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ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Ера, індекс, 
тривалість
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кори. Декілька періодів материкового зледеніння, серед 
яких найбільш потужне  — Дніпровське (льодовик охоплю-
вав північну частину території України, досягаючи сучасно-
го міста Дніпропетровська). Розвинулися річкові долини, 
сформувалася сучасна зональність ландшафтів
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Протерозойська (протерозой), 
Pt, близько 2000  млн років

Активні рухи земної кори. Сформувався Український щит, 
утворився ярус фундаменту Карпат

Архейська (архей), Ar, близько 
1000  млн років
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зація гірських порід
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Буває, часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,— 
оці степи, це небо, ці ліси, 
усе так гарно, чисто, незрадливо, 
усе як є — дорога, явори, 
усе моє, все зветься — Україна. 
Така краса, висока і нетлінна, 
що хоч спинись і з Богом говори.

Ліна Костенко

Шановні восьмикласники!
Минулого року під час захоплюючої подорожі материками та 

океанами ви гідно здолали всі труднощі й перешкоди. Ви мали змо
гу переконатися в тому, що географія прекрасна й різноманітна, 
як і життя на нашій планеті.

Однак серед багатьох дивовижних місць на Землі є особли
ве — рідна країна. Це територія, на якій жили ваші пращури, усе, 
що оточує вас із перших кроків життя.

Підручник, який ви тримаєте в руках, допоможе вам краще 
пізнати свою рідну землю. Цього року ви дізнаєтеся про багату та 
різноманітну природу України й рідного краю.

Для того щоб успішно працювати з підручником, потрібно 
знати, як він побудований. Навчальний матеріал у ньому склада
ється з п’яти великих частин — розділів. У межах розділу виділе
ні теми та параграфи. Кожен параграф розпочинається вступними 
рубриками «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Вони налаштують вас на 
правильне розуміння навчальних завдань і допоможуть залучити 
до роботи знання, які вам уже відомі.

У параграфі є основний та додатковий тексти. Додатковий 
текст поданий більш дрібним шрифтом. Такі тексти містять ціка
ві факти та відомості про наукові досягнення, типові приклади гео
графічних явищ, про які йдеться, тощо.

Географічні терміни, назви та прізвища особистостей, на які 
слід звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом або 
курсивом.

Надійним джерелом знань є географічні карти. Багато з них 
ви знайдете на сторінках підручника. Проте не забувайте заглядати 
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в атлас — він містить повний комплект географічних карт із кож
ної теми.

Під час роботи з параграфом обов’язково звертайте увагу на 
ілюстрації. Вони унаочнюють та доповнюють його зміст.

Параграф завершують рубрики, кожна з яких має своє при
значення.

!  «Головне» — тут коротко та змістовно викладені головні дум
ки тексту параграфа.

 «Запитання та завдання для самоперевірки» — у цій рубриці вмі
щено запитання за змістом параграфа.

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

 «Практичні завдання» — ці завдання навчать вас застосовувати 
отримані знання, працювати з текстовою та картографічною 
інформацією.

 «Працюємо самостійно» — метою цих завдань є навчити вас са
мостійно обирати та застосовувати різноманітні методи дослі
джень, презентувати результати своєї роботи.

 «Працюємо в  групах» — ця рубрика допоможе вам розв’язати 
будьяке географічне завдання у співпраці з однокласниками.

 «Практична робота» — ця рубрика навчить вас розв’язувати гео
графічні задачі, виконувати завдання за географічними кар
тами, полегшить запам’ятовування географічних назв, розу
міння географічних понять і термінів.

 «Дослідження» — рубрика під такою назвою спонукає до влас
них відкриттів та наукової роботи.

До підручника також розроблений електронний ресурс interactive.
ranok.com.ua, який містить багато корисної інформації, тестові за
вдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт тощо. 
Посилання на нього позначені так .

Автори сподіваються, що цей підручник навчить вас не лише 
любити рідну країну, але й допоможе відчути себе справжнім па
тріотом своєї Батьківщини.

Бажаємо успіхів!
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ВСТУП

§ 1. Що вивчає курс географії «Україна у  світі: природа, 
населення»
Ви дізнаєтесь:

 � що та з  якою метою вивчають у  курсі «Україна у  світі: природа, населення»
 � які існують методи досліджень фізичної та суспільної географії України

Пригадайте:
 � що вивчає наука географія
 � що таке природні багатства
 � що таке природний комплекс
 � якими джерелами географічних знань ви користувалися, вивчаючи гео-

графію материків і  океанів
 � які риси характерні для населення Євразії

На уроках географії в 7 класі ви познайомилися з природни
ми процесами та явищами, які відбуваються у великих природних 
комплексах Землі — материках та океанах. Цього року ви вивчати
мете дуже важливу частину нашої планети, територію нашої Бать
ківщини — України. Ви дізнаєтеся про природні процеси та явища, 
характерні для території України, а також про її населення.

1 Об’єкт вивчення фізичної та суспільної географії України.
Ви вже знаєте, що географія вивчає Землю, людей, які на ній 

живуть, та їхню господарську діяльність. Для того щоб дослідити всю 
різноманітність об’єктів і процесів, що існують на Землі, знадобила
ся ціла система наук. Більшість із них можна об’єднати у дві 
групи — фізикогеографічні та суспільногеографічні науки. Фізико-
географічні науки вивчають географічну оболонку в цілому, її компо
ненти (рельєф, клімат, океани, води суходолу, ґрунти, рослини, 
тварин) і частини (зокрема, материки, океани, природні зони). Су-
спільно-географічні науки досліджують закономірності розміщення та 
розвитку суспільства у світі, в окремих районах і державах. У 8 кла
сі ці науки допоможуть вам з’ясувати, як і чому змінюється кількість 
населення світу та нашої країни, який його склад і структура, умови 
життя, особливості розселення й трудової діяльності.
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Особливе місце в комплексі географічних наук посідає картогра
фія. Вона вивчає основи створення карт, досліджує методи їх вико
ристання.

Об’єктом вивчення географії у 8 класі є територія України, харак
терні риси, зміни в часі та закономірності поширення природних умов 
і природних ресурсів (багатств), природних комплексів та населення.

Курс географії «Україна у світі: природа, населення» є завер
шальним для вашої природничогеографічної освіти. Тому значна 
увага під час його вивчення приділятиметься поглибленню та уза
гальненню вже відомих вам знань із попередніх класів.

2 Методи дослідження фізичної та суспільної географії.
Прагнучи якомога докладніше вивчити нашу планету та її час

тини, географи використовують різні методи дослідження. Методи до-
слідження — це сукупність способів здобуття нових знань про гео
графічні об’єкти і процеси.

Картографічний метод полягає у створенні географічних карт 
(просторовознакових моделей) із метою відображення територіаль
них відмінностей тих чи інших явищ (процесів), використанні карт 
для отримання нового знання. За допомогою карт можна визначи
ти положення, форму, межі, розміри, якісні характеристики гео
графічних об’єктів, виявити взаємозв’язки та закономірності. 

Вивчення багатьох географічних об’єктів (процесів, явищ) немож
ливо без використання польових досліджень (експедиційний метод). Во
ни передбачають безпосередню роботу на місцевості. Багато спільного 
з ним має метод спостережень (наприклад спостереження за станом 
погоди на метеорологічних станціях). Зібрані в такий спосіб дані обро
бляються за допомогою інших методів, зокрема статистичного.

Порівняльно-географічний метод полягає у виявленні найіс
тотніших ознак подібності та відмінності між певними географіч
ними об’єктами, процесами та явищами.

Дистанційний метод передбачає проведення спостережень, 
зйомок із літаків, супутників, космічних станцій. Це дає можли
вість складати точні карти, спостерігати за станом погоди, виявля
ти родовища корисних копалин, стежити за джерелами забруднен
ня природного середовища.

Математичний метод має на меті використання кількісних 
показників, які характеризують досліджувані об’єкти, із метою ви
явлення взаємозалежностей та закономірностей. Найбільш широко 
цей метод використовується в суспільній географії.
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Моделювання передбачає побудову й викорис
тання в дослідженні спрощених аналогів (моделей) 
географічних об’єктів, які є їх замінниками. На
приклад, моделлю певної території може стати її 
карта. У сучасних дослідженнях модель може бу
ти і математичною, наприклад, із використанням 
системи формул та рівнянь.

Найсучаснішим (новітнім) методом досліджень 
є геоінформаційний. Використання геоінформацій
них систем (ГІС) дає можливість поєднати модель
не зображення території, наприклад електронні кар
ти та картосхеми, із різноманітною інформацією. Ця 
сучасна комп’ютерна технологія допомагає опера
тивно знаходити потрібні дані, відображати й пере
давати їх у зручному вигляді.

Різноманітні методи дослідження свідчать про 
великі можливості географії у вирішенні низки важливих завдань. 
Вони пов’язані з оцінкою природних умов, раціональним використан
ням природних багатств, проблемами взаємодії природи і суспільства, 
дослідженням системи розселення й розвитку поселень, науковим 
обґрунтуванням напрямків розвитку та територіальної організації 
господарства, прогнозуванням стану природного середовища.

