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Шановні восьмикласники!

Підручник, який ви тримаєте в руках, є логічним продовжен-
ням серії підручників нового покоління, які відповідають сучас-
ним вимогам викладання географії.

Автор подбав про те, щоб підручник був цікавим і зручним. Він 
розкриє перед вами дивовижний світ природи нашої Батьківщини.

Перед вивченням кожного параграфа слід відновити здобуті ра-
ніше географічні знання й відповісти на запропоновані запитання.

Параграф підручника містить текст, обов’язковий для вивчен-
ня. Основні поняття й терміни, які вам слід запам’ятати, виді-
лені особливим шрифтом. У межах тексту параграфа ви зустрі-
нете запитання та завдання (?), які слід виконати під час роботи 
над темою. Вони допоможуть вам з’ясувати, як ви зрозуміли 
опрацьований матеріал.

Важливу роль у підручнику відіграють ілюстрації — схеми, 
діаграми, графіки, карти, фотографії. Цікавий пізнавальний ма-
теріал чекає на вас у рубриці «Для допитливих».

Перевірити свої знання ви зможете за допомогою запитань 
та завдань на закріплення знань , завдань на осмислення 
вивченого матеріалу , географічних задач та практичних 
завдань (виконуються в зошиті або на окремому аркуші) , 
творчих завдань, які виконуються за вашим власним вибором 
або рекомендацією вчителя .

Зверніть увагу на завдання, позначені зірочкою (*) — це за-
вдання для краєзнавчого проекту. Їх доцільно виконувати в окре-
мому зошиті.

Підручник також містить пояснення та інструкції щодо вико-
нання практичних робіт і досліджень.

Наприкінці підручника подаються додатки. Вони містять різ-
номанітні довідкові, узагальнюючі, порівняльні та інші таблиці, 
які стануть вам у пригоді під час роботи з параграфами. Словник 
термінів і понять допоможе зрозуміти значення нових слів.

Крім того, до підручника розроблено електронний освітній ре-
сурс. За адресою http://interactive.ranok.com.ua ви знайдете ціка-
ву додаткову інформацію, а також тести для самоконтролю.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  запитання та завдання 
на закріплення знань

  завдання на осмис-
лення вивченого 
матеріалу

  географічні задачі 
та  практичні завдання

  творчі завдання
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§ 1 Об’єкти вивчення і  методи 
досліджень фізичної та суспільної 
географії України. Джерела 
географічної інформації

 � Пригадайте, що вивчає наука географія.
 � Для чого людям потрібні географічні знання?
 � Яких умінь ви набули, вивчаючи географію в  попередніх класах?

1	 Предмет	 вивчення	 курсу	 «Україна	 у	 світі:	 	
природа,	 населення»

Мандруючи Україною, гортаючи сторінки книг чи перегля-
даючи телевізійні передачі про нашу Батьківщину, неможливо 
не захоплюватися красою та неповторністю її природи, не помі-
чати відмінностей в умовах життя і діяльності людей різних час-
тин країни.

Сучасна географія — це наука, яка вивчає та пояснює особли-
вості природних умов і природних ресурсів, розміщення населення 

ВСТУП

Рис. 1.1. Що вивчає географія
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Вплив на життя і діяльність людей

 Природні умови 
Гірські породи, 

рельєф
Клімат Води Ґрунти Рослини Тварини

Мінеральні  
ресурси

Кліматич ні  
ресурси

Водні  
ресурси

Земельні  
ресурси

Біологічні ресурси

 Природні ресурси 
Оцінка людьми для своїх потреб

й господарства (у межах географічної оболонки, материків, окре-
мих країн та їхніх частин). Природні умови і природні ресурси 
вивчає фізична географія, а розміщення населення й господар-
ства — суспільна географія (рис. 1.1).

Природні умови певної території — це складові частини її при-
роди, які впливають на життя та діяльність людей.

Природні ресурси — це складові частини природи, які люди 
використовують у господарській діяльності та для власних потреб.

	? Розгляньте рис.  1.2. Поясніть його зміст. Наведіть приклади природ-
них ресурсів Виявіть спільні й  відмінні риси понять «природні умо-
ви» та «природні ресурси».

Основним предметом вивчення курсу «Україна у світі: приро-
да, населення» є особливості та закономірності розміщення ком-
понентів природи та природних комплексів, а також населення 
України та світу в цілому.

Населення — це сукупність людей, що живуть на певній те-
риторії чи у світі в цілому. Закономірності розміщення господар-
ства у світі й на території України ви будете вивчати у 9 класі.

2	 Методи	 досліджень	 фізичної	 та	 суспільної	 географії

Природні умови вивчають за допомогою різних методів фізи-
ко-географічних досліджень.

Метод	 дослідження — це певна послідовність дій, виконання 
яких необхідне для досягнення раніше поставленої мети. Про ме-
тоди географічних досліджень потрібно знати для того, щоб ро-
зуміти, як отримують нові знання.

Рис. 1.2. Співвідношення між поняттями «природні умови» і  «природні ресурси»
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Для збирання інформації про певну територію чи природне 
явище застосовують польові, стаціонарні та дистанційні групи ме-
тодів фізико-географічних досліджень.

Польові методи застосовують під час географічних експеди-
цій, коли вчені досліджують певну територію чи природні яви-
ща одноразово або час від часу.

Стаціонарні методи полягають у довготривалому спостере-
женні за змінами природи на одному й тому самому місці, бага-
торазовому вимірюванні різних показників за допомогою приладів. 
Прикладом цього методу є спостереження на метеорологічних 
станціях.

Дистанційні методи почали застосовувати з появою авіацій-
ної та космічної техніки й приладів, які дають змогу вивчати зем-
ну поверхню та зміни природи навіть на далекій відстані.

Нові знання можна здобути й за допомогою методів обробки 
вже накопиченої географічної інформації.

Метод географічного порівняння ви будете застосовувати для 
виявлення спільних і відмінних рис природи й населення різних 
частин країни.

Метод моделювання вам також уже відомий. Для кращого ро-
зуміння суті природних явищ можна складати їх моделі (напри-
клад схеми). До моделювання належить і картографічний метод.

Застосування історичного методу зумовлене тим, що сучасні 
природа й склад населення території є наслідком тривалої істо-
рії їхніх змін.

	? Чи застосовували ви історичний метод раніше?

Метод наукового пояснення полягає в застосуванні фізичних, 
хімічних, біологічних, історичних та інших знань для пояснен-
ня географічних явищ.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спо-
стережень визначати залежність між компонентами природи, на-
селення і господарства, а також давати їхню порівняльну харак-
теристику.

Близьким до статистичного є соціологічний метод, який теж 
найчастіше застосовується в суспільній географії. Основна суть 
методу полягає в опитуванні населення (із використанням науко-
во обґрунтованих анкет і статистичних методів обробки отрима-
них результатів).

3	 Джерела	 географічної	 інформації

Про особливості розміщення природних об’єктів і явищ при-
роди та населення на території України ви можете дізнатися не 
лише з підручника, але й із різних джерел географічної інфор-
мації. До цих джерел належать:

 y матеріали наукових досліджень природних умов і ресурсів, які 
містяться в архівах науково-дослідних інститутів, лабораторіях 
вищих навчальних закладів та інших організаціях (звіти, тема-
тичні карти тощо);

Рис. 1.3. Методи збирання 
фізико-гео графічної інфор-
мації: польові (а), стаціо-
нарні (б), дистанційні (в)

а

б

в
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 y звіти про туристичні подорожі, екскурсії та крає знавчі пошу-
ки, які є в кабінеті географії, шкільних музеях, у центрах ту-
ризму і краєзнавства учнівської молоді, а також враження від 
подорожей країною та рідним краєм;

 y музейні експозиції, виставки;
 y телевізійні передачі про природу, населення та господарство 

України; навчальні та науково-популярні кінофільми;
 y загальногеографічні й тематичні карти;
 y фотоальбоми з фотографіями певної території України;
 y електронні підручники, карти та атласи, сайти географічної 

інформації в мережі Інтернет (http://nature.land.kiev.ua; 
http://www.geograf.com.ua тощо);

 y довідкова, навчальна, наукова, науково-популярна літера-
тура.

4	 Значення	 знань	 із	 фізичної	 та	 суспільної	 географії	
України

Щоб свідомо вивчати будь-яку науку, потрібно розуміти, для 
чого необхідні ці знання. Географічні знання потрібні для розу-
міння причин і наслідків складних взаємозв’язків у природі, між 
природою й діяльністю людини. Ці знання використовуються для 
складання кадастрів природних ресурсів (узагальнених відомос-
тей про них) та наукового обґрунтування їх раціонального вико-
ристання; раціо нального планування території (міст, сільських 
районів); меліо рації земель.

Знання географічних закономірностей, географічних карт зна-
добляться кожному. Наприклад, топографічні карти необхідні 
в туристичному поході. Водіям потрібні знання карт автомобіль-
них шляхів, уміння орієнтуватися на місцевості в різних умовах. 
Інженерам необхідно знати особливості природних умов і природ-
них ресурсів території для розміщення підприємств із найбіль-
шим прибутком для власника і якнайменшою шкодою для навко-
лишнього середовища.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що є  предметом вивчення курсу «Україна у  світі: природа, населен-
ня»? 2.  Визначте, які відмінності мають фізична та суспільна географія: 
1) за об’єктом вивчення; 2) за методами, які вони переважно застосо-
вують.

3.  Які установи здійснюють дослідження природи в  нашому краї?

4.  Складіть у  зошиті узагальнюючу таблицю «Методи географічних до-
сліджень». 5.  Ознайомтеся зі зразками джерел географічної інформа-
ції (рис. 1.4) та визначте, які дані можна за ними отримати.

6*.  Дізнайтеся, які музеї, виставки, стенди тощо в  нашій місцевості екс-
понують відомості про природу України та рідного краю. Відвідайте їх 
та опишіть свої враження у  вигляді невеликої статті.

Рис. 1.4. Джерела геогра-
фічної інформації: експози-
ції музеїв (а); довідкова 
та  навчальна література (б); 
сайти географічної інфор-
мації: інтерфейси Google 
Earth (в) та кадастрової гео-
інформаційної системи  (г); 
плани міст (д)

а

б

в

г

д
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§ 2 Географічні дослідження території 
України в  минулому і  тепер

 � Пригадайте найдавніші методи отримання географічних знань.
 � Перелічіть історичні етапи географічного пізнання Землі.

1	 Стародавній	 етап	 географічного	 пізнання

Знання про природні умови та природні ресурси України здо-
бувалися кропіткою працею багатьох поколінь географів та інших 
дослідників природи України. Географічні знання накопичували-
ся поступово: наступні покоління доповнювали й поглиблювали їх. 
Тож спробуємо зрозуміти, як уявляли дослідники природу Украї-
ни на кожному історичному етапі, які проблеми в першу чергу їх 
цікавили.

Тисячі років тому на землях сучасної України жили люди, 
які ще не знали писемності. Однак чи означає це, що вони не 
мали гео графічних знань?

На території сучасної Черкаської області під час проведення 
археологічних розкопок була знайдена схема місцевості, видря-
пана на бивні мамонта понад 13 тис. років тому (рис. 2.1).

Отже, первісні люди передавали одноплемінникам і нащадкам 
географічні знання у вигляді різних схематичних зображень на 
кістці, каменях, інших предметах (наприклад, про розташуван-
ня найкращих місць для мисливства й риболовлі).

Близько 2,5 тис. років тому територія сучасної України увійшла 
до складу Ойкумени (так стародавні греки називали відому їм за-
селену частину Землі), стала периферійною частиною античного 
світу. Саме з творів античних учених до нашого часу збереглися 
перші письмові відомості про територію України, які є джерелами 
як географічних, так й історичних знань.

Так, перші географічні відомості містяться в праці «Історія» 
давньогрецького вченого Геродота (484—425 рр. до н. е.). У ній 
згадуються тогочасні назви річок і місцевостей.

2	 Середньовічний	 етап	 географічного	 пізнання	 	
(кінець	 V	 —	 XVII	 ст.)

Основні географічні знання цього етапу зосереджені у творах 
мандрівників і літописців.

Важливими історичними й географічними джерелами знань 
є літописи Русі, у яких зустрічаються назви історичних земель, 
річок тощо. Географічний термін «Україна» вперше згадується 
в Київському літописі (1187 р.).

У пізньому Середньовіччі були винайдені прилади для топо-
графічної зйомки, що дозволило перейти від описів, створених на 
основі споглядання, до власне наукових праць. Надзвичайно ці-
каві відомості з географії України містить книга французького 
інженера Г.	Л.	де	Боплана «Опис України» (1650 р.). Також йому 
належить створення досить детальних карт українських земель.

Рис. 2.1. Схематичне 
зображення житла, річки, 
місць риболовлі, горбів 
із  лісом

Рис. 2.2. Ділянка карти 
Ойкумени за Геродотом

Меланхлени

С к і ф и

Меотида

Будини

Колхіда
В. Кавказ

Савромати

Іст
р

Танаїс

ПонтЕвксинський

Таврік

Борисф
ен

Дерева

Річка

 Житла
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3	 Географічні	 дослідження	 в	 XIX	 —	 	
на	 початку	 XX	 ст.

У XIX ст. обсяг географічних знань значно збільшився, і вче-
ні почали спеціалізуватися на вивченні окремих природних ком-
понентів, а також населення і господарства. Застосовувалися пе-
реважно польові (експедиційні) методи дослідження.

Наприкінці XIX ст. основна увага дослідників природи при-
ділялася розв’язанню проблеми боротьби з посухами й пилови-
ми бурями в степу й лісостепу. Дуже важливими для історії сві-
тової науки є результати експедиції з усебічного вивчення цих 
проблем, яку очолював В.	 Докучаєв на території Полтавської гу-
бернії. Ураховуючи матеріали досліджень, В. Докучаєв розробив 
наукові основи ґрунтознавства. Його вважають основоположни-
ком комплексного підходу в географії.

Засновником української національної географії вважають 
С.	 Рудницького. Він визначив географію як загальну просторо-
ву науку про Землю та обґрунтував її центральне місце серед 
наук про природу. Вчений зазначав, що особливістю географії 
є те, що вона розглядає земні об’єкти і явища не самі по собі, 
а в їхніх взаємозв’язках. Видатний географ охарактеризував 
природу України та її регіони. У 1926—1933 рр. під його ке-
рівництвом працював Український науково-дослідний інститут 
географії та картографії.

Рис. 2.4. Василь Докучаєв

Рис. 2.5. Степан Рудницький

Рис. 2.3. Фрагмент карти Гійома Левассера де Боплана
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4	 Сучасні	 географічні	 дослідження

Організацією сучасних географічних досліджень займаєть-
ся Інститут географії Національної академії наук України.

На з’їздах Українського географічного товариства обговорю-
ються найбільш актуальні проблеми сучасної географії.

