає літосфера при відкритих гір-
ничих розробках (мал. 1). Для їх організації зазвичай використовується 
значна територія, зайнята кар’єрами, відвалами, залізничними й  авто-
мобільними шляхами сполучення, збагачувальними та іншими промис-
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ловими підприємствами. Так, середня площа кар’єру з  видобутку мар-
ганцевої руди становить 1000—2000  га, залізної руди  — 150—500  га.

Підземні гірничі розробки сягнули глибин у  декілька кілометрів. 
І  це ще не межа. В  Індії та ПАР видобуток золота в  рудниках здійсню-
ються на глибинах понад 4  км. Звісно, таке зухвале втручання в  при-
родні процеси літосфери має наслідки. Змінюється рівень підземних вод, 
активізуються зсуви, відбувається просідання земної поверхні, утворю-
ються величезні тріщини та провали (мал. 2).

За прогнозами вчених, обсяги гірничодобувного виробництва кож-
не десятиліття можуть подвоюватися. Обмежені запаси мінерально-си-
ровинних ресурсів планети вже не спроможні задовольнити постійно 
зростаючі потреби людства. У  найближчі десятиліття будуть вичерпа-
ні більшість доступних родовищ нафти, свинцевих і  цинкових руд, зо-
лота, срібла, платини, нікелю, кобальту, алюмінію. Розв’язати глобальну 
ресурсну проблему можна лише за умови раціонального й  комплексного 
використання наявних ресурсів, зниження матеріаломісткості та енерго-
ємності виробництва.

 ! Головне
  Земна кора утворена гірськими породами магматичного, осадово-

го та метаморфічного походження.
  Із давніх часів людство використовує ресурсні властивості верхніх 

шарів літосфери, які полягають у  їх здатності забезпечувати потреби в ко-
рисних копалинах, необхідних для існування й  розвитку цивілізації.

  У розташуванні добувних, матеріало- та паливомістких виробництв 
визначальну роль відіграє сировинний чинник.

Мал. 1. Кімберлітова трубка «Велика діра» 
(ПАР), нині недіючий алмазний рудник. 
Його площа  — 17  га, діаметр  — 1,6  км.

Мал. 2. Катастрофічний провал у  місті 
Березники (Росія, 2007  р.) стався на со-
ляному руднику. Розміри провалу  — 
450  на 330  м, глибина  — до 90  м.
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  Вплив антропогенного чинника на літосферу посилюється. Це при-
зводить до активізації небезпечних для людини процесів, загострення 
глобальної ресурсної проблеми.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке гірські породи? Поясніть механізм утворення та закономірності поши-
рення різних типів гірських порід. 2.  Назвіть ресурсні властивості літосфери. На-
ведіть приклади різних видів мінеральних ресурсів та їх застосування. 3. Як і для 
чого обчислюють ресурсозабезпеченість країн певними видами мінеральної си-
ровини? 4. сформулюйте причини та наслідки загострення глобальної ресурсної 
проблеми. Запропонуйте шляхи її розв’язання.

Практичне завдання
Позначте на контурній карті україни: 1) межі основних тектонічних структур; 
2)  найбільші басейні та родовища корисних копалин.

Практична робота 4
Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тек-
тонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населен-
ня, розташуванням добувних, матеріало- і  паливомістких виробництв

Проаналізуйте необхідні карти, заповніть таблицю та зробіть відповідні висновки.

тектонічна 
структура

форми  
рельєфу

Види  
мінеральних 

ресурсів

Густота  
населення
(осіб/км2)

Приклади добувних, 
матеріало- і паливо-
містких виробництв

ТЕМА 4. АТМОСФЕРА ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛІ

§ 12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери
Пригадайте

 � що таке атмосфера
 � яку роль відіграє атмосфера в  географічній оболонці

1 Склад і  будова атмосфери.
Складовою частиною географічної оболонки є  атмосфера  — пові-

тряна оболонка Землі, пов’язана з  нею силою земного тяжіння. Маса 
всієї атмосфери становить близько 1/1 000 000  маси Землі, але значення 
її величезне. Будучи зовнішньою оболонкою Землі, атмосфера виступає 
як екран, який запобігає різким змінам температури поверхні планети, 
зменшує надходження до неї ультрафіолетової радіації та космічного ви-