3 Джерела географічної інформації.
Знання не приходять самі, їх потрібно здобувати за допомо

гою різноманітних джерел. Географічну інформацію про Україну 
ви знайдете в підручниках географії, на географічних картах (у то
му числі загальногеографічних, спеціальних і тематичних), в атла
сах, географічних словниках, довідниках, енциклопедіях. Багато 
відомостей про природу та населення нашої Батьківщини можна 
отримати з науковопопулярної літератури і телевізійних передач, 
а також за допомогою космічних знімків. Найбільш доцільно їх ви
користовувати в поєднанні з картою.

Географії, як жодному іншому шкільному предмету, необхідний 
вихід у світовий простір. Це дозволяють зробити комп’ютерні телеко
мунікації. Їх розвиток обумовив створення Інтернету — глобальної 
мережі, що об’єднує різних користувачів. Головною якістю мережі Ін
тернет є наявність великої кількості інформації, значну частину якої 
становить географічна. За допомогою сучасних інформаційних техно
логій через Інтернет ви можете отримати різноманітні текстові та ілю

Рис. 1. Глобус  — модель 
Землі.
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стративні матеріали, наприклад карти, картосхеми, схеми, діаграми, 
а також відео інформацію. Комп’ютер дає можливість працювати 
з електронними підручниками, картами та атласами.

Для вчених основне джерело інформації — це безпосередні до
слідження. Для цього вони вирушають в експедиції, де за допомо
гою сучасних приладів проводять вимірювання, збирають необхід
ні дані, а потім їх обробляють.

Не слід забувати, що відомості про навколишнє середовище ви 
можете отримати завдяки особистим спостереження та власному 
життєвому досвіду. Тож будьте уважні, любіть і вивчайте свій край.

! Головне
  Фізикогеографічні науки вивчають географічну оболонку в ці

лому, її компоненти і частини.
  Суспільногеографічні науки досліджують закономірності роз

міщення та розвитку суспільства у світі, окремих його регіонах і дер
жавах.

  Об’єктом вивчення географії у 8 класі є територія, характерні 
риси, зміни в часі та закономірності поширення природних умов 
і природних ресурсів, природних комплексів та населення України.

  До основних методів дослідження належать картографічний, 
польових досліджень (експедиційний), спостережень, статистичний, 
порівняльногеографічний, дистанційний, математичний, моделю
вання, геоінформаційний.

Рис. 2. Вигляд 
території Укра-
їни з  космосу.
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  До основних джерел географічної інформації належать підручни
ки з географії, карти, атласи, географічні словники, довідники, енци
клопедії, науковопопулярна література, телевізійні програми тощо.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що вивчається в  курсі «Україна у  світі: природа, населення»? 2.  Що 
спільного між фізико-географічними і  суспільно-географічними науками?  
3.  Із якою метою використовується порівняльно-географічний метод дослі-
дження? 4.  Назвіть джерела географічної інформації. 5.  На конкретних 
прикладах доведіть значення для вас географічних знань про свою країну.

Поміркуйте
Чому космічні знімки найбільш доцільно використовувати в  поєднанні 
з  картою?

Практичне завдання
Складіть у  зошиті схему «Методи дослідження фізичної та суспільної гео-
графії».

Працюємо самостійно
1.  Ознайомтеся зі змістом шкільного атласу, визначте, із якою метою він 
створений. 2.  Збирайте роботи, за які ви отримали високі оцінки з  геогра-
фії. Проаналізуйте, завдяки чому вам вдалося цього досягти. Використовуй-
те свій досвід у  подальшому навчанні.

§ 2. Географічні дослідження території України
Ви дізнаєтесь:

 � які географічні відомості про територію України збереглися з  минулого
 � про внесок у  дослідження України Геродота, Г. де Боплана, С. Рудниць-

кого та інших вчених
 � про особливості сучасних географічних досліджень

Пригадайте:
 � що вам відомо про географічне пізнання Землі
 � імена мандрівників та вчених-географів, які мають українське походження

Вивчати свою країну дуже важливо та цікаво, але це потребує 
зусиль. Будьякий дослідник скаже, що для цього необхідні не лише 
цілеспрямованість і наполегливість, але й сила знань. Знан ня про на
шу Батьківщину накопичувалися протягом багатьох століть. Спочат
ку значний внесок зробили мандрівники та вчені з інших країн. Зго
дом основну роль відігравали роботи українських дослідників. Вони 
й зараз наполегливо працюють, щоб вирішити проблеми, які стосу
ються природи, населення України та його господарської діяльності.
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1 Географічні відомості про територію України в  минулому.
Територія України була заселена від давніх часів. Уже тоді 

люди мали елементарні знання про навколишнє середовище, що пе
редавалися від покоління до покоління та збагачувалися. Люди бу
ли невід’ємною частиною природи, вони знали район свого прожи
вання та могли зобразити його у вигляді найпростіших малюнків.

У VII—V ст. до н. е. на чорноморському узбережжі було за
сновано грецькі містадержави. Тому перші письмові відомості про 
землі сучасної України належать давньогрецьким вченим. Особли
ве місце серед них посідає Геродот (між 490 і 480 — близько 425 рр. 
до н. е.), який близько 450 р. до н. е. відвідав Скіфію (так тоді на
зивали південну частину України). Згідно зі свідченнями Геродо
та, ці землі являли собою велику рівнину з дуже родючими полями 
та багатими пасовищами. Тут займалися землеробством і скотар
ством, полюванням, збирали мед диких бджіл. Зважаючи на зна
чення річок, що забезпечують водою та рибою, Геродот описав ві
сім із них, зокрема Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Тірас (Дністер), 
Танаїс (Дон), Гіпаніс (Південний Буг).

У  картографічних творах територію України вперше відобразив  
давньогрецький вчений Клавдій Птолемей (близько 87—165 рр. до н. е.).

У часи Раннього Середньовіччя про територію України згаду
валося також у працях візантійських та арабських авторів.

Рис. 1. Україна в карто-
графічних творах 
Г.  де  Боплана (1648 р.). 
Французький картограф 
«відкрив» для світу зна-
чну територію Правобе-
режної України та ба-
сейну Дніпра, точно 
зобразивши на карті 
близько 1300  об’єктів, 
у  тому числі вказавши 
майже 1000  назв насе-
лених пунктів і  150  назв 
річок.
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Достовірні відомості про природу та населення нашої 
Батьківщини можна отримати з давньоруських літописів.

Перші картографічні праці, присвячені саме Україні, 
належать французу за походженням, військовому інженеру, 
картографу й архітектору Гійому де Боплану (близько 1595—
1673 рр.). На картах Боплана вперше було використано на
зву «Україна» для позначення всіх українських земель, що 
становлять гео графічну та політичну єдність (рис. 1).

У праці Г. де Боплана «Опис України» (1650  р.) йдеться про най-
більші річки України, її клімат, рослинний і  тваринний світ, насе-
лені пункти, шляхи, ремесла, звичаї та побут жителів. Зокрема, про 
Київ Г. де Боплан писав: «Це стародавнє місто розмістилося на пла-
то, на вершині гори, яка панує з  одного боку над усією місцевістю, 
а  з іншого  — над Борисфеном, що протікає біля підніжжя цієї 
гори. Поміж нею і  згаданою річкою розташований новий Київ».

2 Дослідження території України в  період становлення 
та розвитку наукових основ сучасної географії.
У часи активного сільськогосподарського освоєння 

українських земель, будівництва залізниць та розвитку 
промисловості описи втратили актуальність. У другій по
ловині XIX ст. виникає необхідність у систематизованій 
географічній інформації про територію України. Для роз
в’язання цього завдання в Києві було відкрито Південно
Західний відділ Російського географічного товариства та 
перші кафедри географії в університетах. Відділ утво
рився в 1873 р. з ініціативи Павла Чубинського та інших 
українських діячів (рис. 2). Вони проводили статистичні, 
географічні, історичні, етнографічні та лінгвістичні дослі
дження на території України.

Одна з найяскравіших постатей вітчизняної геогра
фічної науки — академік Академії наук України Степан 
Рудницький  (рис. 3). Його вважають засновником укра
їнської наукової географії. Знач ну увагу вчений приді
лив дослідженню рельєфу України. Декілька ґрунтовних 
праць С. Рудницького присвячено будові долини найпо
тужнішої річки Західної України — Дністра та Карпат
ським горам. У 1910—1914 рр. С. Рудницький видав кни
гу, яка стала першим підручником із географії України, 

Рис. 2. П.  Чубинський 
(1839—1884  рр.)

Рис. 3. С.  Рудниць-
кий (1877—1937  рр.)

Рис. 4. В.  Докучаєв 
(1846—1903  рр.)
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написаним українською мовою. За сприяння вченого в Харкові бу
ло створено Український науководослідний інститут географії та 
картографії. С. Рудницький заклав основи створення географічних 
карт, займався розробкою карт та шкільних атласів; брав участь 
у виданні першої української енциклопедії. Також вчений органі
зував експедиційні роботи в Придніпров’ї та Донбасі.

Важливий внесок у дослідження території України зробили 
П. Тутковський, К. Геренчук, А. Реман, А. Краснов, П. Броунов, 
В. Докучаєв (рис. 4), Г. Висоцький В. Вернадський та інші вчені.