Проведення сучасних фізико-географічних досліджень харак-
теризується впровадженням дистанційних методів (зокрема ре-
зультатів даних, отриманих за допомогою космічних апаратів). 
Серед методів обробки географічної інформації важливе місце по-
сідають методи моделювання (зокрема картографічного; створен-
ня геоінформаційних систем). Найактуальнішими напрямками до-
сліджень є вивчення природних ресурсів, особливостей взаємодії 
су спільства та природи на різних територіях, проблеми охорони 
навколишнього природного середовища, розселення населення.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що вам відомо про географічні знання населення території сучасної 
України до появи писемності? 2. Хто зі стародавніх учених зробив пер-
ший опис земель, які зараз входять до складу України? 3. Які найваж-
ливіші географічні відомості належать до часів Русі? 4.  Яка інформація 
про територію України і  вашого краю міститься в  працях Г. Л. де Бо-
плана? 5.  Який внесок у  вивчення території України належить С.  Руд-
ницькому?

6.  Наведіть приклади сучасних фізико-географічних і  суспільно-геогра-
фічних досліджень на території України.

7*.  Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, під-
готуйте повідомлення за однією з тем (на вибір): 1) про життя та діяльність 
одного з  видатних дослідників території України (від стародавніх часів до 
кінця XIX ст.); 2)  про історію географічних досліджень рідного краю.

8.  Складіть кросворд або п’ять-шість тестових завдань за темою «Істо-
рія гео графічних досліджень України».Рис. 2.7. Польова географіч-

на практика студентів

Рис. 2.6. Журнал  — видання 
Інституту географії
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Тема 1. Географічна карта

Тема 2. Топографічні карти

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 
ТА РОБОТА З  НЕЮРОЗДІЛ І



§ 3  Географічні карти та їхні елементи. 
Картографічні проекції

 � Назвіть сучасні моделі земної поверхні, що є  джерелами геогра-
фічних знань.

 � Поясніть, що таке масштаб. Які є  види масштабів?

1	 Відмінності	 географічної	 карти	 від	 інших	 моделей	
земної	 поверхні
Із курсу географії 6 класу вам відоме поняття «план місце-

вості» (зменшена в певному масштабі модель невеликої ділянки 
земної поверхні, зображена за допомогою умовних знаків). Кар-
ти теж створюють за допомогою певних уявних образів — умов-
них знаків та в певному масштабі. Від плану місцевості геогра-
фічна карта відрізняється тим, що охоплює більшу територію. 
Ви пам’ятаєте, що поверхня Землі — це сфера, а її більш-менш 
значна ділянка є опуклою, має кривизну.

	? Запропонуйте свій спосіб, щоб якнайточніше змоделювати опуклу 
земну поверхню на плоскому аркуші паперу й  отримати карту.

Географічна	 карта — це зменшене, узагальнене, образно зна-
кове зображення земної поверхні на площині, створене на певній 
математичній основі.

Географічна карта складається із двох груп елементів: матема-
тичної основи та зображення географічних об’єктів за допомогою 
умовних знаків.

Математичну основу кожної карти складають такі елементи:
1) масштаб, який показує міру зменшення зображення на карті;
2) рамка, що визначає межі карти;
3) картографічна проекція для зображення сферичної поверх-

ні Землі на площині.
Для перенесення ділянки сфери на плоску поверхню паперу 

застосовують певні математичні способи — картографічні про-
екції. Отже, основна й принципова відмінність географічної кар-
ти від плану місцевості — застосування картографічної проек-
ції для моделювання на площині земної поверхні з урахуванням 
кривизни Землі. При розробці карти обов’язковою є побудова 
сітки паралелей і меридіанів (хоча на готовій карті їх може 
й не бути).

Умовні знаки географічних карт залежать від їхнього при-
значення.

Рис. 3.1. Масштаб і  рамка 
фізичної карти України
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2	 Створення	 географічних	 карт

Географічні карти створюють за допомогою картографічних 
проекцій.

Картографічні	 проекції — це способи перенесення сферичної 
поверхні земної кулі або її частин на уявну площину.

Для розробки географічних карт використовують допоміж-
ні поверхні, на які переносять точки земної поверхні. Допо-
міжні поверхні можуть бути площиною, бічною поверхнею ко-
нуса або циліндра.

Азимутальна проекція утворюється при перенесенні точок зем-
ної поверхні на площину.

Азимутальні проекції не мають спотворень у точці перетину 
глобуса з площиною, що зазвичай розташована в центрі карти. 
Величина спотворень збільшується в міру віддалення від центру 
карти.

Циліндричною називають проекцію, яка утворюється шля-
хом перенесення точок земної поверхні на бічну поверхню ци-
ліндра.

	? Які недоліки має зображення земної поверхні в  циліндричній про-
екції?

Якщо точки земної поверхні переносять на бічну поверхню ко-
нуса, така картографічна проекція називається конічною, а якщо 
одночасно на кілька конусів різного розміру — поліконічною. 
При цьому вісь конуса збігається з віссю Землі.

Конічні проекції використовують для створення карт матери-
ків, розташованих у середніх широтах (зокрема для створення 
карт території України). Градусну сітку таких карт утворюють 
меридіани у вигляді прямих ліній, що виходять з однієї точки, 
та паралелі, які є дугами. Найменші спотворення — уздовж лі-
ній дотику (перетину) бічної поверхні конуса з поверхнею Землі 
(глобуса).

Поліконічні проекції використовують для створення карт сві-
ту. На цих картах паралелі є ексцентричними колами із центра-
ми, які лежать на серединному прямому меридіані (інші мериді-
ани — криві лінії).

Сучасні карти залежно від призначення створюють за допомо-
гою використання складних допоміжних поверхонь, розроблених 
на ЕОМ. Такі картографічні проекції називають умовними.

3	 Як	 відрізняються	 географічні	 карти	 	
за	 характером	 спотворень

Кулеподібна форма Землі не може бути перенесена на площи-
ну без розривів або перекриття, тому частини картографічного зо-
браження потрібно розтягувати або стискати, що призводить до 
спотворень на картах. Розрізняють чотири види картографічних 
спотворень: довжин ліній, кутів, форм і площ.

Рис. 3.2. Картографічні 
проекції: азимутальна (а), 
циліндрична (б), конічна (в)

в

б

а

Тема 1. Географічна карта  
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Рис. 3.3. Спотворення довжин Рис. 3.4. Рівновелика проекція

З’ясувати наявність спотворень можна за допомогою ліній гра-
дусної сітки:

 y якщо відрізки меридіанів між сусідніми паралелями однако-
ві, спотворень довжин по меридіанах немає;

 y якщо відрізок паралелі 60° удвічі менший за відрізок еквато-
ра між сусідніми меридіанами, то спотворень довжин по пара-
лелях немає;

 y перетин меридіанів і паралелей під прямим кутом свідчить, 
що спотворення кутів відсутні;

 y однакова форма клітин градусної сітки між одними й тими 
самими паралелями свідчить про відсутність спотворень форм.

	? На рис. 3.3  знайдіть ділянки з  найменшим спотворенням довжин.

Наявність численних картографічних проекцій пояснюєть-
ся різними вимогами до розподілу спотворень (відхилень від 
проходження на глобусі паралелей і меридіанів, дійсних площ 
тощо). Створити оглядову географічну карту без більших чи 
менших спотворень дійсних площ або градусної сітки немож-
ливо. Проте для карт різного призначення можна дібрати різ-
ні проекції.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Розкрийте зміст поняття «географічна карта». 2.  Перелічіть елемен-
ти географічних карт. 3. Що таке картографічна проекція? 4. Чому на 
географічних картах неминуче виникають спотворення? Як карти поді-
ляють за характером спотворень?

5.  Визначте спільні й  відмінні риси географічної карти та плану міс-
цевості. 6.  Чи є  спотворення кутів на фізичній карті географічного 
атласу?

7.  Складіть схему «Види географічних проекцій».

8.  Складіть п’ять-шість тестових завдань за темою «Картографічні про-
екції та спотворення на географічних картах».

 Розділ І. Географічна карта та робота з нею
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§ 4 Способи зображення об’єктів і  явищ 
на оглядових і  тематичних картах. 
Класифікація карт

 � На які дві групи поділяють географічні карти за змістом?
 � Які карти називають загальногеографічними?
 � На які три групи поділяють загальногеографічні карти за мас штабом?

1	 Класифікація	 географічних	 карт

Класифікація — це метод групування об’єктів або явищ за пев-
ними ознаками. Розглянемо класифікацію географічних карт за та-
кими ознаками: просторове охоплення, масштаб, призначення тощо.

Під час вивчення географії України й рідного краю ви будете ко-
ристуватися географічними картами, виконаними в різних масштабах:

 y великомасштабними (більше 1 : 200 000);
 y середньомасштабними (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000 включно);
 y дрібномасштабними (менше 1 : 1 000 000).

	? Порівняйте карти світу, України, області, міста за масштабом та охоп-
ленням території.

Від масштабу карт залежить ступінь генералізації (узагальнен-
ня) зображення на них. Чим дрібніший масштаб, тим меншу кіль-
кість об’єктів із меншими деталями можна зобразити на карті.

Великомасштабні загальногеографічні карти інакше називають 
топографічними; середньомасштабні — оглядово-топографічними, 
а дрібномасштабні — оглядовими.

За змістом карти поділяють на загальногеографічні (на яких 
відображена різнобічна географічна інформація про територію) та 
тематичні, призначені для відображення особливостей окремих 
природних компонентів, галузей господарства (кліматичні, геомор-
фологічні, розміщення населення, економіко-географічні тощо).

У своєму житті ви будете користуватися картами різного при-
значення: туристичними, науково-довідковими, навчальними, кар-
тами автомобільних шляхів тощо.

2	 Загальногеографічні	 та	 тематичні	 карти

Для зображення на географічних картах добирають певні об’єк-
ти. Загальногеографічні	 карти з однаковим ступенем деталь-
ності зображують усі особливості території: природні умови, насе-
лені пункти, транспортні шляхи, господарські й культурні об’єкти.

	? Розгляньте приклади загальногеографічних карт в  атласі.

На тематичних	 картах детально характеризується лише один 
природний чи суспільний компонент (наприклад рослинність) або 
певні явища (наприклад поширення несприятливих метеорологіч-
них явищ). Зображення географічних об’єктів подається за допо-
могою умовних знаків. Сукупність умовних знаків із їх пояснен-
ням називають легендою карти.

Рис. 4.1. Фрагмент карти 
з  легендою
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Рис. 4.2. Приклади поза-
масштабних умовних знаків
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3	 Умовні	 знаки	 оглядових	 загальногеографічних	 карт

Для оглядових загальногеографічних карт характерний дріб-
ний масштаб. Тому на них є невелика кількість елементів, що 
характеризують природні умови й наслідки людської діяльності. 
Разом із тим завдяки різнобічній інформації ці карти є важли-
вим узагальненим довідником, який розповідає про певну тери-
торію. Спробуємо навчитися читати цю інформацію за допомо-
гою умовних знаків.

	? В атласі відкрийте фізичну карту України як приклад загальногеогра-
фічної карти. Читаючи текст параграфа, знаходьте приклади застосу-
вання умовних знаків на цій карті.

Населені пункти показують позамасштабними умовними зна-
ками, тобто такими, які не відображають дійсні розміри об’єктів. 
Умовні знаки населених пунктів зазвичай мають форму кружеч-
ків, що називаються пунсонами. Більшим розміром або штриху-
ванням пунсонів на карті позначають кількість жителів або тип 
населеного пункту (село, місто тощо). Позамасштабними знаками 
позначають також інші об’єкти: родовища корисних копалин, 
аеропорти тощо.

Лінійним елементом картографічного зображення є кордони 
держав та їхні адміністративні межі.

На картах часто використовують пояснювальні умовні знаки 
(стрілки, лінії, підписи, цифрові й буквені пояснення). Так, на 
картах автомобільних шляхів часто вказують відстань між насе-
леними пунктами.

Різноманітність умовних знаків доповнюється написами. На-
писи на картах розміщують за встановленими правилами. Так, 
назву населеного пункту розташовують праворуч від пунсона та 
вздовж найближчої паралелі. Назву річки розміщують уздовж її 
лінійного знака.

Написи різних видів об’єктів роблять різними кольорами. Так, 
водні об’єкти підписують синім кольором, форми земної поверх-
ні — коричневим, населені пункти — чорним.

Рис. 4.3. Спосіб якісного фону з пояснювальними знаками (а), спосіб ареалів 
(Львівсько-Волинський кам’я новугільний басейн)  (б), спосіб ізоліній (в)

а б в
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3	 Способи	 зображення	 географічних	 об’єктів	 і	 явищ	
на	 тематичних	 картах

Загалом використовуються такі картографічні способи зобра-
ження географічних об’єктів і явищ.
1) Спосіб якісного фону — географічні об’єкти та явища позна-

чають кольорами чи відтінками різної інтенсивності (напри-
клад різні за віком геологічні відкладення).

2) Спосіб ареалів — за допомогою ліній або штрихування пока-
зують поширення певних об’єктів (наприклад басейнів корис-
них копалин).

3) Спосіб ізоліній — ізолінії поєднують точки з однаковими по-
казниками.

	? На кліматичній карті в атласі знайдіть ізотерми  — ізолінії, які пока-
зують і  з’єднують точки з  однаковими температурами повітря.

4) Картограми — у межах певних територіальних одиниць усю 
територію зафарбовують певним умовним кольором чи заштри-
ховують із різною інтенсивністю. Для картограми обов’яз кова 
наявність шкали, на якій насиченістю кольору передається ін-
тенсивність явища чи площі певних об’єктів (наприклад, на 
карті природно-заповідного фонду позначається частка заповід-
них територій у загальній площі областей, у відсот ках).

5) Картодіаграми — у межах певних територіальних одиниць по-
казники позначають умовними геометричними знаками — лі-
нійними, площинними, об’ємними. Особливо часто картодіагра-
ми використовують для характеристики суспільно-географічних 
явищ (дивіться карти розміщення галузей промисловості на те-
риторії України).

6) Способи знаків — маються на увазі позамасштабні умовні 
знаки (наприклад поширення тварин, занесених до Черво-
ної книги, на карті тваринного світу). Іноді розмір знаків 
показує величину об’єктів і явищ, що характеризуються (на-
приклад, різний розмір знаків корисних копалин означає 
різну величину їх запасів).

Рис. 4.4. Картодіаграми (а), способи позамасштабних знаків (б), 
спосіб лінійних знаків (в)

а вб
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7) Спосіб лінійних знаків (наприклад типи морських берегів на 
геоморфологічній карті) та знаків руху (наприклад, переважа-
ючі напрямки вітрів на кліматичній карті.
Види тематичних карт розрізняють за змістом. Найважливі-

шими тематичними картами, що характеризують природні умо-
ви території України є геологічні, геоморфологічні, кліматичні, 
ландшафтні, геоекологічні, карти ґрунтів, рослинності, тварин-
ного світу. Ці карти можна об’єднати в групу фізико-географіч-
них. Тематичні карти часто зібрані в географічні атласи.

	? Знайдіть в  атласі для 8 класу приклади фізико-географічних карт.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які карти називають оглядовими загальногеографічними? 2. Які кар-
ти називають тематичними? Які є  види тематичних фізико-географічних 
карт? 3. Перелічіть картографічні способи зображення географічних 
об’єктів і  явищ на тематичних картах.

4.  Наведіть приклади кожного зі способів зображення географічних 
об’єк тів і  явищ на тематичних фізико-гео графічних картах в  атласі України.