3  Сучасні географічні дослідження території України.
Сучасні географічні дослідження охоплюють різні напрямки та 

мають регулярний характер. Вони спрямовані на розв’язання нагаль
них проблем: пошук нових родовищ корисних копалин, зокрема па
ливних; вивчення ландшафтів та їхніх компонентів; оцінку та про
гноз кількості, складу та рівня життя населення; спостереження за 
станом навколишнього середовища; охорону природи України; змен
шення екологічних наслідків господарської діяльності. Над цим пра
цюють науководослідні інститути Національної академії наук Укра
їни, а саме Інститут географії, Український гідрометеорологічний 
інститут, Інститут геологічних наук, Інститут гео фізики, Інститут 
гідробіології, Інститут демографії та соціальних досліджень, геогра
фічні факультеті вищих навчальних закладів та інші (рис. 5, 6).

Результатом роботи українських вчених стало відкриття нових 
родовищ корисних копалин (зокрема природного газу); здійснення 
заходів із ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; покращення еколо

Рис. 5. Будинок Президії Національної академії 
наук України в Києві.

Рис. 6. Б. Патон  — дійсний 
Президент Національної ака-
демії наук України (від 1962 р.).
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гічної ситуації в ряді регіонів країни; обґрунтування розміщення гос
подарських об’єктів; створення картографічних творів та баз даних; 
підготовка прогнозів щодо стану природних об’єк тів, можливих сти
хійних явищ, змін кількості та складу населення (рис. 7).

! Головне
  Перші письмові відомості про землі сучасної України належать 

давньогрецьким вченим. Особливе місце серед них посідає Геродот.
  Перші картографічні твори, присвячені Україні, належать 

Г. де Боплану.
  Академік АН України С. Рудницький є засновником україн

ської наукової географії. Важливий внесок у дослідження терито
рії України зробили П. Тутковський, К. Геренчук, В. Докучаєв, 
В. Вернадський та інші вчені.

  Сучасні географічні дослідження спрямовані на розв’язання 
нагальних проблем суспільства.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Коли та завдяки чому з’явилися перші письмові відомості про землі сучас-
ної України? 2.  Як описував Скіфію Геродот? 3.  Охарактеризуйте внесок 
Г.  де Боплана в  дослідження території України. 4.  Із якою метою було ство-
рено Південно-Західний відділ Російського географічного товариства? Яку 
науково-дослідну роботу він здійснював? 5. Розкажіть про дослідження С. Руд-
ницького. 6.  Назвіть характерні риси сучасних географічних досліджень.

Поміркуйте
1.  Для чого давнім людям були необхідні елементарні знан ня про навко-
лишнє середовище? 2.  У  чому полягає унікальність праць Г.  де  Боплана, 
що присвячені Україні? 3.  Чим відрізняються сучасні географічні досліджен-
ня від досліджень минулого?

Практичне завдання
Складіть у зошиті таблицю «Видатні дослідники території України», зазначив-
ши прізвище та ім’я, роки життя, основні досягнення вчених.

Рис. 7. На базі зони відчуження 
планується створити Чорнобиль-
ський біосферний заповідник, який 
включатиме більшу частину цієї те-
риторії (близько 230 тис. гектарів). 
Тут здійснюватимуть господарську 
діяльність, спрямовану на приро-
доохоронні, науково-дослідні, освіт-
ні цілі.



14

РОЗДІЛ І.  
ГЕОГРАФІЧНА КАРТА  

ТА РОБОТА З НЕЮ

Сьогодні немає жодної науки про Землю, яка змогла б обійти
ся без карт. Видатний географ, океанограф, картограф Юлій Шо
кальський стверджував, що «карта є тим дивовижним знаряддям 
вивчення земної кулі, яке може надати людині дар передбачення».

Хоча перші карти виникли ще в давні часи, термін «карта» 
з’явився в Середні віки та походить від латинського слова charta — 
аркуш, папір. Відтоді географічна карта пройшла тривалий шлях 
розвитку — від примітивних зображень до сучасних цифрових мо
делей. Однак у будьякому вигляді географічна карта являє собою 
скарб точної інформації, вікно в навколишній світ. Проте цей скарб 
доступний лише тим, хто знайомий з основами науки картографії.

Минулого року ви працювали з різноманітними картами мате
риків та океанів. Зараз настав час опанувати прийоми роботи з кар
тографічними зображеннями України.

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА
§ 3. Географічна карта. Картографічні проекції

Ви дізнаєтесь:
 � про основні елементи карти
 � як створюють математичну основу карти
 � які види спотворень неминуче виникають при створенні географічних карт

Пригадайте:
 � характерні особливості географічної карти, плану та глобуса
 � чому на картах виникають спотворення

Карта є найважливішим джерелом географічних знань ще з дав
ніх часів (рис. 1). За допомогою карт розв’язують наукові й прак
тичні завдання під час гео логічних і географічних досліджень, здій
снюють планування й проектування будівництва, їх використовують 
у морській і повітряній навігації, навчанні та туризмі, космічних 
польотах, військовій справі. У шкільному курсі географії 8 класу 
гео графічні карти допоможуть вам дослідити природу та особливості 
населення нашої країни та рідного краю.
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Тема 1. Географічна карта

1 Географічна карта: її властивості та елементи.
Географічна карта — це зменшене та узагальнене зображення 

поверхні Землі, побудоване за математичними законами на площи
ні за допомогою умовних знаків. У самому визначенні карти відо
бражені її основні властивості:

  математичний підхід до побудови — використання масштабу 
та спеціальних картографічних проекцій;

  застосування особливої мови картографічних символів;
  генералізація (від латин. generalis — загальний, головний), 
тобто відбір та узагальнення найбільш важливої географічної 
інформації.
Географічну карту часто називають моделлю дійсності, під

креслюючи тим самим її завдання зображувати реалістичні об’єкти, 
явища та процеси. Для пов ного розкриття змісту карти дуже важ
ливим є розуміння її складових частин (елементів).

Головним елементом будьякої географічної карти є картогра-
фічне зображення — сукупність відомостей про природні або со
ціальноекономічні об’єкти та явища, їх розміщення, властивості, 
зв’язки, розвиток тощо.

Математичними елементами карти є масштаб, картографічні 
проекції, координатна сітка. Важливим елементом карти також 
є легенда — система умовних знаків та текстових пояснень.

2 Як створюють географічні карти.
Сферичну поверхню Землі неможливо розгорнути на площи

ну без розривів і складок. Для того щоб отримати суцільне зобра
ження земної поверхні з найменшими спотвореннями, у картогра
фії використовують спеціальні математичні способи, які називають 
картографічними проекціями.

Дерева

Річка

Житла

Рис. 1. «Межиріч-карта»  — одне 
з  найдавніших зображень місцевості. 
Вона була знайдена біля с.  Межиріч 
на Черкащині в  1966  р. Цій карті 
близько 15 тис. років.
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У загальному вигляді це завдання вирішу
ється в такий спосіб: спочатку на площину пе
реносять лінії меридіанів і паралелей, тобто кар
тографічну сітку. Потім, користуючись сіткою, 
на площину переносять географічні елементи. Це 
дуже непроста робота, для здійснення якої ви
користовують різні допоміжні поверхні: цилін
дри, конуси та площини. Розглянемо принципи 
їх використання.

У циліндричних проекціях зображення зем
ної поверхні переносять на уявний циліндр 
(рис. 2). Якщо його вісь збігається з віссю Зем
лі, то проекція називається нормальною (пря
мою), а якщо перпендикулярна до неї — попе
речною. Нормальна проекція використовується 
для карт світу, материків та країн, що розташо
вані в низьких (близьких до екватора) широтах. 
Характерною ознакою таких карт є те, що па
ралелі та меридіани на них є прямими лініями. 
Поперечна циліндрична проекція використову
ється для створення топографічних карт.

У конічних проекціях як допоміжна фігу
ра використовується конус (рис. 3). Якщо вісь 
конуса збігається з віс сю Землі, то проекцію 
називають нормальною (прямою) та викорис
товують для зображення материків і країн, що 
розташовані в середніх широтах. Градусну сіт
ку таких карт утворюють меридіани у вигляді 
прямих ліній та паралелі, що є дугами концен
тричних кіл. Для створення карти світу вико
ристовують декілька допоміжних конусів, і та
ку проекцію називають поліконічною.

Азимутальними називають такі картогра
фічні проекції, на яких поверхня Землі проекту
ється з певної точки на площину (рис. 4). Якщо 
допоміжна поверхня дотична до полюса, то про
екцію називають нормальною (прямою), а якщо 
до екватора, — поперечною. Азимутальні нор
мальні проекції використовують для зображення 
територій у приполярних широтах. Характерною 
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Рис. 2. Циліндрична нор-
мальна проекція. лінією ну-
льових спотворень є пара-
лель дотику циліндра до 
поверхні Землі (у нашому 
випадку це екватор).

Рис. 3. Конічна проекція. 
лінією нульових спотворень 
є паралель дотику конуса 
до поверхні Землі. Спотво-
рення зростають у міру від-
далення від цієї паралелі.
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Тема 1. Географічна карта

ознакою їх градусної сітки є меридіани у ви
гляді прямих ліній, що виходять з однієї точ
ки, і паралелі у вигляді концентричних кіл. 
В азимутальних поперечних проекціях зобра
жуються карти півкуль та територій у при
екваторіальних широтах. Екватор на карті 
є прямою лінією.

При побудові сучасних карт викорис
товують складні допоміжні поверхні, підбір 
яких залежно від завдань здійснюється за 
допомогою комп’ютерних програм.