5.  Складіть таблицю «Класифікація географічних карт». Укажіть види карт 
за масштабом, змістом і  призначенням.

§ 5 Сучасні картографічні твори і  джерела 
інформації та робота з  ними

 � Які моделі земної поверхні відносять до сучасних і чому?

1	 Географічні	 атласи

Географічний	 атлас — це впорядковане зібрання карт. Упо-
рядкованість полягає в доборі карт, які разом дають комплексну 
географічну характеристику певної території (атласи України, об-
ласті, Карпат тощо) або детально характеризують певний природ-
ний компонент (геологічні, кліматичні атласи тощо).

Рис. 4.6. Туристична карто-
схема центру Львова

Рис. 4.5. Зобра-
ження території 
на картах різно-
го масштабу: 
1 : 10 000 (а), 
1 : 25 000 (б), 
1 : 100 000 (в) а вб
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Сучасні атласи виконують не тільки на папері, але й створюють 
на електронних носіях інформації (CD-атласи). Прикладом електрон-
них атласів є проект Національного атласу України; навчальний 
CD-атлас із курсу географії України для середньої школи.

Атласи включають не тільки карти, але й фотографії, статис-
тичні матеріали, графіки й діаграми тощо.

2	 Геоінформаційні	 системи

Виконані в електронному цифровому форматі карти є складо-
вою частиною географічних	 інформаційних	 систем	 (ГІС). ГІС — 
це засоби отримання, збереження, опрацювання, відбору й пе-
редання географічної інформації. На відміну від паперових карт 
і атласів, ГІС можуть містити набагато більше інформації (у тому 
числі в прихованому вигляді, яку за потреби можна легко ак-
тивізувати). Найголовніша перевага ГІС — швидка обробка та 
аналіз великої бази даних. Електронна карта, створена в ГІС, 
підтримується потужним арсеналом аналітичних засобів, мож-
ливістю редагувати об’єкти, а також базами даних, пристроя-
ми сканування, друку, засобами Інтернету і навіть інформаці-
єю зі штучних супутників Землі.

ГІС зберігають інформацію про реальний світ у вигляді на-
бору тематичних шарів, які об’єднані на основі географічного 
положення. Кожен шар складається з даних за певною темою. 
Наприклад, це відомості про просторове положення, прив’язка 

Рис. 5.2. Шар геоінформаційної системи міста Вінниці Рис. 5.3. GPS-навігатори

Рис. 5.1. Національний атлас 
України (паперова та елек-
тронна версії)
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до географічних координат або посилання на адресу й таблич-
ні дані. При використанні таких посилань для автоматичного 
визначення місця розташування об’єкта застосовується проце-
дура, що називається геокодуванням. За її допомогою можна 
швидко визначити й подивитися на карті, де розташований по-
трібний об’єкт.

Особливо популярними є вбудовані ГІС, встановлені на автомо-
білях, кораблях, сучасному залізничному транспорті; GPS (Global 
Positioning System) — система навігації за допомогою супутнико-
вої інформації; Інтернет-ГІС на різних мережевих порталах, які 
надають електронні карти.

Крім побутових потреб ГІС використовують із різною прак-
тичною метою: для автоматичного проектування в будівництві 
споруд і комунікацій та в оформленні прибудинкових територій; 
прийняття рішень у сфері управління територіями (містами, ра-
йонами, областями) тощо. За допомогою ГІС природоохоронні ор-
ганізації стежать за станом лісів, річок і ґрунтового покриву. Ко-
мунальні служби планують і проводять заходи з обслуговування 
міських мереж. Рятувальники, пожежники і ремонтники опера-
тивно розраховують оптимальні маршрути. Перевізники ванта-
жів підвищують надійність доставки, заощаджують час і пальне 
за рахунок оптимізації маршрутів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що таке географічний атлас? 2.  Які складові має геоінформаційна 
система (ГІС)? 3.  Які переваги має ГІС порівняно з  атласом на паперо-
вій основі?

4. Визначте відстань від Києва до Харкова за допомогою інструментів ГІС 
Google Earth (https://www.google.com.ua/maps/). 1)  Розрахуйте, якою буде 
відстань між цими містами на картах із масштабами: 1 : 3 500 000; 1 : 8 000 000. 
2)  У  якому масштабі виконана карта, якщо відстань між Києвом і  Харко-
вом на ній становить 82  мм?

5.  Визначте географічні координати свого населеного пункту (за розта-
шуванням центрального відділення зв’язку, яке прийнято вважати його 
центром). 6.  Визначте, у  якому напрямку від вашого населеного пунк-
ту розташовані: 1)  Київ; 2)  ваш обласний центр. Визначте за картою ат-
ласу відстань до них. 7.  За допомогою програми Google Earth визнач-
те: 1)  точні географічні координати свого місця проживання; 2)  точні 
географічні координати школи; 3)  відстань між місцем проживання 
і  школою; 4)  відстань між місцем проживання та  центром міста (села). 
За можливістю скористайтеся GPS.

8*.  За інформацією із сайта http://www.ukrmap.com.ua визнач те, які 
ГІС у  вашому населеному пункті є  загальнодоступними, а  які вико-
ристовуються спеціальними службами. Підготуйте повідомлення за 
цим питанням. 9.  Ознайомтеся з  планом свого міста (на паперовій 
основі чи електронним) та схемою руху транспорту. Яку інформацію 
вони надають?

Рис. 5.4. Користувачі ГІС

Рис. 5.5. Складники ГІС

Рис. 5.6. Учениця з  GPS-
навігаторами

 Розділ І. Географічна карта та робота з нею

20



§ 6 Топографічні карти та їх практичне 
використання

 � Чим відрізняються топографічні карти від інших карт?
 � Чи відрізнятимуться умовні знаки на топографічних та оглядових 

картах?

1	 Значення	 топографічних	 карт

Топографічні	 карти — це детальні загальногеографічні карти 
(масштабом від 1 : 200 000 і більше), що містять великий обсяг ін-
формації про розміщення та властивості найважливіших природ-
них і суспільних об’єктів місцевості (рельєф, гідрографічну мере-
жу, основні риси рослинності, населені пункти тощо). Ці об’єкти 
позначають загальноприйнятими умовними знаками.

Топографічні карти мають велике практичне значення для різ-
них видів господарської діяльності (проектування населених пунк-
тів, садиб, промислових підприємств, шляхів, землевлаштування 
та лісовлаштування тощо). Також вони є незамінними у військо-
вій справі, науці (зокрема для нанесення результатів польових фі-
зико-географічних, геологічних та інших досліджень), для орієн-
тування на місцевості під час туристичних походів тощо.

2	 Що	 відображено	 на	 топографічних	 картах
Сукупність відомостей про місцевість, відображених на карті, 

називається змістом топографічної карти. Для читання її змісту 
необхідно знати спеціальні умовні знаки.

	? Ознайомтеся з умовними знаками топографічної карти в  атласі. Зна-
йдіть приклади умовних знаків, що нагадують форму предметів, 
які вони зображують.

Для наочності карту виготовляють із застосуванням певних 
кольорів. Так, ліси, чагарники, парки, сади заведено позначати 
зеленим кольором, води — блакитним, шосейні шляхи — черво-
ним, горизонталі — світло-коричневим, змінені людиною форми 
рельєфу — чорним кольорами.

3	 Вимірювання	 напрямків	 за	 топографічною	 картою

Топографічні карти — це своєрідні путівники. Як ними потріб-
но користуватися, щоб не загубитися під час туристичного походу?

	? За допомогою топографічної карти здійсніть уявний похід.
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Спочатку слід порівняти карту з місцевістю, знайти точку сво-
го місця перебування та зорієнтувати топографічну карту відносно 
орієнтирів — добре видимих на місцевості об’єктів. Після цього 
можна рухатися незнайомою місцевістю від орієнтира до орієнтира.

	? Пригадайте, що таке географічний (дійсний) меридіан.

На топографічній карті географічним меридіаном є бічна рам-
ка, яка показує точний напрямок «південь — північ» (рис. 6.1).

За картою за допомогою транспортира можна визначити гео-
графічний азимут — кут, відкладений за годинниковою стріл-
кою між північним кінцем географічного меридіана й напрям-
ком на певний орієнтир.

	? 1)  Пригадайте, яким сторонам горизонту відповідають азимути 90°, 
180°. Якому азимуту відповідає напрямок на захід?
2)  Визначте приблизний азимут та напрямок руху від Говерли до 
Петроса.

Магнітний	 азимут — це кут між напрямком магнітного ме-
ридіана (на північний магнітний полюс) і напрямком на предмет, 
виміряний за компасом і відкладений за годинниковою стрілкою.

Кут між дійсним і магнітним меридіанами називають магніт-
ним	схиленням. Магнітне схилення від дійсного меридіана на схід 
називається східним (додатним, зі знаком «+»), а на захід — за-
хідним (зі знаком «–»). Магнітне схилення подається в легенді 
топографічної карти.

Величина магнітного схилення вказується в нижній частині кар-
ти. Знаючи магнітне схилення при орієнтуванні, слід вносити від-
повідні виправлення.

	? Визначте за схемою (рис. 6.3) величину магнітного схилення.

Задача. Східне магнітне схилення (d), указане на топографічній 
карті, становить 2°15′. Дійсний азимут (Ад) на пункт К — 82°15′. 
Визначте магнітний азимут (Ам) на точку К.

Розв’язання:
Ам = Ад – d,

Ам = 82°15′ – (+2°15′), Ам = 80°.

Відповідь: магнітний азимут на точку К становить 80°.

Рис. 6.2. Фрагмент топогра-
фічної карти

Рис. 6.3. Географічний 
і  магнітний азимути
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Рис. 6.1. Рамка топографічної карти

Цифрами позначено:
1 —  внутрішня рамка 

карти
2 — мінутна рамка
3 —  зовнішня  

рамка

4 —  підписи значень 
довготи та широти 
кутів рамки

5 —  підписи кілометро-
вої сітки

34°  00′

50°
00′

55 42
5

1

2

3

4

 Розділ І. Географічна карта та робота з нею

22



4	 Вимірювання	 відстаней	 і	 висот

Щоб за топографічною картою визначити дійсні відстані на міс-
цевості за прокладеним азимутом, слід циркулем виміряти відстань 
на карті. Отриману в такий спосіб відстань прикладають до ліній-
ки (її визначають із точністю до міліметра). Цю цифру помножу-
ють на величину масштабу карти й отримують дійсну відстань.

Задача. Масштаб карти 1 : 25 000 (тобто в 1 см — 250 м). Ви-
міряна циркулем відстань між точками А і Б становить 54 мм 
(5,4 см). Визначте відстань на місцевості.

Розв’язання:
250 м · 5,4 см = 1350 м.

Відповідь: відстань на місцевості становить 1350 м.

	? Яку висоту називають абсолютною, а  яку  — відносною?

	? На топографічній карті в  атласі (або рис.  6.1) знайдіть найнижчу точ-
ку місцевості та найвищу точку цієї ділянки земної поверхні. Визначте 
відносну висоту найвищої точки над найнижчою.

5	 Прямокутні	 координати	 та	 їх	 визначення
Елементом топографічної карти є прямокутна (кілометрова) 

сітка, яка дозволяє встановити прямокутні координати будь-якої 
точки на карті.

Із метою створення топографічних карт земна поверхня роз-
поділяється за меридіанами на зони (кожна — шириною по 6°). 
Осьовим меридіаном є серединний меридіан у кожній 6-градусній 
зоні (рис. 6.4). Прямокутні координати будь-якої точки на топо-
графічній карті визначаються за перетином двох перпендикуляр-
них прямих — осі X (спрямованої вздовж осьового меридіана 
6-градусної зони) та осі Y (паралельної до екватора). Осі Х і Y 
(осьовий меридіан і екватор) при проектуванні зони на поверхню 
циліндра стають прямими взаємно перпендикулярними лініями. 
Точка перетину осьового меридіана та екватора є початком пря-
мокутних координат кожної зони (рис. 6.5).

Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до 
певної точки від екватора та осьового меридіана, координати яко-
го — 500 км. Цифрові позначення ліній кілометрової сітки (про-
ведених через 1 чи 2 кілометра) містяться біля рамок карти.

	? Знайдіть цифрові позначення ліній кілометрової сітки на рис.  6.1.

Двозначні числа, представлені великими цифрами біля гори-
зонтальної і вертикальної ліній, позначають квадрат, де розта-
шована точка, прямокутні координати якої потрібно визначити. 
Спочатку запишіть число нижньої горизонтальної лінії даного 
квадрата, а потім число лівої вертикальної лінії.

Якщо потрібно визначити положення точки всередині квадрата, 
то визначають її прямокутні координати з точністю до 1 метра. Для 
цього з певної точки проводять перпендикуляри до нижньої та лівої 
сторін квадрата і за допомогою масштабу вимірюють відстані до них. 
Отримані величини додають до чисел відповідних кілометрових ліній.

Рис. 6.4. Перші 6-градусні 
зони із 60-ти.

Рис. 6.5. Система прямокут-
них координат 6-градусної 
зони в  Північній півкулі

Тема 2. Топографічні карти 
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Які географічні карти називають топографічними? 2. Яке практичне 
значення мають топографічні карти? 3. Назвіть види умовних знаків 
топографічних карт. 4. Як розташовують топографічну карту для орієн-
тування на місцевості? 5. Дайте визначення понять «магнітний мери-
діан», «дійсний азимут», «магнітний азимут», «магнітне схилення». 6. Як 
визначають відстані й  перевищення висот за топографічною картою?

7.  Наведіть приклади застосування топографічних карт (із власного до-
свіду, телепередач, газет тощо).

8.  За матеріалом § 4, 5  і  6  складіть у  зошиті словник основних термі-
нів і  понять.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних 
і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою

Орієнтовний	 план	 проведення	 роботи
1. Визначте, у якому масштабі виконана топографічна карта. 

Ознайомтеся з її легендою.
2. Знайдіть найвищу точку місцевості, зображеної на топогра-

фічній карті. Визначте її географічні координати.
Інструкція.	 Для визначення географічних координат будь-якого 

об’єкта на топографічній карті необхідно провести меридіан і паралель 
через точку, у якій він перебуває, до перетину з мінутною рамкою кар-
ти. Потім за допомогою підписів координат кутів топографічної карти 
й позначок мінутної рамки визначаються географічні координати.
3. Прокладіть пряму лінію між найвищою та найнижчою точка-

ми. Визначте дійсний і магнітний азимути між цими точками.
4. Визначте відстань за прямою лінією між найвищою та най-

нижчою точками.
Інструкція.	При визначенні відстаней за числовим масштабом: ви-

міряйте відстань на плані; помножте отримане значення на знамен-
ник числового масштабу й отримайте таким чином відстань на міс-
цевості в сантиметрах; переведіть цю відстань у метри чи кілометри.
5. Накресліть на карті кільцевий маршрут із 6—10 точок (пер-

ша точка є також останньою точкою маршруту). Визначте дійсні 
азимути й відстані між кожною точкою, загальну протяжність 
маршруту. Письмово опишіть місцевість, якою прокладений 
маршрут (виконується індивідуально).