3 Спотворення на географічних картах.
У будьякому випадку при переході від 

сферичної поверхні Землі до проекції вини
кають спотворення. Їх легко виявити шля
хом зіставлення зображення картографічної 
сітки та об’єктів на глобусі й карті. На кар
тах можуть бути чотири види спотворень: 
довжин ліній, кутів, площ і форм географіч
них об’єктів.

За характером спотворень картогра
фічні проекції поділяють на групи:

  рівновеликі — зберігають без спотворень 
довжини та площі, проте в них значно по
рушені кути та форми об’єктів (рис. 5, а);

  рівнокутні — зберігають без порушень 
кути та форми, але спотворюють довжи
ни та площі (рис. 5, б);
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Рис. 4. азимутальні проекції: а) азимутальна нормальна (пряма); б) азимутальна 
поперечна. У цих проекціях точка дотику площиною до земної кулі є точкою 
нульових спотворень, які зростають у міру віддалення від неї.
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за меридіанами.
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  довільні — мають усі види спотворень, але при їх побудові 
картографи намагаються знайти найбільш вигідний для кож
ного конкретного випадку розподіл спотворень. Різновидом 
довільної проекції є рівнопроміжна картографічна проекція, 
у якій масштаб уздовж одного з головних напрямків (за ме
ридіанами чи паралелями) є сталою величиною (рис. 5, в).
Відповідно до завдань обирають такі картографічні проекції, що 

дозволяють уникнути небажаних спотворень. Так, наприклад, рівно
великі проекції зручні для вимірювання площ об’єктів. Рівнокутні 
використовують для визначення напрямів та прокладання маршрутів 
морських суден та літаків. Це зручно, адже лінія, що перетинає всі 
меридіани під одним кутом, зображується на них прямою.

Для побудови географічних карт території України зазвичай 
застосовують нормальну конічну рівнопроміжну проекцію за мери
діанами. На картах із такою проекцією порівняно мало спотворю
ються кути і площі, масштаб можна вважати постійним на невели
ких відстанях навколо будьякої точки. Тому на цих картах можна 
приблизно вимірювати кути, невеликі відстані та площі.

! Головне
  Географічна карта є головним носієм просторової географіч

ної інформації.
  За видом допоміжної поверхні розрізняють циліндричні, ко

нічні та азимутальні картографічні проекції.
  За характером спотворень картографічні проекції поділяють 

на рівновеликі, рівнокутні, довільні.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Назвіть головні властивості та елементи географічної карти. 2.  Чому пе-
ред початком роботи з  картою слід ознайомитися з  її легендою? 3.  Пояс-
ніть основні принципи побудови циліндричних, конічних та азимутальних 
проекцій. Для створення яких карт їх використовують? 4.  Чому при ство-
ренні географічних карт неможливо уникнути спотворень? Яким чином мож-
на дізнатися про характер і  величину картографічних спотворень на карті?

Поміркуйте
Із якою метою для різних географічних карт використовують різні картогра-
фічні проекції?

Практичне завдання
Перегляньте карти атласу для 8 класу. За характером градусної сітки визнач-
те, у  яких проекціях вони побудовані.
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Тема 1. Географічна карта

§ 4. Класифікація карт. Способи зображення 
географічних об’єктів та явищ на картах
Ви дізнаєтесь:

 � про основні графічні способи, які застосовують при створенні географіч-
них карт

Пригадайте:
 � за якими ознаками географічні карти поділяють на групи
 � що таке умовні знаки
 � види умовних знаків

В епоху технічного прогресу важко переоцінити вміння пра
цювати з географічною картою. Без нього не обійтися геологам і мо
рякам, будівельникам і пілотам і, звісно, учням, які відкривають 
для себе світ та проводять власні дослідження. Робота з картою 
сприяє не тільки глибокому осмисленню географічних процесів та 
явищ, але й розвитку в людини просторового уявлення, пам’яті, 
уміння аналізувати, узагальнювати тощо.

1 Види карт.
Для того щоб орієнтуватися у великій кількості карт різ

них видів та змісту, слід пригадати їх упорядкування за різними 
ознаками.

За охопленням території розрізняють карти:
  усієї земної кулі (карти світу та карти півкуль);
  карти материків та океанів;
  карти окремих частин материків (держав, областей тощо).
Від охоплення території значною мірою залежить масштаб 

карти. За масштабом усі географічні карти поділяють на такі 
види:

  великомасштабні (масштаб більше 1 : 200 000);
  середньомасштабні (масштаб від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000);
  дрібномасштабні (масштаб 1 : 1 000 000 і менше).
Чим більший розмір території, зображений на карті, тим дріб

ніший масштаб карти.
За змістом географічні карти бувають:

  загальногеографічні (топографічні, загальнотопографічні, огля
дові) — з однаковою докладністю відображають основні елемен
ти місцевості;

  тематичні (карти природних і суспільних явищ) — їх зміст 
визначається темою, якій вони присвячені;
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  спеціальні — призначені для вирішення конкретних завдань 
і розраховані на кваліфікованого споживача (інженернобуді
вельні, навігаційні тощо).
Залежно від того, у яких сферах людської діяльності вони бу

дуть використані, карти розрізняють за призначенням: навчальні, 
туристичні, довідкові, військові, технічні тощо.

2 Способи картографічного зображення.
Картографічні умовні знаки є особливою мовою, яка дає змо

гу не лише подати певні відомості про об’єкти картографування, але 
й наочно передати їх просторове розміщення. Це не під силу іншим 
засобам передачі інформації, наприклад описовим або математичним.

За дослідженнями вчених, для того щоб охарактеризувати ділянку місце-
вості, зображеної на аркуші карти масштабу 1 : 100 000, потрібно близько 
200  тис. слів. Текст такого опису, виданого друкарським способом, займе 
приблизно 400  сторінок книжки середнього формату.

Із метою зображення територіального поширення об’єктів, 
явищ і процесів застосовують системи умовних знаків, що назива
ються способами картографічного зображення. Особливо широко во
ни представлені на тематичних картах.

Спосіб якісного фону використовують для якісної характерис
тики об’єктів та явищ, що є суцільними на земній поверхні та які 
можна чітко розмежувати в просторі (рис. 1). Територію ділять за 
обраними ознаками на частини, кожну з яких позначають загаль
ноприйнятим кольором або штриховкою. У такий спосіб зображу
ють, наприклад, кліматичні пояси на кліматичних картах, вік гір
ських порід — на геологічних, країни — на політичних.

Спосіб ареалів полягає в зображенні на карті ділянки (ареалу) 
поширення об’єктів або явищ (рис. 2). Для передачі меж ареалів 
застосовують: оконтурення їх лінією різного рисунка, фарбування 
або штрихування, рівномірне розміщення художніх або символь
них знаків. На картах природних умов України ареали застосову
ють для виділення басейнів корисних копалин, поширення районів 
небезпечних природних явищ тощо.

Спосіб локалізованих знаків використовують для зображення 
об’єктів, розміри яких не дозволяють відтворити їх у масштабі кар
ти (рис. 3). Це можуть бути населені пункти, родовища корисних 
копалин, окремі форми рельєфу. Характеристику об’єктів переда
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Тема 1. Географічна карта

Рис. 1. Спосіб якісного фону.
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Рис. 2. Спосіб ареалів.
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Рис. 3. Спосіб локалізованих знаків. Рис. 4. Спосіб лінійних знаків.
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ють форма, величина та колір значків. За формою значки можуть 
бути геометричними (3, а), буквеними (3, б) та наочними (3, в).

Спосіб лінійних знаків застосовують для зображення об’єктів, 
явищ і процесів лінійного характеру — кордонів, обрисів берегів 
тощо та лінійних об’єктів, що не виражаються по ширині в масш
табі карти (дороги, річки) (рис. 4). Характеристики об’єктів пере
дають малюнком, кольором і шириною ліній.

Спосіб ізоліній полягає у відображенні величини неперерв
них у просторі явищ: ізолінії сполучають точки з однаковим 
кількісним показником (рис. 5, а). Проміжки між ізолініями 
іноді фарбують одним кольором різного відтінку, значення по
казника в них поступово змінюється (рис. 5, б). Рельєф зобра
жують горизонталями (ізогіпсами), кількість опадів — ізогієтами, 
глибину морів — ізобатами, температуру повітря — ізотерма
ми тощо.

Крапковий спосіб застосовують для зображення на карті масо
вих розосереджених об’єктів кількістю крапок (чи інших мініатюр
них геометричних фігур) однакового або кількох розмірів. Кожна з 
них має певне числове значення (рис. 6). Наприклад, одна крапка 
може позначати 1000 га посівів сільськогосподарської культури.

Спосіб картограми — це спосіб зображення прояву певно
го явища в межах одиниць територіального поділу за відносними 
показниками (на одиницю площі, проміжок часу, у проміле або від
сотках) (рис. 7). Для картограми обов’язкова наявність шкали, яка 
відображає насиченість кольору та густоту штрихування зі зміною 
величини показника. У такий спосіб показують частку заповідних 
територій у загальній площі областей України.

Спосіб картодіаграм використовує абсолютні статистичні по
казники в межах певних територіальних одиниць за допомогою 
спеціальних діаграмних знаків: стовпчиків, кубів, кіл (рис. 8). Во
ни дозволяють легко порівнювати між собою показники окремих 
територій, наприклад площа лісів у межах адміністративних об
ластей України.

! Головне
  Карти поділяють на групи за охопленням території, масшта

бом, змістом і призначенням.
  Основними способами картографічного зображення місцевості 

є способи якісного фону, ареалів, локалізованих знаків, лінійних 
знаків, ізоліній, крапковий, картограми та картодіаграм.
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Запитання та завдання для самоперевірки
1.  На які групи поділяють карти за масштабом? До якої з  них належать кар-
ти України у  шкільному атласі? стінні карти України? 2.  Яку групу карт за 
охопленням території ви найчастіше використовували на уроках географії 
в  7  класі? До якої групи належить більшість карт в  атласі 8  класу? 3.  До-
беріть приклади тематичних карт, що наведені у  вашому підручнику. Яким 
темам вони присвячені? 4.  Назвіть та коротко охарактеризуйте основні 
способи картографічного зображення місцевості. Поясніть різницю між кар-
тограмами та картодіаграмами.

Практичні завдання
1.  За текстом параграфа складіть у  зошиті схему або таблицю «Класифіка-
ція географічних карт». Наведіть приклади карт кожної групи. 2.  Пере-
гляньте атлас із географії для 8  класу та знайдіть приклади використання 
на географічних картах різних способів картографічного зображення.

§ 5. Зображення України в  картографічних творах.  
Види картографічних зображень
Ви дізнаєтесь:

 � як новітні технології розширюють можливості картографії
 � які інтернет-джерела містять картографічну інформацію про Україну

Пригадайте:
 � що таке географічна карта
 � які географічні інтернет-ресурси вам відомі

Карта відома нам ще з давніхдавен. Із часом вона постійно 
вдосконалювалася, пройшовши шлях від примітивних зображень 
до сучасного точного креслення на математичній основі. Змінили
ся й способи відображення картографічної інформації. Поряд із па
перовими носіями все більшого поширення набувають картографіч
ні зображення, створені за допомогою ком п’ю тер них програм.

1 Навчальні карти та атласи.
За роки незалежності України національна картографія про

йшла складний шлях розвитку від перших простих стінних карт 
і невеликих шкільних атласів до Національного атласу України та 
комплексних навчальних картографічних засобів (рис. 1).

Сучасне картографічне забезпечення для школярів передбачає 
використання різних видів картографічних творів, що поділяють
ся на дві групи: традиційні та електронні.
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До традиційних видів навчальних картогра
фічних творів належать стінні карти, атласи, 
контурні карти, карти в підручниках і робочих 
зошитах, глобуси. До електронних — статичні та 
інтерактивні карти, атласи. Головною особливі
стю навчальних картографічних матеріалів є до
ступність їх картографічного зображення та від
повідність певним географічним темам.

Особливу роль у проведенні географічних 
досліджень відіграє географічний атлас — сис
тематизований збірник географічних карт. Кар
ти атласів зручно порівнювати, за необхідності 
за ними можна отримати статистичні відомості.

Вдалою альтернативою друкованим картам 
та атласам є їх електронні аналоги. Електронні 
карти та атласи поширюються на компактдис
ках або в мережі Інтернет.

2 Картографічні інтернет-джерела.
Кількість карт і атласів, що існують в Ін

тернеті, обчислюється сотнями тисяч. Нові тех
нології дозволяють урізноманітнювати способи 
зображення, змінювати оформлення карт, вико
ристовувати комп’ютерний дизайн, застосовува
ти анімації. Це стало причиною перетворення 
Інтернету на важливе джерело картографічної 
інформації та розвитку вебкартографії.

Веб-картографія  — це сукупність технологій, пов’язаних зі створенням 
різноманітних віртуальних карт, їх розміщенням та обробкою в  інтернет-
просторі.

Усі картографічні твори, наявні в мережі Інтернет, поділя
ються на чотири великі групи:

  статичні зображення — створюються шляхом цифрування та 
сканування традиційних картографічних творів;

  інтерактивні зображення — мають певний набір інтерактивних 
функцій, завдяки яким можливе поетапне представлення зміс
товних складових, значне розширення обсягу географічної інфор
мації за рахунок додаткових текстів, ілюстрацій, графіків тощо;

Рис. 1. Фахівці Інституту 
гео графії є розробниками 
концепції (ідеї) Національ-
ного атласу України 2007 р. 
Це офіційне державне ви-
дання, певний атрибут 
Української держави. атлас 
містить 875  унікальних карт, 
створених на базі новітніх 
знань і  статистичної інфор-
мації, а  також тексти, графі-
ки та фотографії.
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  картографічні анімації, фільми, мультимедійні продукти, вір
туальні моделі;

  карти, атласи, космічні знімки в геоінформаційних системах.
На базі сучасних технологій в Україні створено інтернетре

сурс «Освіта» з інтерактивними функціями, що містить інтернет
версії електронних навчальних атласів, контурних карт, стінних 
карт, підручників тощо.

Іншим інтернетресурсом, на якому можна отримати потріб
ну картографічну інформацію про певну місцевість, є «МЕТА. Ма
пи України» (рис. 2).

У масштабах планети чи не найповнішим і найпотужнішим 
вебресурсом, на якому розміщено різну картографічну інформацію 
про майже всі країни світу, їхні міста тощо, є вебресурс Google 
Earth (Гугл Планета Земля). За його допомогою можна оглянути 
у тривимірному режимі практично будьяку місцевість, прокласти 
маршрут та здійснити віртуальну подорож, визначити точні коор
динати, дослідити природні явища з космосу, навіть подорожувати 
в минуле, облетіти всю планету та зануритися під воду.

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

мовило виникнення ще одного їх різновиду — геоінформаційних сис-
тем (ГІС)  — систем збору, збереження, аналізу та графічного пред
ставлення просторових даних та пов’язаної з ними інформації. ГІС 
надає нові інструменти, що розширюють наукові засади картогра
фії. За їхньою допомогою карти можуть бути легко доповнені три
вимірними зображеннями, графіками й таблицями, фотографіями 
та іншими засобами, у тому числі мультимедійними. Так, напри
клад, картографічний сервіс Google Maps має низку спеціальних 

Рис. 2. Інтерфейс «МеТа. Ма-
пи України». МеТа  — україн-
ський пошуковий портал 
в  Інтернеті. Він використовує 
пошукову систему власної 
розробки українською, росій-
ською та англійською мова-
ми. Зона пошуку  — україн-
ські сайти та сайти, що 
стосуються України.
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програм для управління картами, що дозволяють вбудовувати кар
ти, додавати власні контури, маркери, інтерактивні підказки.

Значною мірою розширює можливості ГІС застосування сучас
них навігаційних систем, за допомогою яких можна визначати ко
ординати, швидкість і напрямок руху об’єктів у будьякій точці 
земної кулі, у будьякий час доби, за будьякої погоди.

Найбільш популярною навігаційною системою є Global Positioning 
System (GPS) — глобальна система позиціонування, створена аме
риканськими вченими.

Дані супутникового позиціонування використовуються у вій
ськовій справі, морській та повітряній навігації, геодезії. Навіга
ційні системи надійно увійшли в наше повсякденне життя. Без 
GPSнавігації зараз складно уявити роботу громадського транспор
ту або туристичні подорожі. Використання супутникової навігації 
у пристроях дозволяє швидко орієнтуватися в місті, обирати без
печний та оптимальний маршрут руху.

Принцип дії системи GPS полягає в  тому, що навігаційні супутники випро-
мінюють спеціальні електромагнітні сигнали. апаратура користувачів, 
прикріплена до об’єктів, що розташовані на поверхні Землі або навколо-
земному просторі, приймає ці сигнали та після спеціальної обробки подає 
інформацію про місце розташування і  швидкість об’єкта.

Застосування супутникових технологій спільно з геоінформа
ційними системами відкриває широкі можливості для спостережен
ня та вивчення будьяких динамічних процесів і явищ, що відбу
ваються в географічній оболонці.

! Головне
  У наш час традиційні карти є важливим, але не єдиним кар

тографічним джерелом пізнання навколишнього світу.
  Різноманітні картографічні сервіси, що існують у мережі Ін

тернет, дозволяють використовувати високоточні картографічні ма
теріали у цифровому форматі, отримувати інформацію, що постій
но оновлюється, та створювати карти самостійно.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які явища та процеси ви можете дослідити за допомогою географічного 
атласу для 8  класу? 2.  Назвіть види та ознаки картографічних творів, наяв-
них у мережі Інтернет. 3. Що таке веб-картографія? Наведіть приклади форм 
роботи з  картографічними зображеннями, які можна здійснювати завдяки 
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комп’ютерним технологіям. 4.  Чим карти, створені в  ГІС, відрізняються від 
електронних карт? Наведіть приклади можливого застосування ГІС.

Працюємо самостійно
1.  Використовуючи офіційний сайт Національного атласу України (www.igna.
org.ua), доберіть інформацію про зміст і  призначення цього наукового твору.  
2.  За адміністративною картою України в  атласі установіть положення свого 
населеного пункту та визначте його географічні координати. Знайдіть україн-
ське місто, яке ви  б хотіли відвідати. Прокладіть по карті маршрут та за до-
помогою масштабу обчисліть відстань, яку вам потрібно подолати. (Вико-
найте те саме завдання за допомогою програми Google Earth та порівняйте 
результати.)