6. Потренуйтеся у визначенні прямокутних координат за наяв-
ними топографічними картами (з атласу, навчального посіб-
ника, за електронною картою тощо).

ДОСЛІДЖЕННЯ

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування
За топографічною картою складіть маршрут подорожі рідним 

краєм. Укажіть у своєму маршруті конкретні об’єкти, напрямки 
(азимути), відстані (у кілометрах), географічні й прямокутні ко-
ординати, абсолютну й відносну висоти точок.

 Розділ І. Географічна карта та робота з нею
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Тема 1. Україна на політичній 
карті Європи і  світу
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годинних поясів
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§ 7 Основні поняття політичної географії

 � Доведіть, що картографічний метод дослідження і  поняття «полі-
тична карта» застосовуються не тільки в  географії.

1	 Політична	 карта	 світу	 та	 її	 елементи

Політична	 карта	 світу — це географічна карта, на якій відо-
бражений політичний поділ території Землі. Слово політика з дав-
ньогрецької мови перекладається як діяльність самоуправління 
в полісі (місто-держава). Гео політика (мистецтво управління дер-
жавою) — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників на 
внутрішню й зовнішню політику держав і відносини між ними.

Елементами політичної карти світу є територія, країна, 
держава.

Поняття «територія» і «країна» більш загальні.
Територія — це частина земної поверхні, яка має певні про-

сторові кордони й політико-географічне положення. Відповідно до 
норм міжнародного права виділяють території трьох видів: 1) те-
риторії держав; 2) залежні країни і території; 3) води відкритого 
моря і територія Антарктиди (будь-яка її частина за міжнародним 
Договором 1959 р. не може бути визнана залежною).

Країна — це територія з постійним населенням, обмежена по-
літичними межами (кордонами) . Країна може мати державний 
суверенітет (незалежність), або бути залежною. Незалежну краї-
ну називають державою. Керівництво державою здійснюється че-
рез органи державного управління. У світі існує 195 держав (ста-
ном на 01.01.2016 р., включаючи Палестину).

Залежні	 країни	 і	 території	 перебувають під політичною й вій-
ськовою владою певних держав. У минулому серед них виділяли: 
1) колонії — володіння, які не мали політичної та економічної 
самостійності; 2) протекторати, що мали відносну незалеж-
ність у внутрішній політиці; 3) підопічні території, які були тим-
часово передані Організацією Об’єднаних Націй під контроль пев-
них держав (останньою з них була Намібія).

Сучасними аналогами протекторатів є асоційовані, або вільно 
приєднані, держави (країни, які добровільно передали питання 
зовнішньої політики й військової влади іншій державі). До цьо-
го поняття близьке по суті поняття «самоуправні (автономні) 
країни». Колишні колонії також називають заморськими терито-
ріями, володіннями тощо. Якщо зараховувати до залежних країн 
самоуправні (автономні) території, то їх у сучасному світі налі-

Рис. 7.1. Ватикан  — наймен-
ша держава світу (0,44  км2).
Не є членом ООН (має ста-
тус спостерігача)

Рис. 7.2. Китай  — третя за 
площею (9,6 млн км2) і  най-
більша за кількістю населен-
ня (1,38 млрд жителів) дер-
жава світу
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чується понад 60. Держави, які управляють залежними країна-
ми, називають метрополіями. Найбільшими сучасними метропо-
ліями є Велика Британія та Франція.

ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ ЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ І  ТЕРИТОРІЙ

Колонії (володіння)
Асоційовані,  

або вільно приєд-
нані, держави

Самоуправні  
(автономні) країни 

і  території

Заморські території Великої 
Британії: Гібралтар, Бермуд-
ські Острови, Острів Святої 
Єлени, Фолклендські острови.
Заморські території Франції: 
Французька Гвіана, Реюньйон, 
Французька Полінезія).
Острівне володіння США: 
Східне Самоа

Пуерто-Рико, Гуам, 
Палау (до США), 
Острови Кука (до 
Нової Зеландії)

У складі Данії: 
Гренландія, Фарер-
ські острови.
У складі Нідерлан-
дів: Аруба.
У складі Китаю: 
Гонконг (Сянган)

	? Знайдіть приклади залежних держав і  територій на політичній карті 
світу в  атласі.
Також виділяються спірні території, які фактично управляють-

ся однією державою, але інша держава також претендує на них. 
Наприклад, на володіння Великої Британії — Фолклендські остро-
ви — претендує Аргентина, яка їх іменує Мальвінськими, а на Гі-
бралтар претендує Іспанія. Також є самопроголошені держави (які 
не мають міжнародного визнання), наприклад, При дністровська 
Молдавська Республіка, Нагірний Карабах. Частково визнаними 
державами є ти, що визнані лише деякими країнами — членами 
ООН (Тайвань, Північний Кіпр, Абхазія, Південна Осетія, Косово).

Водами відкритого моря називають водні території (аквато-
рії), розташовані за 12 морських миль (22,2 км) від берегової лі-
нії держав. Вони є нейтральними для кораблів і польотів літаків 
будь-яких держав. У складі вод відкритого моря виділяють еко-
номічні зони держав, розташовані на відстані 200 морських миль 
(370 км) від їх берегової лінії. У межах своєї морської економіч-
ної зони держава має виключне право на освоєння надр та іншу 
господарську діяльність.

2	 Історія	 формування	 політичної	 карти	 світу
У формуванні політичної карти світу виділяють чотири істо-

ричні періоди та її сучасний стан. Ця періодизація дещо умовна, 
оскільки в її основу покладена політична історія країн Європи 
та Близького Сходу.
I. Стародавній	 світ (IV тис. до н. е. — V ст. н. е.). Виникли пер-

ші рабовласницькі держави — Стародавній Єгипет, Вавилон, 
згодом античні держави — Стародавні Греція та Рим.

II. Середньовічний	 світ (V—XV ст.). У Європі виникали феодаль-
ні держави, монархії. Утворення великих держав — Франк-
ської та Візантійської імперій, Київської Русі — змінювалося 
занепадом центральної влади та феодальною роздробленістю.

Рис. 7.3. Фолклендські 
острови  — заморська  
територія Великої Британії

Рис. 7.5. Україна  — одна 
із країн-засновниць ООН

Рис. 7.4. Емблема ООН
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III. Нова	 історія	 світу (XVI — початок XX ст.). Період розпочався 
з Великих географічних відкриттів і створення перших колоні-
альних імперій — іспанської та португальської. У XVII—XVIII ст. 
почали виникати нові форми державного правління — конститу-
ційні монархії та парламентські республіки. На межі XIX—
XX ст. завершується колоніальний розподіл світу. У 1900 р. іс-
нувало 55 незалежних країн. Понад 70 % площі світу займали 
території колоній і напівколоній (найбільше їх було у Великої 
Британії, Франції, а також Португалії, Іспанії, Нідерландів).

IV. Новітня	 історія	 світу (1914—1990 рр.). Її часто поділяють на 
три етапи.
1) Етап між світовими війнами (1914—1939 рр.). Відбувався 

перерозподіл колоній (їх втратили Німеччина і Туреччи-
на); розпалися багатонаціональні Російська й Австро-Угор-
ська імперії; утворилися Югославія та Радянський Союз 
(СРСР). На 1939 р. у світі існували 92 держави.

2) Етап, що тривав від часу завершення Другої світової війни до 
середини 50-х рр. XX ст. Утворилася світова система соціа-
лістичних держав (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Ру-
мунія, Югославія, Албанія, східна частина Німеччини, Мон-
голія, Китай, В’єтнам, Північна Корея). Стали незалежними 
ряд країн на Близькому Сході (Ізраїль, Ліван, Ірак), у Пів-
денній Азії (Індія, Пакистан) і Південно-Східній Азії (Індо-
незія, В’єтнам).

3) Етап, що тривав від середини 50-х рр. XX ст. до 1990 р. Його 
характерна риса — розпад усіх колоніальних імперій, утворен-
ня незалежних країн — в Африці, Океанії, Азії, Карибському 
басейні тощо. На початку 1990 р. існувала 171 держава.

Сучасний період розпочався на початку 1990-х рр. Його харак-
терна риса — крах світової системи соціалістичних держав зага-
лом і федеративних держав цієї системи (зокрема СРСР,  Юго-
славії, Чехословаччини). Відбулося об’єднання Німеччини. Стали 
незалежними кілька країн в Африці (останнім — Південний Су-
дан у 2011 р.) та Океанії. Перейшов під владу Китаю Гонконг (Сян-
ган) і Аоминь (Макао), які мають статус спеціальних самоуправ-
них округів. Членами ООН є 193 країни (станом на 01.01.2016 р.).

3	 Державний	 лад

Державний	 лад — форма правління в державі чи залежній 
країні та її адміністративно-територіальний устрій.

Виділяють дві основні форми державного правління: монар-
хію і республіку.

	? Знайдіть приклади монархій і  республік на рис. 7.7.

Монархія — форма правління, за якої верховна влада повні-
стю або частково належить монарху, здебільшого спадково. Серед 
30 монархій виділяють абсолютні та конституційні. Абсолютні 
монархії нині є рідкістю (Саудівська Аравія, Оман, Катар, Бруней). 
Верховна влада в них повністю належить монарху. Серед абсолют-
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них монархій виділяють теократичні, у яких монарх має як полі-
тичну, так і релігійну владу (Ватикан, Саудівська Аравія).

Конституційні (парламентські) монархії більш поширені в Єв-
ропі. В Азії такими монархіями є Японія, Таїланд; в Африці — 
Марокко, Лесото, Свазіленд; в Океанії — Тонга. Влада монарха 
обмежена законодавчим органом (парламентом) і фактично нале-
жить уряду.

Монархом може бути король (Велика Британія, Йорданія), 
султан (Бруней, Оман), емір (Кувейт, Бахрейн), імператор (Япо-
нія), князь (Монако, Ліхтенштейн), герцог (Люксембург) тощо.

Республіка — форма правління, за якої верховна влада форму-
ється виборним шляхом. Республіки поділяють на президентські 
(голова держави — президент — є одночасно і головою уряду): 
США, Аргентина, Мексика, Бразилія, Сирія, Індонезія, Литва, 
Естонія, більшість країн Африки, та парламентські (реальну вла-
ду має голова уряду, що призначається парламентом): Німеччина, 
Італія, Індія, Ізраїль. Існують і мішані (парламентсько-президент-
ські) республіки, до яких, зокрема, належить Україна.

Функціонування держав забезпечують певні управлінські 
структури — центральні (верховні) і регіональні (або місцеві). 
За співвідношенням між роллю місцевих і центральних органів 
влади, формою адміністративно-територіального устрою держа-
ви поділяють на унітарні і федеративні. В унітарних держа-
вах у межах усіх територіальних складових — областей, районів 
тощо — діє єдина конституція, єдині закони; вони підпорядко-
вані центральній владі (Франція, Італія, Польща, Японія). У фе-
деративних державах територіальні складові — штати, землі 
тощо — мають власні парламенти, уряди, судову систему, тоб-
то значну автономію (США, Німеччина, Росія, Канада, Австрія, 
Мексика, Бразилія, Індія тощо).
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Форми правління і державний устрій

Рис. 7.7. Форми правління і  державний устрій

Рис. 7.6. Портрети монархів 
розміщують на банкнотах 
і  монетах
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Яку карту називають політичною? 2.  Назвіть елементи політичної кар-
ти світу. 3. Розкажіть про етапи формування політичної карти світу. 4. Що 
таке державний лад? 5.  Назвіть основні форми державного правління.

6.  Якою є  різниця між поняттями «колонія» та «підопічна територія»?

7.  Складіть у  зошиті словник термінів і  понять, що стосуються теми «Полі-
тична карта світу». 8. Складіть таблицю або схему поділу країн світу за фор-
мою державного правління та адміністративно-територіальним устроєм.

9.  Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, ви-
значте, які зміни на політичній карті світу й  геополітичні події відбули-
ся впродовж року. Підготуйте повідомлення за цим питанням.

§ 8 Географічне положення України

 � Пригадайте, за яким планом ви характеризували географічне по-
ложення материка.

 � На якому материку та в  якій його частині розташована Україна?

1	 Загальні	 відомості	 про	 територію	 і	 кордони
Держава Україна розташована в центральній і південно-схід-

ній частинах Європи, у західній частині Євразії. Її державна 
територія складається з площі земної поверхні (603,7 тис. км2) 
і земних надр під нею; територіальних вод (понад 20 тис. км2 вод-
ної поверхні у складі 12-мильної прибережної зони, товщі вод, мор-
ського дна й надр під ними). Земна поверхня становить 5,7 % 
(1/18 частину) від площі Європи та 0,44 % (близько 1/225 части-
ну) від площі суходолу Землі. За площею Україна посідає 44-те 
місце серед держав світу та 2-ге місце серед держав Європи.

Загальна довжина державних сухопутних кордонів України до-
рівнює понад 5,6 тис. км. Морські кордони України становлять 
близько 1,5 тис. км.

Фундаментальними принципами міжнародного права й україн-
ського законодавства є територіальна цілісність і непорушність дер-
жавних кордонів. Тому АР Крим та окремі райони Донецької та 
Луганської областей мають статус тимчасово окупованих територій.

Географічне положення — це своєрідна адреса певної терито-
рії на Землі: природна (фізико-географічне положення), суспільна 
(економіко-географічне положення), політична (політико-геогра-
фічне і геополітичне положення).

2	 Фізико-географічне	 положення
Фізико-географічне	 положення — розташування території між 

певними географічними широтами й довготами; щодо об’єктів 
і явищ, які зумовлюють найважливіші особливості її природи.

Існує певна послідовність характеристики фізико-географічно-
го положення території як її природної адреси.

Рис. 8.1. Україна на картах  
Європи і  світу

Рис. 7.8. Будинок Конгресу 
США  — місце засідань феде-
ральних органів влади
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Широтне положення (розташування за географічною широ-
тою, між певними паралелями) зумовлює кількість сонячної енер-
гії, яка надходить на певну територію.

	? У якій півкулі щодо екватора розташована Україна? Пригадайте, як 
кількість сонячної енергії залежить від різниці широти крайніх пів-
нічної та південної точок території.

Крайня північна точка України розташована поблизу села Грем’яч 
Новгород-Сіверського району Чернігівської області (52°23′ пн. ш.), 
а крайня південна точка — мис Сарич на півдні Кримського півост-
рова (44°23′ пн. ш.). Відстань між північною та південною крайніми 
точками України становить 893 км.

	? Визначте протяжність крайніх північної та південної точок України 
у  градусах широти.

Отже, Україна розташована в середніх широтах Північної пів-
кулі Землі, у межах помірного географічного поясу.

Довготне положення — це розташування території за довго-
тою, між певними меридіанами.

	? У якій півкулі відносно нульового (гринвіцького) меридіана розташо-
вана територія України?

Крайня західна точка України розташована біля села Соломоно-
ве за 4 км на захід від міста Чоп Закарпатської області (22°08′ сх. д.). 
Крайня східна — біля села Рання Зоря Міловського району Луган-
ської області (40°14′ сх. д.). Відстань між цими точками — 1316 км.

	? Визначте різницю між крайніми західною та східною точками Украї-
ни у  градусах довготи.

Рис. 8.2. Крайні точки і географічний центр України

Село Соломонове. 
Державний кордон

Поблизу села Рання Зоря 
розташований заповідник

Мис Сарич

Грем’яч  — типове 
поліське село

мис Сарич
44°23’ пн. ш.
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49°01’ пн. ш., 31°29’ сх. д.

Добровеличківка
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Рис. 8.4. Знак біля села 
Мар’янівка

Рис. 8.3. Знак біля селища 
Добровеличківка
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Географічний центр території визначають у два способи:
1) за перетином паралелі й меридіана (48°23′ пн. ш., 31°10′ сх. д.) він 

розташований біля селища Добровеличківка на Кіровоградщині;
2) ураховуючи складну конфігурацію кордонів території, вчені 

за допомогою комп’ютера розрахували географічний центр її 
площі. Визначений у такий спосіб географічний центр Укра-
їни розташований на північ від селища Добровеличківка, по-
близу села Мар’янівка Шполянського району Черкаської об-
ласті (49°01′39″ пн. ш.; 31°28′58″ сх. д.).
Територію України омивають Чорне й Азовське моря. Вихід 

до Світового океану має велике значення для торговельних зв’язків 
України з різними країнами світу.

	? Пригадайте, які протоки сполучають Чорне море з  Атлантичним океаном.
Розташування території нашої країни в помірних широтах зу-

мовлює переважання західних вітрів (з Атлантичного океану). Тому 
в західній частині України клімат вологіший, ніж на сході.

Більша частина території України розташована в межах ве-
ликої Євразійської літосферної плити, якій у рельєфі відповіда-
ють рівнини. Лише крайній захід і південь України належать до 
Середземноморського рухливого поясу літосфери, якому в рельє-
фі, зокрема, відповідають Кримські й Карпатські гори.

Для України важливе значення має Дніпро, який ділить її те-
риторію на правобережну й лівобережну частини.

3	 Економіко-географічне	 положення

Економіко-географічне	 положення	 (ЕГП) — це характерис-
тика розташування країни щодо інших об’єктів і чинників, які 
впливають на розвиток її господарства. Економіко-географічне 
положення країни характеризують у такій послідовності.

На сході Україна межує з Євразійським економічним співто-
вариством (основою якого є Російська Федерація), а на заході — 
із Європейським Союзом. У 2014 р. після тривалих переговорів 
була підписана Угода про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, яка почала діяти з 1 січня 2016 р.

	? Україна на суходолі межує із сімома країнами Європи. Знайдіть їх на 
політичній карті атласу та назвіть.
Положення України щодо світових транспортних магістралей 

теж можна оцінити як потенційно вигідне, але через складнощі 
в сусідських відносинах на сході його потенціал використовується 
далеко не повністю. Через територію України нині проходять ма-
гістральні нафтопровід і газопроводи з Росії в країни Європи. На 
узбережжі Чорного моря розташовані значні порти — Іллічівськ, 
Одеса, Южне (усі в Одеській області), Миколаїв тощо.

Важливою складовою частиною економіко-географічного поло-
ження є розташування щодо паливних і сировинних баз за межа-
ми держави та ринків збуту своєї продукції. Особливе значення для 
України є розміщення щодо паливно-сировинних баз (нафти і газу), 
запасів яких у нашій країні не вистачає. Основним їх постачальни-

Рис. 8.5. Місто Київ  — сто-
лиця України
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ком в Україну була Російська Федерація, що й зумовлювало певну 
економічну залежність нашої держави від північно-східного сусіда.

За роки незалежності Україна зіткнулася з проблемами збу-
ту продукції — як з об’єктивних (унаслідок низької якості това-
рів), так і суб’єктивних причин (через політику урядів країн, які 
обмежують експорт з України).

Слід відзначити, що в сучасну епоху завдяки розвитку за-
собів зв’язку й транспорту роль економіко-географічного поло-
ження країн на розвиток господарства зменшилася.

4	 Політико-географічне	і	 геополітичне	положення	України
За політико-географічним	 положенням Україна — незалежна 

держава в Центральній і Південно-Східній Європі; за формою дер-
жавного правління — парламентсько-президентська республіка; 
за адміністративно-територіальним устроєм, відповідно до чинної 
Конституції, — унітарна держава (за міжнародною класифікаці-
єю — умовно-унітарна, оскільки має у своєму складі Автономну 
Республіку Крим). Столиця держави — місто Київ.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — 
Верховна Рада України. Главою держави є Президент України. Ви-
щий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів 
України.

Геополітичне	 положення України оцінюють на різних рівнях: 
мікрорівні (сусіди першого порядку); мезорівні (положення в ме жах 
Європи); макрорівні (положення щодо світових центрів економіки 
й політики).

Сусідами першого порядку України є дві групи країн: 1) Росія, 
Білорусь, Молдова, які утворилися після розпаду СРСР; 2) країни 
Центральної Європи — Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, 
які в минулому були соціалістичними країнами, а тепер — члени 
військового блоку НАТО і Європейського Союзу.

Досить значний вплив на економічну і політичну ситуацію 
в Україні мають всесвітні (глобальні) організації, які базуються 
переважно в США — Міжнародний валютний фонд, Всесвітній 
банк тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Охарактеризуйте розташування України в  межах материка й  частини сві-
ту, її місце серед держав світу та Європи. 2. Якими є площа України, загаль-
на довжина її кордонів, відстань між крайніми точками? Назвіть пункти, 
поблизу яких розташовані крайні точки України, та її географічні центри.  
3. Охарактеризуйте: 1) фізико-географічне положення України; 2) економіко-
географічне положення; 3) політико-географічне й  геополітичне положення.

4.  Яке велике місто України розташоване на середині шляху між еква-
тором і  Північним полюсом?

5.  Визначте, які пункти в  Україні є  найближчими: 1) до екватора; 2) до 
Північного полюса.

6.  Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, збе-
ріть інформацію про те, із якими проблемами стикається Україна при ви-
значенні державних кордонів. Підготуйте повідомлення за цим питанням.

Рис. 8.6. Україна та країни ЄС

Рис. 8.7. Україна — морська 
держава. Термі нал підприєм-
ства «НІБУЛОН», місто Мико-
лаїв

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу  
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

Позначення на контурній карті кордонів і  назв сусідніх держав, 
крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення 
координат точок, протяжності території країни в  градусах і  кілометрах
1. Позначте на контурній карті:

1) назви країн, що мають з Україною сухопутні кордони: на 
сході й північному сході, півночі, північному заході, захо-
ді, південному заході;

2) найбільші острови (Зміїний, Джарилгач), півострови (Крим-
ський, Керченський), коси (Арабатська Стрілка), затоки 
(Каркінітська), протоки (Керченська);

3) назви пунктів, поблизу яких розташовані крайні точки 
України, їхні географічні координати;

4) географічні центри України, визначені різними способами, 
та їхні географічні координати.

2. Визначте протяжність території України в градусах і кілометрах.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка географічного положення України 
з  країнами світу

Порівняйте у вигляді таблиці за наведеним планом фізико-гео-
графічне, економіко-географічне і політико-географічне положен-
ня України і двох-трьох держав (за власним вибором).

План	 характеристики	 географічного	 положення	 країни
1. Загальні відомості про територію і кордони, розташування 

в межах материка й частини світу.
2.  Фізико-географічне положення: 1) широтне положення; 2) дов-

готне положення; 3) щодо океанів і морів; 4) щодо переважаю-
чих вітрів; 5) щодо літосферних плит і великих форм рельєфу; 
6) щодо басейнів великих річок; 7) оцінка фізико-географічного 
положення.

3. Економіко-географічне положення: 1) транспортно-географічне; 
2) щодо паливних і сировинних баз; 3) щодо збуту продукції.

4. Політико-географічне положення: 1) країни-сусіди першого 
порядку; 2) положення в Європі; 3) відносно світових геопо-
літичних центрів.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Географічний центр Європи
Якщо зараховувати до території Європи острови серед північних морів, 

то її географічний центр буде розташований на південному узбережжі Балтій-
ського моря. Інколи знак біля села Ділове на Закарпатті вказують як геогра-
фічний центр Європи, однак це є неправильним.

Україна на карті світу
Площа України на 1/7  більша за площу Франції, майже вдвічі  — Польщі, 

у  2,5  разу  — Великої Британії та Румунії, майже у  5  разів  — Греції.
Протяжність межі виключної (морської) економічної зони з  Туреччиною 

в  Чорному морі становить близько 393  км.

 Розділ II. Географічний простір України
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§ 9 Зміни меж України від початку XX ст. 
та її сучасний адміністративно-
територіальний устрій

 � Пригадайте, до складу яких держав входила сучасна територія 
України за часів Середньовіччя.

1	 Зміни	 меж	 України	 від	 початку	 XX	 ст.

Сучасна державна територія України сформувалася упродовж 
останніх 100 років. На початку XX ст. українські землі входили 
до складу двох імперій: більша частина — до Російської, крайня за-
хідна частина — до Австро-Угорської. Наприкінці Першої світової 
війни (1914—1918 рр.) ці імперії розпалися. Кілька спроб у 1917—
1920 рр. створити незалежну Українську державу були невдалими.

Рис. 9.2. Україна у  складі Росії та Австро-Угорщини в  1914  р.

Рис. 9.1. Герби УНР, 1918  р. (а), 
Української держави, 1918  р. (б), 
УРСР (в), України (г)

а б

гв
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Східна й центральна частини України увійшли до Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік (СРСР) як Українська РСР (УРСР), 
а західноукраїнські землі ще два десятиліття перебували у складі 
Польщі, Чехословаччини, Румунії. У 1939 р. до УРСР були приєд-
нані Східна Галичина й Волинь (від Польщі); у 1940 р. — Букови-
на й Південна Бессарабія (від Румунії); у 1945 р. — Закарпаття 
(за договором із Чехословаччиною).

Зважаючи на тісні економічні зв’язки з Україною, у 1954 р. 
згідно з рішенням Верховної Ради СРСР Кримську область, що 
входила до складу Російської Радянської Соціалістичної Респу-
бліки, було передано УРСР.

Сучасний історичний період розпочався 24 серпня 1991 р., 
коли після розпаду СРСР була проголошена незалежність Украї-
ни. Незалежність держави Україна визнана міжнародною спіль-
нотою, у тому числі підтверджено принцип непорушності її кор-
донів, територіальну цілісність, невтручання у внутрішні справи 
з боку інших держав.

2	 Сучасний	 адміністративно-територіальний	 устрій	
України

Адміністративно-територіальний устрій — поділ території 
країни на окремі частини — адміністративно-територіальні оди-
ниці (для полегшення управління нею). Залежно від цього по-
ділу створюються і діють органи державної влади та місцевого 
самоврядування.

Рис. 9.3. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України

 Розділ II. Географічний простір України
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Згідно зі статтею 133 Конституції України систему адмі-
ністративно-територіального устрою становлять: Автономна 
Республіка Крим, 24 області, райони, міста, райони в міс-
тах, селища і села. Ці територіальні одиниці поділяються:
1) за географічними ознаками вони поділяються на регіо-

ни (АР Крим, області, райони, міста зі спеціальним ста-
тусом — Київ і Севастополь) та населені пункти (міста, 
селища, села);

2) за своїм статусом — на адміністративно-територіаль-
ні одиниці (області, райони), самоврядні територіальні 
одиниці (міста, селища, села). Крім того, АР Крим має 
особливий статус територіальної автономії, а райони 
в містах характеризуються ознаками як адміністратив-
но-територіальних, так і самоврядних одиниць);

3) за місцем у системі адміністративно-територіального 
устрою України — на територіальні одиниці первин-
ного рівня (міста без районного поділу, райони в містах, 
селища, села), середнього рівня (райони, міста з район-
ним поділом) і вищого рівня (АР Крим, області, міс-
та Київ і Севастополь).

	? Знайдіть на карті атласу області України та їхні центри.

Назви більшості областей України збігаються з назвами 
їхніх обласних центрів. Винятком є Волинська (центр — 
місто Луцьк) і Закарпатська області (центр — місто Ужго-
род). Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус.

Актуальними проблемами реформування України є про-
цеси децентралізації управління — передання більших по-
вноважень самоврядним одиницям — територіальним гро-
мадам.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Охарактеризуйте історичні періоди формування території 
України упродовж XX  ст. 2.  Які адміністративні одиниці склада-
ють систему адміністративно-територіального устрою України?

3.  Назвіть причини можливих змін адміністративно-терито-
ріального поділу України в  майбутньому.

4.  Користуючись картою атласу, запишіть у зошиті, які тери-
торії з  1939  р. увійшли до складу України від інших держав 
чи республік СРСР. Відповідь подайте у  вигляді таблиці.

Області, території Рік входження Держава, до якої належали

5.  Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтер-
нету, порівняйте адміністративно-територіальний устрій Украї-
ни та сусідніх із нею держав. Результати роботи запишіть. Зро-
біть висновок.

Рис. 9.5. Перспективний план фор-
мування громад (на прикладі Дикан-
ського району Полтавської області)

Рис. 9.4. Райони в місті Києві:
Г — Голосіївський район
Дар — Дарницький район
Дес — Деснянський район
Дн — Дніпровський район
О — Оболонський район
Печ — Печерський район
Под — Подільський район
Св — Святошинський район
Сол — Солом’янський район
Ш — Шевченківський район

Тема 2. Формування території України  
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§ 10 Час на території України

 � Пригадайте координати східної та західної крайніх точок 
України.

 � На скільки градусів простягається територія України із заходу на схід?

1	 Міжнародна	 система	 відліку	 часу
Ви вже знаєте, що доба — природна одиниця виміру часу, зу-

мовлена осьовим обертанням Землі. Осьове обертання можна спо-
стерігати за видимим рухом неба (зірок, Сонця). За добу (24 годи-
ни) Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі на 360°, за 
1 годину — на 15°, за 4 хвилини — на 1°.

Доба розпочинається одночасно на всьому меридіані. Кож-
ний меридіан має свій місцевий час. Чим далі на схід він роз-
ташований, тим раніше на ньому починається нова доба (спо-
чатку — на 180° д., через 4 хвилини — на 179° сх. д.

Отже, місцевий	 час — це час певного меридіана Землі.

	? Поміркуйте, чи можна було  б користуватися годинником, який пока-
зує місцевий час, подорожуючи Україною або світом.

Дійсно, вести відлік за місцевим часом незручно, і його май-
же не використовують. Тому Землю поділили на 24 годинні по-
яси, у яких поясний	 час визначається місцевим часом кожного 
меридіана, який ділиться на 15 (360° : 15 = 24 годинні пояси). 
Наші годинники показують поясний час.

Крім місцевого й поясного часу виділяють літній і всесвітній	час.

2	 Як	 визначити	 різницю	 в	 місцевому	 часі	 між	 пунктами
Різниця в місцевому часі двох меридіанів залежить від різни-

ці їхньої географічної довготи.
Для розв’язання задачі слід виконати такі дії:

1) Визначити різницю в довготі двох пунктів (Х°). Для цього від 
довготи меридіана з більшим числом віднімають довготу ме-
ридіана з меншим числом.