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

§ 6. Топографічні карти
Ви дізнаєтесь:

 � чим топографічні карти відрізняються від інших географічних карт
 � чому топографічні карти мають велику детальність та точність зображення
 � як визначати географічні та прямокутні координати за топографічною 

картою

Пригадайте:
 � види картографічних проекцій
 � як визначити географічні координати об’єкта за географічною картою

Ми не замислюємося, завдяки чому точно прокладаються тру
бопроводи, лінії електропередач, будуються селища та міста, заліз
ничні та автомобільні дороги. Усе це було б неможливим без топо
графічних карт.

1 Топографічні карти та їх практичне використання.
Що таке топографічна карта та чим вона відрізняється від ін

ших географічних карт? Насамперед масштабом. В Україні топогра
фічні карти складають у масштабах 1 : 1 000 000, 1 : 500 000, 1 : 200 000, 
1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000. Карти таких масштабів дають 
можливість докладно вивчати місцевість без її безпосереднього спо
стереження.

Отже, топографічні карти — це загальногеографічні карти, що від
різняються великою детальністю змісту та забезпечують високу точ
ність вимірювань за ними. Топографічні карти використовують 
у різних сферах людської діяльності: у військовій справі, державному 
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плануванні, для проектування інженерних споруд і комунікацій, орі
єнтування на місцевості та прокладання маршрутів під час спортив
них змагань і туристичних походів. Усі топографічні карти є основою 
створення різних тематичних карт та карт більш дрібного масштабу.

Однак навіть топографічні карти не завжди можуть задоволь
нити вимоги певної практичної діяльності, особливо коли потрібне 
дуже детальне відображення місцевості. У таких випадках створю
ють топографічні плани. Територія міст і населених пунктів Укра
їни представлена на топографічних планах у масштабах 1 : 5000 та 
1 : 2000. Вони призначені для проектування будівництва житлових 
і промислових районів, відображення схем руху транспорту. Для 
більш повної інформації до них додають перелік назв вулиць, важ
ливих об’єктів та їх характеристик тощо.

2 Умовні знаки.
В основі вміння читати топографічну карту лежить знання 

умовних знаків та їхніх властивостей. Залежно від способу зобра
ження виділяють чотири групи умовних знаків (рис. 1).

Масштабні (контурні) умовні знаки використовують для по
значення об’єктів, що відображаються в масштабі карти або плану, 
наприклад болота, озера, лісові або сільськогосподарські угіддя тощо. 
За такими знаками можна визначити площу об’єкта.

Масштабні Позамасштабні лінійні

 Хвойні ліси

 Рідколісся

 Піски рівні

0,9
  Болота  

непрохідні

  Промислові  
підприємства  
з трубами

 Вітряки
 Церкви
  Склади  

пального

  лінії зв’язку
 Залізниці:

 одноколійні
 двоколійні

  Постійна бере-
гова лінія мо-
рів та озер

Пояснювальні

137

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

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

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

Рис. 1. Приклади умовних знаків топографічних карт.
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Позамасштабні умовні знаки — це сим
воли (знаки), що зображують предмети, площа 
яких не може бути виражена в масштабі кар
ти. До таких предметів місцевості можна від
нести окремі дерева, споруди тощо. Позамасш
табні знаки мають вигляд різних геометричних 
фігур певного розміру або спрощених рисунків.

Лінійні умовні знаки використовують для по
значення витягнутих об’єктів, при цьому їхня до
вжина відображена в масштабі карти, а ширина за
вищена. Такими знаками показують, наприклад, 
струмки, шляхи сполучення, лінії зв’язку, межі ад
міністративнотериторіального поділу тощо.

Пояснювальні умовні знаки — стрілки, під
писи, буквені та цифрові позначення, — надають 
додаткову характеристику об’єктів. Як правило, 
їх використовують у поєднанні з масштабними, 
лінійними та позамасштабними умовними знака
ми. Наприклад, знак хвойного або листяного де
рева всередині лісу показує характер лісової рос
линності, стрілка з числом на річці — напрямок 
та швидкість течії.

На топографічній карті горизонталі та інші 
умовні знаки природних форм рельєфу подаються 
коричневим кольором, а штучні форми та окремі 
об’єкти — чорним. Чим стрімкіші схили, тим 
менша відстань між сусідніми горизонталями.

3 Чому топографічні карти мають високу точ-
ність зображення.
Топографічні карти складають у рівнокут

ній поперечній циліндричній проекції Гаусса — 
Крюгера. Ця проекція дає змогу отримати кар
тографічне зображення досить великих ділянок 
земної поверхні майже без спотворень.

Розглянемо геометричну сутність проекції, 
у якій створюються топографічні карти, є такою. 
Уся земна поверхня розподіляється за меридіа
нами на 60 зон шириною по 6° кожна (рис. 2). 
Серединний меридіан у кожній зоні називається 

Рис. 2. Розподіл земної 
поверхні на шестигра-
дусні зони.

Рис. 3. Проекція зони 
на циліндр.
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осьовим меридіаном, він розділяє зону на дві рівні частини — захід
ну і східну. Облік зон ведеться із заходу на схід від початкового 
(гринвіцького) меридіана.

Щоб зрозуміти, як створюється на площині зображення цих 
зон, уявіть циліндр, який осьовим меридіаном однієї із зон торка
ється земної кулі (рис. 3).

У такий спосіб послідовно спроектуємо на бічну поверхню цилін
дра решту зон, одну поряд з іншою. Розгорнувши поверхню циліндра, 
отримаємо зображення земної поверхні на площині у вигляді окремих 
зон, які торкаються одна одної лише в точках по екватору.

Зображення кожної зони поділяється сіткою меридіанів і па
ралелей на окремі аркуші карти встановленого розміру. Такий про
цес поділу карти на окремі аркуші називають розграфленням. Кож
ний аркуш має свою адресу — номенклатуру, завдяки чому можна 
швидко знайти потрібну карту певної території.

Розграфлення та номенклатура вітчизняних топографічних 
карт ґрунтується на розграфленні й номенклатурі міжнародної кар
ти масштабу 1 : 1 000 000. Розміри аркуша карти такого масштабу 
складають 6° по довготі та 4° по широті (рис. 4).

4 Визначення географічних координат.
На топографічних картах відображається територія земної по

верхні, обмежена на заході й сході меридіанами, на півночі й пів
дні — паралелями з відомими довготою і широтою (див. форзац 1). 
На північній та південній опорних рамках трапеції нанесені мінут

Рис. 4. Розграфлення ар-
кушів міжнародної карти 
масштабу 1 : 1 000 000. Но-
менклатура (адреса) ар-
куша карти складається 
з  букви й номеру колони. 
Наприклад, аркуш, де зо-
бражений Київ, має но-
менклатуру М-36, 
львів  — М-35.
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ні поділки по довготі, а на західній і східній сторо
нах — по широті у вигляді чорних і білих шашок, що 
чергуються. Кожна мінута довготи й широти поділе
на точками на шість частин, відстань між якими від
повідає 10 секундам. У кутках рамки наведені їх гео
графічні координати.

За топографічною картою можна визначити гео
графічні координати будьякого об’єкта з точністю до 
секунд.

1) Від заданої точки відкладаємо перпендикуляр 
до мінутної рамки карти.

2) Відраховуємо кількість відкладених мінутних 
(чорних або білих) та секундних (позначених точ
ками) відрізків та додаємо отримані значення до 
наведених у кутках рамки географічних коорди
нат широти та довготи.
Визначимо географічні координати гори Півден

на (136,7 м) за топографічною картою (форзац 1). Ши
рота південної паралелі карти відома: φ = 53°30′ пн. ш.; 
до неї слід додати 1′16″ (один чорний відрізок — це 
1′ і один відрізок по 10″ та 6″ із другого відрізка). От
же, широта гори Південна: φ = 53°31′16″ пн. ш. Так са
мо від західного меридіана (λ = 30°45′) визначаємо дов
готу: додаємо 29″ (два повні відрізки по 10″ та велика 
частина третього відрізка — 9″). Довгота гори Півден
на: λ = 30°45′29″ сх. д.

5 Визначення прямокутних координат.
Картографічна проекція топографічних карт дозволяє засто

совувати ще одну систему координат — прямокутну. За її допомо
гою зручно вести математичні розрахунки, визначати відстані або 
площі, користуючись звичними значеннями X та Y (у кілометрах 
або метрах), а не градусними величинами.

За вісь X беруть осьовий меридіан певної шестиградусної зо
ни, а за вісь Y — лінію екватора. Координата X показує відстань 
певної точки від екватора, а координата Y вказує віддаленість точ
ки від осьового меридіана. Для території України, що розташова
на в Північній півкулі, усі значення координати X будуть додат
ними. Значення Y залежить від положення точки щодо осьового 
меридіана та може бути як додатним, так і від’ємним. Щоб уник

Рис. 5. Система плос-
ких прямокутних коор-
динат однієї зони. Коор-
дината  Y осьового 
меридіана зони дорів-
нює 500  км.
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нути від’ємних значень, початок відліку координат Y домовилися 
перенести на 500 км на захід. Усі точки, розміщені на схід від осьо
вого меридіана, мають значення координати Y більше 500 км, на 
захід — менше 500 км (рис. 5).

Для того щоб відрізняти зони, слід па м’я тати, що їх номери 
входять до значення координати Y у вигляді перших цифр. Тери
торія України займає чотири зони — від четвертої до сьомої включ
но. Тому перші значення координати Y на топографічних картах 
України матимуть значення від 4 до 7.