2) Підставити значення різниці в довготі у пропорцію й визначи-
ти різницю в місцевому часі (Y хв).

 Якщо меридіан, час якого невідомий, розташований на захід, то 
різницю в часі слід віднімати, а якщо на схід — то додавати.
Послідовність визначення різниці в місцевому часі двох пунк-

тів розглянемо на прикладі.

Рис. 10.1. Лінія зміни дат 
і  початок відліку місцевого 
часу
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Задача. Визначте місцевий час крайньої західної точки України, 
якщо Сонце зійшло над її крайньою східною точкою о 5 год 12 хв.

Розв’язання:
1) Визначаємо різницю в довготі: 40°14′ – 22°08′ ≈ 18° д.
2) Складаємо пропорцію:

 1° 
=

 18°   
 4 хв  Y хв;

Y	 = 72 хв (1 год 12 хв).
3) Меридіан, час якого невідомий, розташований на захід, тому 

різницю в часі віднімаємо: 5 год 12 хв – 1 год 12 хв = 4 год.

Відповідь: різниця в місцевому часі крайніх західної і східної 
точок України становить 1 год 12 хв, а місцевий час крайньої за-
хідної точки — 4 год.

3	 Як	 визначити	 різницю	 в	 поясному	 часі	 між	 пунктами
Поясний	 час — це час певного годинного поясу Землі. Він 

визначається за місцевим часом серединного меридіана певного 
поясу.

Серединними для певного годинного поясу є меридіани, зна-
чення географічної довготи яких ділиться рівно на 15 (0° д. — 
для 0-го поясу; 15° сх. д. — для 1-го поясу і так далі). У межах 
кожного з них заведено вважати час однаковим — поясним.

Відлік годинних поясів ведеться від 0° д. (гринвіцького ме-
ридіана) на схід. Пояси в цьому напрямку нумеруються від 0-го 
до 23-го. У межах будь-якого годинного поясу встановлений єди-
ний (поясний) час, який визначається за місцевим часом відпо-
відного серединного меридіана.

	? Серединним меридіаном якого поясу є  30° сх. д.? Поблизу яких міст 
території України він проходить?

Якби не існувало кордонів держав, то межі годинних поясів 
проводили б за меридіанами, що проходять на 7°30′ д. на схід і на 
захід від серединного. Так, межі 2-го годинного поясу проходили б 
від 22°30′ сх. д. до 37°30′ сх. д. Отже, якщо на 30° сх. д. місце-
вий час становить 10 год 15 хв, то годинник показує однаковий 
поясний час і у Львові (24°02′ сх. д.), і в Харкові (36°15′ сх. д.).

Фактичні межі годинних поясів проводять з урахуванням 
кордонів держав. Оскільки лише крайні західна й східна части-
ни нашої держави (без урахування проходження державних кор-
донів) розташовані відповідно у 1-му та 3-му годинних поясах, 
а найбільша частина — у 2-му поясі, то Україну вирішили по-
вністю зарахувати до 2-го годинного поясу.

Наш годинник показує час 2-го годинного поясу — східноєв-
ропейський, або київський (оскільки Київ розташований побли-
зу серединного меридіана, 30° сх. д.). Тобто нова доба в Україні 
розпочинається на 2 години раніше, ніж у Лондоні (на гринвіць-
кому меридіані).

Розглянемо на прикладі визначення різниці в поясному часі.

Рис. 10.2. Різниця в довготі 
між пунктами А, Б, В.

	? Різниця в довготі між 
пунктами А і Б стано-
вить  1°. Це означає, що 
різниця в місцевому часі 
між ними становить 4 хв. 
Оскільки пункт Б розта-
шований східніше, то його 
місцевий час буде на 4 хв 
більший. Який буде місце-
вий час пункту В?

Рис. 10.3. Другий годинний 
пояс і  його межі (без ураху-
вання проходження держав-
них кордонів)

Рис. 10.4. Карта годинних 
поясів у межах Європи 
(з урахуванням проходження 
державних кордонів)
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Задача. Київський поясний час становить 23 год 16 хв. Ви-
значте поясний час на гринвіцькому меридіані.

Розв’язання:
1) Визначаємо різницю в довготі: 30° – 0° = 30° д.
2) Визначаємо різницю в часі: 30° : 15° = 2 год.
3) Оскільки Лондон розташований на захід від Києва, то різницю 

в часі віднімаємо: 23 год 16 хв – 2 год = 21 год 16 хв.

Відповідь: поясний час гринвіцького меридіана — 21 год 16 хв.

4	 Який	 час	 називають	 літнім
Майже в усіх країнах Європи введений літній час (для більш 

повного використання світлої частини доби, економії електро-
енергії тощо). В Україні літній час вводиться з 1981 р. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 1996 р. в ніч з останньої 
суботи на неділю березня (о 3 годині) годинник переводять на 
1 годину вперед. В останню неділю жовтня (о 4-й годині) дія літ-
нього часу припиняється, і годинник переводять на 1 годину на-
зад (на поясний зимовий час).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що таке місцевий та поясний час? 2.  Із якою метою був запровадже-
ний поясний час? 3. У  межах яких годинних поясів розташована тери-
торія України (без урахування та з  урахуванням проходження державно-
го кордону)? 4.  Який час називають літнім? Для чого він вводиться?

5.  Де на території України місцевий і  поясний час повністю збігаються?

6.  Визначте різницю в  місцевому й  поясному часі між своїм населеним 
пунктом і  гринвіцьким меридіаном. 7. Київський поясний час стано-
вить 12 год 00 хв. Визначте, у  яких годинних поясах розташовані пунк-
ти, якщо їх поясний час становить: 1) 9  год; 2) 15  год. 8. Київський 
поясний час становить 23  год 16  хв. Визначте поясний час: 1) Нью-
Йорка (75° зх. д.); 2) Владивостока (132°  сх. д.); 3) Парижа (2°  сх.  д.).  
9.  У  Києві (30°30′ сх. д.) місцевий час  — 4  год 17  хв. Визначте довготу міс-
та А, якщо його місцевий час становить 4  год 33  хв.

Рис. 10.5. Центр Києва. 
Центр населеного пункту 
визначається за розташуван-
ням головного відділення 
зв’язку

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Всесвітній час
У 1920-х рр. для складання розкладу польотів літаків, міжнародного ка-

бельного і  радіозв’язку виникла потреба вести точний відлік часу подій, 
важливих для всієї Землі. Із цією метою був запроваджений всесвітній час 
(Universal Time), який відповідає часу для гринвіцького меридіана (0° д.).

Всесвітній час пов’язаний із поняттям «середня сонячна доба» (оскіль-
ки реальна тривалість доби впродовж року дещо відрізняється). Середня 
сонячна доба становить рівно 24  години. Всесвітній час відповідає серед-
ньому сонячному часу для гринвіцького меридіана (0° д.). У  мить, коли Сонце 
в  полудень перебуває в  найвищій точці над гринвіцьким меридіаном, на 
протилежному меридіані (180° д.) настає північ і  нова доба.

Поясний час
Поясний час був рекомендований для впровадження у  1884  р. на Міжна-

родному астрономічному конгресі (за пропозицією, яку висунув в 1879 р. канад-
ський інженер С.  Флемінг). Поясний час в  Україні був запроваджений у  1924  р.

 Розділ II. Географічний простір України
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач 
на  визначення часу

Розв’яжіть задачі.
1. Який місцевий час у точці з координатами 49° пн. ш., 34° сх. д., 

якщо на 12° пд. ш., 34° сх. д. зараз 12 год 30 хв?
2. Визначте місцевий час крайньої східної точки України, якщо Сон-

це зайшло над крайньою західною точкою України о 20 год 48 хв.
3. Між якими меридіанами на території України (без ураху-

вання її державних кордонів) проходили б межі 1-го і 2-го 
та 2-го і 3-го годинних поясів?

4. Який поясний час у Сумах (34°48′ сх. д.), якщо в Лондоні 
1 год ночі?

5. Визначте поясний і декретний час Москви (37° сх. д.), якщо 
в Парижі (2° сх. д.) 22 год.

Інструкція.	 Якщо довгота не ділиться рівно на 15, а залишок 
становить менше ніж 7°30′, то номер поясу відповідає отримано-
му при діленні цілому числу. Якщо ж залишок більше ніж 7°30′, 
то номер поясу необхідно округлити до більшого числа.

ДОСЛІДЖЕННЯ

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

Законодавство щодо регулювання відліку часу в різних краї-
нах нерідко змінюється. Тому краще його визначати за допомо-
гою пошукових систем в Інтернеті.

Інтернет-ресурси (карти годинних поясів світу в реальному часі):
http://www.worldtimezone.com/
http://24timezones.com/svitovyj_chas2.php
Розробіть маршрут уявної навколосвітньої мандрівки від сво-

го населеного пункту (із десятьма зупинками). Визначте різницю 
в поясному часі порівняно з київським.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів  
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§ 11 Великі форми рельєфу
 � Дайте визначення поняття «рельєф».
 � Як саме відображають осо б ливості рельєфу на фізичних картах?

1	 Фізична	 карта	 України

Розгляньте фізичну карту України (рис. 11.1) і переконайтеся, 
що рельєф України досить різноманітний.

95 % площі України 5 % площі України

РІВНИНИ ГОРИ

70 % 25 % 4 % 1 %

Низовини Височини Карпати Кримські гори

	? Розгляньте схему і  поміркуйте, за якою ознакою виконаний поділ ве-
ликих форм рельєфу.

Близько 95 % площі України належить до рівнин (у середньо-
му заввишки менше ніж 500 м), здебільшого — до південно-за-
хідної частини величезної Східноєвропейської рівнини (середня 
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Рис. 11.1. Фізична карта 
України
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висота 175 м). У її межах розташовані великі форми рівнинного 
рельєфу: низовини (у середньому заввишки менше ніж 200 м) 
і височини (200—500 м).

Рельєф впливає на відмінності клімату, ґрунтово-рослинний 
покрив тощо.

2	 Рівнини

Поверхня низовин має менші перепади відносних висот порів-
няно з височинами. Низовини в межах України займають най-
більшу площу (70 %).

	? Знайдіть на фізичній карті атласу Поліську, Придніпровську, При-
чорноморську й  Північнокримську низовини в  межах Східноєвро-
пейської рівнини, а  також Закарпатську низовину.

Низовини іноді мають відносно підняті ділянки. Дещо підви-
щену північно-східну частину Придніпровської низовини назива-
ють Полтавською рівниною.

Поблизу затоки Сиваш трапляються окремі невеликі запади-
ни, нижчі рівня моря. Найнижчою з них є рівень води в озері 
Старе (до –4,8 м) поблизу міста Красноперекопська. Такі ж не-
великі западини є й поблизу Одеси.

Закарпатська низовина — це частина великої Середньодунай-
ської низовини в межах України.

Височини займають 25 % площі України.

	? Знайдіть на фізичній карті атласу розташування описаних далі в  тексті 
височин у  складі Східноєвропейської рівнини.

На межі з Польщею розташовані височини Розточчя та Во-
линська. Їх розділяє нижча від навколишніх височин рівнина Ма-
лого Полісся (але в середньому заввишки понад 200 м).

Найвищою та однією з найбільших за площею є Подільська 
височина. Її складовими частинами є кряжі: Гологоро-Кременець-
кий, Товтри. На південь від Подільської височини, у межиріччі 
Пруту й Дністра, розташована Хотинська височина. Її вершина — 
гора Берда (515 м) — найвища точка Східноєвропейської рівни-
ни в межах України.

Долина річки Південний Буг відокремлює Подільську височи-
ну від Придніпровської. Зі сходу Придніпровську височину обме-

Рис. 11.4. Придніпровська 
ни зо вина. Низовинний рель єф 
зручний для сільсько госпо-
дарського використання 
земель

Рис. 11.2.  Западинки побли-
зу берегів Чорного моря 
із  солончаковою рослинністю

Рис. 11.3. Вид на Хотинську 
височину та гору Берда із 
Чернівців
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жує широка долина Дніпра. Запорізька рівнина на лівобережжі 
Дніпра відокремлює її від Приазовської височини.

На сході України розташована Донецька височина. У її цен-
тральній частині простягається Донецький кряж (вершина — гора 
Могила-Мечетна, 367 м). На північному сході, на межі з Росією, 
розташовані відроги Середньоруської височини.

	? Чи є  зручною така поверхня височин для розвитку землеробства?

3	 Гори
Гори (Кримські й Українські Карпати) займають лише 5 % пло-

щі України. У межах гірського класу виділяють підкласи рельє-
фу: передгірні височини (у середньому заввишки до 500 м), низь-
когірний (500—1000 м) і середньогірний (1000—2000 м).

Українські Карпати та Кримські гори є складовою частиною 
великого Середземноморського гірського поясу. Обидві гірські сис-
теми складаються з кількох паралельних витягнутих пасом і гір-
ських масивів округлої форми. Вони розділені міжгірними доли-
нами й улоговинами.

Гори Українські	 Карпати займають близько 4 % площі Украї-
ни. Уздовж північно-східного краю Карпат розташована передгір-
на Передкарпатська височина.

	? Долиною якої річки Передкарпатська височина відділена від Східно-
європейської рівнини?

Із північного заходу на південний схід простягаються середньо-
гірні або низькогірні пасма Карпат, які зовні нагадують копиці 
сіна. Згладжені поверхні біля вершин гір називають полонинами. 
Їх використовують як пасовища.

За Передкарпаттям тягнеться Зовнішнє, або Скибове, пасмо 
(гори нагадують нарізані скиби хліба).

Вододільно-Верховинське пасмо переважно низькогірне. На 
одному його схилі розташовані верхні течії річок басейну Ду-
наю, на іншому — Дністра та Пруту. Міжгірні зниження цього 
пасма — перевали, ще в давнину використовували для переїзду 
через гори. Найвідомішими перевалами є Ужоцький, Середній 
Верецький, Яблуницький. Ними прокладені автомобільні шляхи 
й залізниці.

Рис. 11.5. Приазовська висо-
чина. Останці — відслонення 
скельних порід

Рис. 11.6. Найвищий масив 
Карпат  — Чорногора 
(гора  Говерла, 2061 м)

Рис. 11.7. Дорога через 
Яблуницький перевал 
у  Карпатах
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Найвище пасмо — Полонинсько-Чорногірське. Найвищий ма-
сив цього пасма — Чорногора. Його увінчують шість вершин за-
ввишки понад 2000 м, серед яких найвища точка України — гора 
Говерла (2061 м).

Низькогірним є Вулканічне пасмо, яке складається з лан-
цюжка конусів згаслих вулканів.

Кримські	 гори трьома «східцями» поступово піднімаються 
з півночі на південь і стрімко обриваються до Чорного моря. 
Гори поділяють на три пасма: два передгірні (Зовнішнє та Вну-
трішнє) та середньогірне, подекуди низькогірне (Головне).

Поперечними розломами Головне пасмо розбите на кілька маси-
вів зі згладженими вершинами, які називають яйлами. Найвищим 
масивом пасма є Бабуган-яйла, яку увінчує гора Роман-Кош (1545 м).