На топографічній карті нанесені лінії, що проведені через 
1 км і паралельні до осей X та Y. Вони підписані в рамці кар
ти та утворюють квадратну кілометрову сітку.

Координати ліній сітки підписуються в кілометрах між вну
трішньою та мінутною рамками карти. Біля крайніх ліній за
значені повні значення координат, біля проміжних — скорочені, 
тобто лише десятки та одиниці кілометрів. Скорочені координати 
використовують для позначення будьякого квадрата кілометрової 
сітки. Квадрат, у якому розташований заданий об’єкт, вказуєть
ся значеннями його нижньої та лівої сторін. Наприклад, гора 
Південна (136,7 м) розташована у квадраті 4651).

Для обчислення прямокутних координат об’єкта:
1) знаходимо квадрат, у якому він розташований;
2) з’ясовуємо в рамці карти значення, що відповідають півден

ній (нижній) та західній (лівій) лініям квадрата, та запису
ємо кількість кілометрів у вигляді цілого числа;

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

4) циркулем або лінійкою вимірюємо відрізки та, користуючись 
масштабом, обчислюємо значення в метрах;

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

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

яка розміщена у квадраті 4651. Значення координат південної 
та західної ліній кілометрової сітки: X = 5946, Y = 6351 км. Те
пер потрібно визначити, на скільки гора Південна віддалена від 
цих ліній. Вимірюємо перпендикуляри та за допомогою лінійно
го масштабу переводимо в метри: ΔX = 375 м, ΔY = 250 м. Допи
суємо отримані значення до встановлених координат кілометро
вої сітки: X = 5 946 375 м, Y = 6 351 250 м.
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Координата X означає, що гора Південна віддалена від еква
тора на 5 946 375 м, або 5946,375 км. Координата Y вказує на по
ложення об’єк та в шостій зоні з координатою 351,25 км. Число 
351,25 менше за 500 км, тому об’єкт розташований на захід від 
осьового меридіана на відстані: 500 – 351,25 = 148,75 км.

! Головне
  Топографічні карти призначені для детального вивчення міс

цевості з метою розв’язання багатьох господарських та наукових 
завдань.

  На кожному аркуші топографічної карти зображується по
рівняно невелика ділянка місцевості, у межах якої земна поверх
ня практично близька до площини, тому спотворення на них ду
же незначні.

  Точне положення об’єктів на топографічній карті визначають 
за допомогою географічних та прямокутних координат.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які карти називають топографічними? Наведіть приклади практичного засто-
сування топографічних карт. 2.  Наведіть приклади масштабних, позамасштаб-
них, лінійних та пояснювальних умовних знаків. 3.  Яку картографічну проекцію 
застосовують при створенні топографічних карт? Чому спотворення на топогра-
фічних картах є  незначними? 4.  Поясніть послідовність дій при визначенні 
географічних та прямокутних координат за топографічною картою.

Поміркуйте
Чим відрізняються географічні та прямокутні координати?

Практична робота 1
Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних коорди-
нат, висот точок за топографічною картою

Уважно опрацюйте рекомендації щодо визначення координат об’єктів, які 
наведені в  тексті параграфа. За топографічною картою (форзац  1) визначте 
гео графічні та прямокутні координати об’єктів. Результати роботи занесіть 
до таблиці.

Назва об’єкта
Квадрат 

карти 
Географічні координати 

(широта і довгота)
Прямокутні координати 

(Х та Y)

Башта 4652

Джерело Чисте 4653

Школа 4453

Криниця 4451
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§ 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок 
за  топографічною картою
Ви дізнаєтесь:

 � як орієнтуватися та проводити вимірювання за топографічною картою
 � що таке істинний та магнітний азимути, дирекційний кут

Пригадайте:
 � як орієнтуватися на місцевості за топографічною картою
 � що таке абсолютна та відносна висота місцевості, горизонталі, бергштрихи

Топографічні карти широко застосовують у різних сферах люд
ської діяльності; вони стають у пригоді і в повсякденному житті: 
під час туристичних походів, подорожей незнайомою місцевістю, 
пошуку об’єктів у великому місті тощо. Головне — вміти орієнту
ватися за топографічною картою.

1 Визначення напрямків.
Для орієнтування на місцевості використовують так звані ку

ти орієнтування. Один із них вам відомий. Це азимут — кут між на
прямком на північ і заданим напрямом, відкладений за годиннико
вою стрілкою. Азимути вимірюються від 0° до 360°.

На місцевості азимут визначають за допомогою компаса. Магніт
на стрілка компаса орієнтується уздовж магнітного меридіана та вка
зує на магнітний полюс. Кут між напрямом магнітного меридіана та 
напрямом на певний предмет називають магнітним азимутом (Ам).

На карті за допомогою транспортира вимірюють істинний 
(гео графічний) азимут (Аі) — кут, відкладений за годинниковою 
стрілкою між північним напрямом географічного меридіана та 
напрямком на певний орієнтир. Напрямку дійсного меридіана на 
топографічній карті відповідають бічні сторони рамки аркуша кар
ти. Як виміряти на карті географічний азимут? Для цього в по
чатковій точці лінії проводять лінійкою географічний меридіан 
(лінію, паралельну до бічної рамки), а потім транспортиром ви
мірюють кут між меридіаном і заданим напрямом (рис. 1).

Магнітний та географічний азимути здебільшого неоднакові, 
оскільки гео графічний та магнітний полюси не збігаються. Між ни
ми утворюється кут, який називають магнітним схиленням (МС). Во
но може бути східним (якщо північний кінець магнітної стрілки 
відхиляється від північного кінця географічного меридіана на схід) 
або західним (якщо північний кінець магнітної стрілки відхиляєть
ся від північного кінця географічного меридіана на захід).
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Через зміну положення магнітних полюсів кут магнітного схилення зміню-
ється зі зміною місця й  часу. На території України він коливається від +2° 
до +6°. Конкретну для певної території величину магнітного схилення відо-
бражають схемою в  легенді топографічної карти.

Залежність між істинним та магнітним азимутами виражаєть
ся формулою:

Аі = Ам  + МСсх,  Аі = Ам – МСзах

Якщо магнітне схилення східне, його значення додають до зна
чення магнітного азимута, якщо західне — віднімають (рис. 2).

За топографічною картою вимірюють ще один кут орієнту
вання — дирекційний. Дирекційний кут (Д) — це кут між північ
ним напрямом кілометрової сітки та заданим напрямом. Його легко 
виміряти транспортиром без додаткових графічних побудов. Як 
і азимут, дирекційний кут відраховується за годинниковою стріл
кою та може мати величину від 0° до 360°. Від істинного азиму
та дирекційний кут відрізняється на величину кута, що назива
ють зближенням меридіанів (ЗМ):

Аі = Д  +  ЗМсх,  Аі = Д – ЗМзах

Знаючи формули взаємозалежності кутів орієнтування, легко 
визначити будьякий із них, зробивши на топографічній карті лише 
один вимір транспортиром (рис. 3).

Рис. 1. Вимірювання істинного 
азимута (Аі) та дирекційного ку-
та (Д) за топографічною картою.

Рис. 2. Схема взаємного 
положення меридіанів на 
топографічних картах: іс-
тинний меридіан познача-
ють зірочкою, магнітний  — 
прямою стрілкою, лінію 
кілометрової сітки  — зво-
ротною стрілкою.

Географічний
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Рис. 3. Співвідношення 
між кутами орієнтування.
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Задача. Автомобіль рухається по дорозі з населеного пункту 
Червоне в напрямку річки (див. топографічну карту на с. 30, ква
драт 4451). Зробіть необхідні вимірювання та обчисліть істинний 
та магнітний азимути напряму руху автомобіля.

1) За допомогою транспортира вимірюємо дирекційний кут (Д) 
між вертикальною лінією сітки та автомобільною дорогою у ква
драті 4451.

2) За схемою під рамкою карти визначаємо величину зближен
ня меридіанів: ЗМ = 0°46″ — східне.

3) За формулою визначаємо істинний азимут: Аі = Д + ЗМсх.
4) За схемою під рамкою карти визначаємо величину магнітно

го схилення: МС = 3° — західне.
5) Визначаємо істинний азимут за формулою: Аі = Ам – МСзах.
6) Визначаємо магнітний азимут за формулою: Ам = Аі + МСзах.

2 Вимірювання відстаней.
Для того щоб визначити на карті відстань між будьякими об’єк

тами, потрібно виміряти на карті лінійкою або циркулем відстань між 
ними в сантиметрах і помножити отримане число на величину масш
табу. Без будьяких розрахунків відстань по карті можна визначити, 
використовуючи лінійний масштаб. Для цього достатньо виміряти 
циркулем відстань між заданими точками на карті, прикласти цир
куль із цією відстанню до лінійного масштабу та прочитати за над
писами величину в метрах або кілометрах, що відповідає відстані на 
місцевості. Для визначення довжини кривих та звивистих ліній ви
користовують спеціальний прилад — курвіметр. У разі відсутності 
курвіметра довжину хвилястої лінії можна виміряти циркулемвимі
рювачем, «прокрокувавши» її невеликим розхилом. Помноживши 
кількість «кроків» на довжину розхилу, отримаємо довжину лінії.