Південні схили Головного пасма стрімко обриваються в бік 
моря, а північні є відносно положистими. Вузьку смугу (2—12 км) 
між Головним пасмом і Чорним морем займають передгірні висо-
чини й низькогір’я Південного берега Криму.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Наведіть приклади великих форм рельєфу України. Як співвідносять-
ся їхні площі у  відсотках? 2.  У  яких частинах України розташовані гори? 
Складовими якого великого поясу й  гірських систем вони є?

3. Яка частина України (щодо долини Дніпра) є вищою? 4. Долини яких 
річок розділяють великі форми рельєфу? Переважно в  якому напрям-
ку по них течуть річки? 5.  У  межах яких великих форм рельєфу роз-
ташовані ваша область і  населений пункт? 6.  Укажіть позитивні й  не-
гативні риси впливу рельєфу на господарську діяльність населення різних 
частин України. 7.  На фізичній карті України в  атласі знайдіть і  пока-
жіть: 1) низовини; 2) височини. 8.  Користуючись картою атласу, наве-
діть приклади: 1) передгірних височин; 2) низькогірних пасом; 3)  серед-
ньогірних пасом і  масивів; 4) перевалів. Чи можна масив Чорногора 
віднести до високогірного рельєфу?

9.  Складіть кросворд за темою «Рельєф України».

Рис. 11.8. Головне пасмо 
Кримських гір (а), підйом 
на  південний крутосхил (б)

Рис. 11.9. Безлісна поверхня 
яйли

а б
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§ 12 Найбільші тектонічні структури 
в  межах України, їхнє співвідношення 
з  великими формами рельєфу

 � Що вивчає наука тектоніка?
 � Яка існує відмінність між поняттями «літосфера» й  «земна кора»?
 � Що таке літосферні плити?

1	 Найбільші	 тектонічні	 структури

Для того щоб дізнатися, чому рельєф України такий різнома-
нітний і чому різні гірські породи й родовища корисних копалин 
поширені тільки в межах певних тектонічних структур, вчені ви-
вчають тектонічну будову України. Пригадаємо деякі поняття, 
що необхідні нам під час вивчення цієї теми.

Тектонічні	 структури — форми залягання гірських порід, які 
утворилися під впливом рухів земної кори (опускання, підняття тощо).

Тектонічна	 будова — це поєднання тектонічних структур 
у ме жах певної території.

	? Як ви вважаєте, які методи досліджень доцільно застосовувати?

Найбільшими тектонічними структурами Землі є великі лі-
тосферні плити. Їх розділяють рухливі пояси, у яких відбува-
ються інтенсивні рухи земної кори на межі літосферних плит: 
вертикальні (підняття, опускання) та горизонтальні (насування, 
підсування, стиснення).

Більша частина території України (щонайменше 4/5 площі) 
розташована в межах великої Євразійської літосферної плити, 
якій у рельєфі відповідає Східноєвропейська рівнина.

Рис. 12.2. Тектонічне району-
вання України

Рис. 12.1. Будова платформи 
в  розрізі
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Між Євразійською та Африканською літосферними плитами роз-
ташований Середземноморський рухливий пояс (займає близько 
1/5 частини території України). До нього належать крайня західна 
й південна частини України. У рельєфі рухливий пояс виражений 
горами (Карпатами, Кримськими тощо), міжгірними западинами 
(прикладом є Закарпатська низовина) та улоговинами внутрішніх 
морів (Чорного й Азовського).

У межах найбільших тектонічних структур виділяються дещо 
менші структури.

2	 Тектонічні	 структури	 Євразійської	 літосферної	 плити	
та	 Середземноморського	 поясу

У межах Євразійської літосферної плити виділяють малору-
хомі ділянки земної кори — платформи. Це давня Східноєвро-
пейська платформа й невелика ділянка відносно молодої Західно-
європейської платформи. Східноєвропейській платформі в рельєфі 
відповідає Східноєвропейська рівнина. Рівнинний рельєф тут 
зумовлений слабкими тектонічними рухами, незначним піднят-
тям поверхні.

Платформа має двошарову будову: нижній шар — це фунда-
мент, складений давніми кристалічними гірськими породами; 
верхній шар — це осадовий чохол, складений більш молодими гір-
ськими породами переважно осадового походження.

У межах платформи за потужністю осадового чохла виділя-
ють два види тектонічних структур: щит (де осадовий чохол від-
сутній або має потужність до 500 м) і плиту платформи (із по-
тужністю осадового чохла понад 500 м).

У складі Східноєвропейської платформи виділяється Україн-
ський щит, у межах якого кристалічні породи давнього фундамен-
ту часто відслонюються на схилах річкових долин і балок. Щит 
займає близько 2/5 площі України.

Плити платформи — це частини платформи, перекриті потужним 
чохлом осадових гірських порід, які накопичувалися тут у періоди 

Рис. 12.3. Співвідношення 
між найбільшими тектонічни-
ми структурами
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Рис. 12.4. Відслонення грані-
тів фундаменту Українського 
щита у  Приазов’ї
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тектонічного опускання. У межах плит платформ є ділянки з глибше 
зануреним фундаментом — западини або прогини, та ділянки з під-
нятим ближче до поверхні кристалічним фундаментом — масиви.

	? Знайдіть на рис. 12.1 та 12.3 тектонічні структури, які належать до 
плити Східноєвропейської платформи.

Особливе місце у складі Східноєвропейської платформи посі-
дає Донецька складчаста область. Осадові породи близько 300 млн 
років тому були зім’яті у складки внаслідок стиснення та піднят-
тя ділянки літосфери, подекуди прорвані магмою.

Західноєвропейська молода платформа ніби «припаяна» до Єв-
разійської літосферної плити.

До тектонічних структур Середземноморського поясу належать:
1) молода Скіфська платформа з фундаментом різного віку, який 

ніде не виходить на поверхню та перекритий потужним оса-
довим чохлом (тому її ще називають Скіфською плитою);

2) складчаста система гірського Криму (утворена в мезозой-
ську еру й оновлена в кайнозойську);

3) Карпатська складчаста система (утворена в кайнозойську еру), 
що складається з Карпатської гірської складчастої споруди, 
Передкарпатського прогину й Закарпатської западини;

4) Чорноморська глибоководна западина із субокеанічним типом 
земної кори (майже без гранітного шару).
Таким чином, у межах Східноєвропейської літосферної плити 

переважають платформи, а в межах Середземноморського рухли-
вого поясу — області складчастості.

Рис. 12.5. Відслонення плас-
тів осадового чохла Волино-
Подільської плити

Рис. 12.6. Карпатська гірська 
складчаста споруда альпій-
ської складчастості

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 (початок)

Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними 
структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України
1. Зробіть загальні висновки щодо співвідношення з формами рельєфу: западин у межах 

платформи; передгірних прогинів; молодих складчастих областей.

2. Поряд із великими формами рельєфу України, що були раніше нанесені на контурну карту, ін-
шим кольором підпишіть назви тектонічних структур, які відповідають цим формам рельєфу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що вивчає наука тектоніка? 2. Для чого слід вивчати тектонічну будову України? 3. У  межах яких 
двох найбільших тектонічних структур розташована територія України? 4. Які великі тектонічні структу-
ри входять до складу Східноєвропейської платформи? 5. Які тектонічні структури входять до складу 
Середземноморського рухливого поясу? 6. Перелічіть області складчастості в  межах України.

7.  Чому Середземноморському рухливому поясу відповідає найскладніший рельєф?

8.  Знайдіть спільні й  відмінні риси в  парах понять: 1)  літосферна плита  — рухливий пояс літосфери; 
2)  платформа  — складчаста система; 3)  щит  — плита платформи; давня платформа  — молода платфор-
ма. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

Визначення понять Спільні риси Відмінні риси
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§ 13 Геологічна історія Землі
 � Як ви розумієте поняття «геологічний час»?
 � На які три групи за походженням поділяють гірські породи?

1	 Геохронологічна	 таблиця

Ви вже знаєте, що гірські породи розрізняють за віком та ча-
сом утворення.

Ера
Період, початок 
(млн років тому)

Геотек-
тонічний 

цикл
Гірські породи та райони їхнього найбільшого поширення

Ка
йн

оз
ой

сь
ка

Антропогеновий, 1,8

А
ль

пі
йс

ьк
ий

Лесоподібні суглинки; на півночі  — моренні валунні суглинки, алюві-
альні піски та супіски; торф

Неогеновий, 25
Глини, піски, вапняки, мергелі; гіпси, кам’яні й  калійні солі (Передкар-
паття); вулканічні породи (Закарпаття); осадові залізні руди (Керчен-
ський півострів)

Палеогеновий, 67
Зім’яті у  складки пісковики, конгломерати (у  Карпатах); піски, глини, буре 
вугілля (осадовий чохол Українського щита); піски, пісковики, мергелі, гли-
ни (Дніпровсько-Донецька западина, Внутрішнє пасмо Криму)

М
ез

оз
ой

сь
ка

Крейдовий, 137

М
ез

оз
ой

сь
ки

й 
 

(к
ім

ер
ій

сь
ки

й)

У Карпатах (пісковики, глини, мергелі). Крейда, кремінь, вапняки, мергелі, 
пісковики на півночі Волино-Подільської плити, Середньоруській височині

Юрський, 195
Вапняки Головного пасма Кримських гір. Невеликі ділянки на заході 
Карпат (вапняки, конгломерати, пісковики) та Донбасі (піщано-глинисті 
відкладення)

Тріасовий, 230
В основі Головного пасма Криму; невеликі ділянки в  Донбасі (піщано-
глинисті відкладення). В  інших місцях  — занурені під більш молоді 
гірські породи

П
ал

ео
зо

йс
ьк

а

Пермський, 285

Ге
рц

ин
сь

ки
й

Піщано-глинисті відкладення (Донецька складчаста область). У  зануре-
ному стані  — на Дніпровсько-Донецькій западині (кам’яна сіль)

Кам’яновугільний, 
350

Найпоширеніші в  Донбасі (чергуються шари аргілітів, пісковиків, кам’я ного 
вугілля потужністю 12  км). Є  також ртутні й  поліметалеві руди

Девонський, 400
На заході Подільської височини (пісковики, сланці, доломіти, вапняки) 
та Донбасі; у  зануреному стані  — у  Львівському прогині та Дніпров-
сько-Донецькій западині (нафта, газ, кам’яна сіль)

Силурійський, 440

Ка
ле

-
до

н-
сь

ки
й Відшаровуються в  долинах річок Придністров’я (Волино-Подільської 

плити)  — вапняки, пісковики

Ордовицький, 500 Мало поширені (на півдні Волино-Подільської плити, осадового чохла 
західних схилів Українського щита)Кембрійський, 570

Ба
йк

ал
ьс

ьк
ий

П
ро

те
ро

-
зо

йс
ьк

а

2600

Український щит: метаморфічні (залізисті кварцити, сланці, мармур); 
магматичні (граніти, сієніти, габро, лабрадорит тощо)

А
рх

ей
-

сь
ка 3600

Український щит: метаморфічні (кварцити, кристалічні сланці, гнейси); 
магматичні (граніти, діорити, пегматити тощо)

Рис. 13.1. Геохронологічна таблиця (вік і  поширення гірських порід)

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 
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Відносний відлік геологічного часу здійснюється за історією 
розвитку життя на Землі, сліди якого (залишки й відбитки ор-
ганізмів) можна знайти в осадових гірських породах. Найбільші 
відрізки геологічного часу — ери, які, у свою чергу, поділяють 
на періоди. Геологічна наука, яка вивчає вік і послідовність фор-
мування гірських порід, поділ геологічної історії Землі на ери, 
періоди тощо, називається геохронологією. Цей поділ відображе-
ний у геохронологічній таблиці, яка наведена на рис. 13.1 (с. 51).

2	 Геологічна	 карта

Вік гірських порід, що залягають під наймолодшими відкла-
дами антропогенового періоду, показують на геологічних картах 
різними кольорами.

	? Розгляньте легенду геологічної карти України (рис. 13.2). Ознайомте-
ся із прикладами гірських порід різного віку та районами їхнього 
найбільшого поширення.

3	 Історія	 формування	 тектонічних	 структур

Поширення тектонічних структур, гірських порід, великих форм 
рельєфу є наслідком тривалої і складної історії формування зем-
ної кори. Вчені виявили, що зміни земної кори та рельєфу від-
буваються циклічно (повторюються через певний час).

У межах Середземноморського рухливого поясу упродовж гео-
логічної історії, чергувалися періоди: 1) розширення й опускан-
ня земної кори, утворення океанів і морів; 2) відносного тектоніч-
ного спокою, руйнування гір і утворення рівнин; 3) інтенсивного 

Рис. 13.2. Геологічна будова України

Рис. 13.3. Відбиток листя па-
пороті (а), амоніт (б) і  скам’я-
ніле дерево (в) у  відкладах 
кам’яновугільної системи 
Донбасу
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Масштаб  1 : 10 000 000

УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ
КАЙНОЗОЙСЬКА ГРУПА 

Неогенова система Палеогенова система
Пліоцен Еоцен-олігоцен
Міоцен Палеоцен

МЕЗОЗОЙСЬКА ГРУПА
Крейдова система Тріасова система
Юрська система

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ГРУПА
Пермська система Девонська система
Кам'яновугільна  Силурійська
система система

АРХЕЙ-ПРОТЕРОЗОЙ

а

б

в
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стискання земної кори й підняття гірських систем. У наступний 
тектонічний цикл тут могли знову проявитись опускання, а на 
давніх гірських породах утворюватись молоді осадові породи мор-
ського походження, які пізніше зминалися в складки. Тому у фун-
даменті тектонічних структур Середземноморського рухливого 
поясу — Скіфської плити, Гірського Криму, Карпат — спостері-
гається кілька «поверхів» гірських порід, утворених у різні тек-
тонічні цикли. Наприклад, на місці Карпат 3—4 рази виникали 
гори, які руйнувалися, і на їх місці з’являлося море.

У межах Східноєвропейської платформи ці зміни відбувалися 
менш інтенсивно (чергувалися періоди опускання її окраїн, у меж-
ах яких накопичувався осадовий чохол, та підняття з утворенням 
суходолу, руйнування й перенесення гірських порід у западини).

Історія формування земної кори (тектонічних структур) у ме-
жах України подається в додатку 2 (с. 197).

4	 Зміна	 природних	 умов	 протягом	 антропогенового	
періоду

Природні умови змінювалися не тільки внаслідок рухів земної 
кори, але й змін клімату. Геологічний період кайнозойської ери — 
антропоген, який розпочався близько 1 млн років тому, отримав 
свою назву від давньогрецького слова «антропос» — людина (саме 
в цей час з’явилася людина як біологічний вид).

Основні зміни природи в антропогеновому періоді, які вплину-
ли на формування гірських порід та рельєфу на території України:
1) продовжувалися тектонічні рухи з переважанням підняття;
2) відбувалися ритмічні зміни клімату, які зумовили чергуван-

ня холодних льодовикових і теплих міжльодовикових епох;
3) коливання рівня Світового океану та зміни берегової лінії мо-

рів, формування сучасних річкових долин.
Найсуттєвіший вплив на формування верхнього шару гірських 

порід і невеликих форм рельєфу мали льодовики, що наступали зі 
Скандинавського півострова. Найбільший вплив мало дніпровське 
зледеніння (290—240 тис. років тому). Його наслідки знач ною мі-
рою впливають на сучасну природу України, особливо Полісся.

Рис. 13.4. Відслонення зім’я-
тих у складки й розбитих 
розломами пластів осадових 
гірських порід на крутосхи-
лах Карпат (місто Яремче)

Рис. 13.5. Відслонення лесо-
подібних суглинків (у  верх-
ній частині  — ґрунт)

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси 
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Виділяють два етапи дніпровського зледеніння: наступ льодо-
вика і танення льодовика.

На етапі наступу льодовика під тиском значної маси льоду 
утворювалися долини льодовикового виорювання (льодовик діяв 
як величезний плуг). Під час короткочасних зупинок у русі льо-
довик утворював вали та куполи напірних морен. Наступаючи, 
льодовик діяв як величезний бульдозер.

Видатним дослідником геологічної будови Українського По-
лісся й антропогенового періоду був Павло	 Тутковський. Він роз-
винув учення про материкове зледеніння в антропогені та зв’язок 
стадій зледеніння з утворенням лесів і лесоподібних суглинків. 
Він пояснював їхнє походження так: «Із прильодовикових райо-
нів сильні вітри переносили пил, який відкладався та накопичу-
вався на земній поверхні. При ущільненні із цих відкладень утво-
рювалися леси, а при їхній переробці площинним водним стоком 
на пологих схилах — лесоподібні суглинки».

На етапі танення льодовика утворювалися потужні потоки 
талих вод та озера. У зниження земної поверхні талі льодови-
кові води переносили й накопичували товщі піщаних і піща-
но-глинистих відкладень (найбільше — у межах Поліської ни-
зовини).

Остання льодовикова епоха закінчилася близько 12 тис. ро-
ків тому (а разом із нею — палеоліт — давній кам’яний вік 
у матеріальній історії людства).

5	 Вплив	 геологічної	 будови	 й	 тектоніки	 на	 діяльність	
людини

За допомогою мережі Інтернет і довідкової літератури до-
слідіть вплив особливостей поширення великих форм рельєфу, 
тектонічних структур, геологічної будови на життя й діяль-
ність населення в різних частинах України і дайте відповіді на 
запитання.
1) Більша частина території України розташована в межах плат-

форм. Які великі форми рельєфу характерні для них? Чи спри-
ятливе переважання цих форм рельєфу для розвитку сільсько-
го господарства, будівництва шляхів? Чи є райони, де ці види 
господарської діяльності ускладнені?

2) У межах території України розташовані різні тектонічні струк-
тури. Унаслідок їхнього розвитку сформувалися різні гео логічні 
відклади, що використовують як корисні копалини. Складіть 
таблицю, зазначивши основні тектонічні структури нашої кра-
їни та корисні копалини, які там переважають.

3) Приблизно 70 % площі України вкривають леси й лесопо-
дібні суглинки, які мають велику пористість, вміст пожив-
них речовин. Як це впливає на родючість ґрунтів і рослин-
ність?

4) Доберіть приклади впливу особливостей геологічної будови 
різних частин України на життя й діяльність їхнього насе-
лення.

Рис. 13.7. Морена — нагро-
мадження валунів, пісків, глин, 
перенесених льодовиком

Рис. 13.6. Павло Тутковський
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Що відображає геохронологічна таблиця? 2. Де в  Україні на зем-
ну поверхню виходять найдавніші гірські породи? Коли вони утворили-
ся? 3. Що таке тектонічні цикли? 4.  Які тектонічні структури й  форми 
рельєфу утворювалися на початку, а  які наприкінці кожного тектонічно-
го циклу? 5. Охарактеризуйте основні зміни природних умов упродовж 
антропогенового періоду.

6.  Чим відрізняється історія геологічного розвитку платформ і  рухли-
вих поясів? 7. Чому в  історії Землі відносна площа суходолу то змен-
шувалася, то збільшувалася? 8.  Як наслідки дніпровського зледеніння 
вплинули на сучасну природу України? Чи впливають антропогенові від-
кладення на поширення різних ґрунтів? Як саме?

§ 14 Закономірності поширення типів 
і  форм рельєфу

 � Як тектонічні цикли впливають на зміни рельєфу?

1	 Неотектонічні	 рухи	 та	 сучасний	 рельєф	 України

Походження й зміни великих і невеликих форм рельєфу ви-
вчає наука геоморфологія.

Великі форми рельєфу — гори, рівнини — набули сучасного 
вигляду впродовж останніх 25 млн років (за неогеновий і антро-
погеновий періоди). Цей відрізок часу називають неотектонічним 
етапом, а рухи земної кори — неотектонічними.

Великі форми рельєфу сформувалися під впливом двох груп 
чинників і процесів: внутрішніх (підняття або опускання) і зо-
внішніх (денудації або акумуляції гірських порід).

Чим інтенсивнішими були неотектонічні підняття, тим інтен-
сивніше відбувалася денудація (сукупність процесів руйнування та 
перенесення гірських порід). На ділянках неотектонічних опускань 
переважала акумуляція (накопичення осадових гірських порід).

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ
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Рис. 14.1. Зв’язок між вну-
трішніми та зов нішніми про-
цесами, що зумовлюють 
утворення великих форм 
рельєфу
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	? Поясніть зв’язок між проявом внутрішніх і  зовнішніх процесів утво-
рення великих форм рельєфу за рис. 14.1.

Залежно від напрямку й інтенсивності неотектонічних рухів 
утворилися рівнини, западини або гори.

У межах платформ Євразійської літосферної плити неотекто-
нічні рухи були невеликої інтенсивності (амплітудою від +400 
до –100 м), тому тут утворилися рівнини.

У межах Середземноморського рухливого поясу неотектоніч-
ні рухи були значно інтенсивнішими. Зокрема, унаслідок інтен-
сивного неотектонічного підняття (до 2 км) утворилися молоді гори 
Карпати. Було підняте на 1—1,5 км Головне пасмо Кримських 
гір (оскільки ці гори вперше утворилися в кімерійську епоху 
горотворення, потім були зруйновані, а в неотектонічний етап 
піднялися знову, то це омолоджені гори).

Одночасно з утворенням гір опускалися передгірні прогини 
(на 2—8 км). Опускання тут компенсувалися накопиченням оса-
дових порід, що зносилися з гір унаслідок денудації.

	? Які форми рельєфу відповідають цим передгірним прогинам?

Неотектонічний етап триває й досі. Продовжуються вертикальні 
(із переважанням підняття) і горизонтальні рухи земної кори. У зо-
нах великих розломів рухливого поясу відбуваються землетруси.

	? Де й  чому у  світі відбуваються землетруси?

У межах Середземноморського рухливого поясу по глибинних 
тектонічних розломах відбуваються землетруси, поширення яких 
утворює зони сейсмічної активності.

Сейсмоактивна зона гір Вранча, розташована в Румунії, на 
зламі Карпатської «підкови», між Східними й Південними Кар-
патами, зумовлює сильні землетруси на південному заході Укра-

Рис. 14.2. Сила землетрусів 
з  епіцентром у зоні гір Вранча
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їни (7—8 балів). Закарпатська сейсмоактивна зона приурочена 
до глибинного розлому, у межах якого відбувається розсування 
ділянки земної кори.

Землетруси Кримсько-Чорноморської зони приурочені до гли-
бинного розлому, на північ від якого піднімаються Кримські гори, 
а на південь опускається Чорноморська глибоководна западина.

Південно-Азовська сейсмоактивна зона зумовлена розломом, 
на північ від якого опускається улоговина Азовського моря, а на 
південь — піднімається східне продовження Кримських гір на 
Керченському півострові.

Невеликі землетруси часом відбуваються в Передкарпатті, у зоні 
глибинного розлому, по якому Карпатська складчаста споруда на-
сувається на схід, та в інших зонах розломів земної кори.

2	 Невеликі	 форми	 рельєфу	 та	 їхні	 типи
Невеликі форми рельєфу утворені переважно під впливом ек-

зогенних процесів, що відбуваються на земній поверхні (текучої 
води, вітру, руху льоду, діяльності людини тощо). Вони сформу-
валися здебільшого протягом антропогенового періоду.

На рис. 14.3 охарактеризовані найпоширеніші типи рельєфу 
України, утворені під переважаючим впливом екзогенних проце-
сів. Кожний тип рельєфу включає денудаційні та акумулятивні 
форми.

Тип рельєфу Процеси рельєфоутворення Форми рельєфу

Ерозійно-аку-
мулятивний

Площинна ерозія та акумуляція Змиті верхні частини схилів; делювіальні шлейфи 
нижньої частини схилів

Лінійна ерозія та акумуляція тимчасових 
водотоків

Ерозійні борозни, лощини, яри, балки

Ерозія та акумуляція постійних водотоків Річкові долини (корінні схили, заплави, тераси)

Денудаційний Неотектонічні підняття; різні види денудації Горби-«останці»

Давньольодо-
виковий

Давня льодовикова денудація та акумуляція Горби напірної морени; льодовикові кари (у  горах)

Водно-льодо-
виковий

Ерозія й  акумуляція талих льодовикових вод Піщані рівнини (зандрові на Поліссі); долини 
стоку талих вод тощо

Гравітаційний Круті схили, виходи підземних вод Зсуви, обвально-осипні шлейфи на схилах гір

Карстовий Розчинні у  воді тріщинуваті гірські породи 
(вапняки, гіпс, солі, крейда); циркулююча вода

Поверхневий карст (лійки, долини, провали); 
підземний карст (печери, природні шахти)

Еоловий Вітрова ерозія, сипучі гірські породи Дюни, кучугури, улоговини видування

Суфозійний Осідання лесових порід на плоских вододілах «Степові блюдця», поди

Береговий Дія хвиль (абразія, акумуляція) Коси, берегові бари, пляжі, морські тераси

Вулканогенний Давній вулканізм, денудація Зруйновані вулкани Вулканічного пасма Карпат, 
Південного берега Криму

Грязьовий вулканізм Грязьові вулкани

Техногенний Діяльність людини, техніка Кар’єри, відвали, дамби, терикони, кургани

Рис. 14.3. Типи рельєфу, утворені під впливом екзогенних чинників, та їхні найпоширеніші форми
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	? Користуючись картою атласу «Геоморфологічна будо-
ва», знайдіть райони найбільшого поширення типів 
рельєфу, утворених під впливом екзогенних чинників, 
та їхні найпоширеніші форми.

Найпоширенішим типом рельєфу є ерозійно-
акумулятивний. Руйнування та перенесення гір-
ських порід текучими водами називають водною 
ерозією.

Денудаційний	 рельєф поширений у Донецькому 
кряжі, на Приазовській височині тощо. У горах за 
умов ще інтенсивнішого тектонічного підняття сфор-
мувалися гірські хребти, які чергуються з глибоки-
ми долинами, каньйонами.

Гравітаційний	 рельєф утворений під впливом 
сили тяжіння на крутих схилах — берегах морів, 
водосховищ, у горах. Зсуви часто можна побачити 
по крутих схилах річкових долин.

На територіях, які колись вкривали льодовики, 
сформувався льодовиковий	 рельєф: моренні рів-
нини; горби із зім’ятих льодовиком гірських по-
рід. На вершинах Карпат льодовики залишили ве-
ликі заглиблення — кари.

На Поліській низовині поширені піщані рівни-
ни, утворені акумуляцією талих вод.

Карстовий	 рельєф сформувався там, де пошире-
ні розчинні у воді гірські породи — вапняки (Крим-
ські гори), крейда (Середньоруська височина, захід 
Поліської низовини, зокрема улоговини Шацьких 
озер), кам’яна сіль (Закарпатська низовина, захід-
на частина Донбасу), гіпс (південь Подільської ви-
сочини, де розташована друга за довжиною печера 
у світі — Оптимістична з протяжністю всіх ходів 
понад 240 км).

Еоловий	 рельєф поширений на пісках, у межах 
Поліської низовини, надзаплавних терасах річок. 
Тут вітер створював піщані дюни-кучугури й уло-
говини видування піску.

Суфозійний	 рельєф поширений на плоскій по-
верхні низовин (Придніпровської та Причорномор-
ської), перекритих лесами. Відбувалося осідання 
рельєфу, унаслідок чого виникли невеликі округлі 
«степові блюдця» (30—40 м у діаметрі), а також 
великі западини — поди, які поширені на При-
чорноморській низовині.

Грязьовий	 вулканізм поширений на Керчен-
ському півострові. Грязові вулкани утворюються 
внаслідок підняття розм’як шених водою глин під 
тиском газів по тектонічних розломах. Вони ви-
вергають не магму, а холодну грязь, гази, часом 

Рис. 14.4. Яри на схи лах — прояви лінійної 
ерозії тимчасових водотоків

Рис. 14.5. Великий каньйон на північному 
схилі Кримських гір

Рис. 14.6. Зсуви на березі Кремен чуць кого 
водосховища (горб Пивиха)
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нафту. На Керченському півострові й дні прилеглих морів є по-
над 50 грязьових вулканів, у тому числі 25 діючих. Найбіль-
ший грязьовий вулкан Джау-Тепе має відносну висоту 60 м.

3	 Рельєф	 і	 діяльність	 людини

За допомогою мережі Інтернет і довідкової літератури дослі-
діть взаємовплив рельєфу та діяльності людини і дайте відповіді 
на запитання.
1) Поширення яких невеликих форм рельєфу завдає шкоди різ-

ним видам господарської діяльності?
2) Розвитку яких із цих невеликих форм рельєфу сприяє діяль-

ність людини?
3) Чи можна запобігти негативному впливу цих геоморфологіч-

них процесів? (Доберіть конкретні приклади для різних час-
тин України і для рідного краю.)

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які процеси зумовлюють утворення великих, а які — невеликих форм 
рельєфу? 2. Що називають неотектонічним етапом? Доведіть, що цей 
етап триває й  зараз. 3. Назвіть типи рівнин залежно від впливу ендо-
генних та екзогенних процесів. Наведіть приклади кожного типу рів-
нин. 4.  Які гори в  межах України належать до молодих, омолоджених 
і  вулканічних?

5. Усно охарактеризуйте кожний тип рельєфу, утворений під впливом 
екзогенних процесів, за планом: 1) процеси рельєфоутворення; 2)  аку-
мулятивні й  денудаційні форми; 3) райони поширення. 6.  Доведіть, що 
акумуляція та денудація гірських порід є  протилежно спрямованими, 
але взаємопов’язаними процесами, які зумовлюють утворення різних 
типів і  форм рельєфу.

7*.  Визначте, які типи та форми рельєфу поширені в  нашому краї. У  до-
датковій літературі або мережі Інтернет знайдіть їхні зображення та зро-
біть малюнки. Поясніть, як утворилися ці форми рельєфу. Підготуйте по-
відомлення за результатами своєї роботи.

Рис. 15.8. Грязьовий вулка-
нізм на Керченському пів-
острові: а)  діючий вулкан; 
б)  сплячий вулкан Джау-
Тепе (останнє виверження)

Рис. 15.7. Льодовиковий рельєф на схилі масиву Чорногора в  Карпатах

а

б
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