3 Визначення висот.
Рельєф місцевості наноситься на топографічні карти горизон

талями, що доповнюються абсолютними позначками та бергштри
хами. Деякі абсолютні висоти точок та об’єктів позначені точкою 
та числом. Зверніть увагу на топографічну карту на форзаці 1. Так, 
абсолютна висота гори Південна дорівнює 136,7 м.

Якщо точка розміщена на підписаній горизонталі, то її абсо
лютна висота збігається з позначкою цієї горизонталі. Якщо ні, то 
її висоту обчислюють за висотою перерізу рельєфу, значення якої 
вказується в зопоміжному оснащенні топографічної карти під пів
денною рамкою карти. Наприклад, висота вежі мобільного зв’язку 
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складає 135 м. Якщо точка розташована між суміжними горизон
талями, вираховують її перевищення щодо нижчої горизонталі та 
додають до абсолютної висоти цієї горизонталі.

! Головне
  Кутами орієнтування є істинний та магнітний азимути, ди

рекційний кут.
  Істинний азимут та дирекційний кут вимірюють за топографіч

ною картою, магнітний азимут визначають на місцевості за допомогою 
компаса. Кути орієнтування можна обчислювати за допомогою формул.

  Абсолютні висоти точок визначають за горизонталями та по
значками висот.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Назвіть основні кути орієнтування. Поясніть принципи їх вимірювання. 
Укажіть, де розміщена інформація про величину магнітного схилення та збли-
ження меридіанів. 2.  Сформулюйте послідовність дій під час вимірювання 
відстаней за картою. 3. Розкажіть про особливості визначення абсолютних 
висот за топографічною картою.

Поміркуйте
Як виміряти відстань за топографічною картою, якщо під рукою немає лі-
нійки та циркуля?

Практична робота 1
Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних коорди-
нат, висот точок за топографічною картою (продовження)

Виконайте завдання за фрагментом топографічної карти на форзаці  1.
1. З’ясуйте істинний та магнітний азимути напряму: 1) руху потягу, який пря-

мує через населений пункт Червоне до мосту; 2) від башти на східній 
околиці села Пеньки на джерело Чисте.

2. Визначте абсолютну висоту: 1) точки, де розташована вежа мобільного 
зв’язку (квадрат 4651); 2) джерела Чисте.

3. Обчисліть: 1) яку відстань подолає пішохід від церкви на західній околи-
ці села Стасове до цегляного заводу на березі річки Верхня; 2) периметр 
і  площу фруктового саду (квадрат 4751).

Дослідження
Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

Використовуючи мережу Інтернет, знайдіть за допомого сервісу Google Maps 
топографічний план свого населеного пункту (району міста). Визначте поло-
ження свого будинку та прокладіть від нього: 1) пішохідний маршрут до 
найближчої бібліотеки; 2) автомобільний маршрут до визначної пам’ятки. 
Обчисліть відстань, яку ви подолаєте під час проходження маршруту. Об-
ґрунтуйте свій вибір маршрутів.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Вивчення будьякого об’єкта в географії починається з ви
значення його положення на земній поверхні. Якщо ми знаємо, 
де розташований певний об’єкт, то відразу отримаємо уявлення 
про особливості його природи. Це стосується і країн. Географічне 
положення кожної з них визначається рядом рис, що роблять її 
унікальною, не схожою на інші. У цьому розділі ми розглянемо 
нашу країну в географічному просторі.

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І  СВІТУ

§ 8. Політична карта світу
Ви дізнаєтесь:

 � про сучасну політичну карту світу та історію її формування
 � чи є різниця між поняттями «держава» і «країна»
 � про різні форми державного ладу

Пригадайте:
 � коли й де з’явилися перші держави
 � коли і як Україна стала незалежною державою
 � які географічні об’єкти відображені на політичній карті світу

Сучасна політична карта світу виглядає різнокольоровою мо
заїкою: це понад 230 країн, що зайняли територію всіх материків 
(крім Антарктиди). Такого вигляду політична карта набула в резуль
таті змін та перетворень під час багатовікового розвитку людської 
цивілізації, де мирний час змінювався конфліктами й війнами.

1 Політична карта світу та її елементи.
Ви багато разів чули слово «країна». Під ним розуміють тери

торію з визначеними кордонами та власним населенням, яка в по
літичному відношенні може бути як суверенною (незалежною), так 
і залежною. У світі багато країн, але одна з них є для вас найближ
чою і найважливішою — це Україна. У 1991 р. вона стала державою, 
тобто суверенним політичним утворенням суспільства, що займає 
певну територію, на якій має всю повноту законодавчої та вико
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навчої влади і організує господарську діяльність населення (рис. 1). 
Територія держави включає частину поверхні планети, повітряний 
простір та надра (у межах державного кордону), внутрішні та тери
торіальні води (у межах 12 морських миль від берега; одна морська 
миля становить 1852 м).

За окремими винятками (наприклад Ізраїль, КНДР) незалеж
ність держав визнано всіма іншими незалежними державами сві
ту. Кількість таких утворень у світі постійно зростає: якщо на по
чатку XX ст. їх налічувалося 61, то сьогодні — 194. На політичній 
карті світу відображаються кількісні (об’єднання або розпад дер
жав, територіальні придбання та втрати) і якісні зміни (набуття 
суверенітету, зміна державного устрою), що постійно відбуваються 
у світі. На таких картах також позначають державні кордони, сто
лиці держав та найважливіші міста країн.

Не всім країнам вдалося досягти незалежності та визнання ін
шими державами світу. Тому існують невизнані та частково визна-
ні країни. Деякі з них утворилися досить давно. Так, острів Тай
вань фактично перестав бути частиною Китаю від 1949 р. (рис. 2). 
Як незалежну державу (під назвою Китайська Республіка) його ви
знають понад 20 держав світу. Тобто це частково визнана країна. 
Прикладом невизнаної держави є самопроголошена Придністровська 
Молдавська Республіка. Вона фактично існує з 1992 р. і не визнана 
жодною із держав світу.

У минулому на політичній карті було багато залежних терито-
рій (колоній), на які припадала приблизно половина суходолу пла

Рис. 1. Святкування Дня Незалежності Укра-
їни в  Києві (24 серпня 2015  р).

Рис. 2. Тайбей  — столиця та найбільше 
місто Тайваню.



40

РОЗДІл II. ГеОГРаФІЧНий ПРОСТІР УКРаїНи 

нети. Вони перебували під владою іноземних держав (метрополій) та 
управлялися ними. Залежні території, як правило, віддалені від ме
трополії і практично повністю позбавлені політичної самостійності. 
На карті вони позначаються тим самим кольором, що й метрополія.

На початку XXІ ст. колоній залишилося мало. Це переважно 
незначні території з невеликою кількістю жителів, здебільшого 
острівні, наприклад Гренландія (Данія), Реюньйон (Франція).

2 Формування політичної карти світу.
Історію формування політичної карти світу поділяють на кіль

ка великих часових відрізків — періодів, кожному з яких прита
манні певні риси. Більшість дослідників виділяють чотири періоди: 
стародавній, або античний (VІ тис. до н. е. — кінець V ст. н. е.), 
середньовічний (початок ІV — кінець ХV ст.), новий (ХVІ — поча
ток XX ст.) і новітній (із 1914 р.).

Сучасна політична карта світу здебільшого сформувалася впро
довж останнього, новітнього періоду. Тому дослідники поділяють 
його на кілька менших часових відрізків — етапів.

Перший із них охоплює час між початком Першої світової вій
ни (1914 р.) і подіями, які передували Другій світовій війні (сере
дина 30х рр. XX ст.).

Початок другого етапу деякі дослідники датують початком Дру
гої світової війни, а кінець його припадає на середину 50х рр. XX ст.

Третій етап тривав від середини 50х до початку 80х рр. 
XX ст. Головна його ознака — поява на політичній карті світу ве
личезної кількості молодих держав унаслідок визволення колоній. 
Так, лише в 1960 р. здобули політичну незалежність 17 африкан
ських країн. Унаслідок цього припинили своє існування колоні
альні імперії.

Четвертий етап розпочався у 80х рр. XX ст. і триває до 
сьогодні. У цей час відбулися такі зміни:

  поява нових держав. Так, Чехословаччина розпалася на Че
хію і Словаччину, на місці Югославії з’явилося шість загаль
новизнаних та одна самопроголошена країна, СРСР розпався 
на 15 суверенних держав, від Ефіопії відокремилася Еритрея, 
від Судану — Південний Судан тощо;

  відбулося об’єднання Німеччини та Ємену;
  поява значної кількості самопроголошених державних утво
рень (наприклад Сомаліленд і Пунтленд у Східній Африці, Аб
хазія і Південна Осетія в Закавказзі) (рис. 3);
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  поява невизнаних держав: Косово (Сербія), Палестинська авто
номія (Ізраїль), Чеченська республіка Ічкерія (Росія), Таміл
Ілам (ШріЛанка) тощо.

3 Державний лад: форми правління та адміністративно-терито-
ріальний устрій країн.
Із курсу історії вам уже відомі дві основні форми правління — 

монархії і республіки.
Монархія — це така форма правління, за якої верховна влада 

формально або фактично належить одній людині. У більшості ви
падків монарх (це може бути король, цар, імператор, султан, шах, 
емір, герцог тощо) отримує владу у спадок.

До початку XIX ст. монархії у світі переважали, причому біль
шість із них були абсолютними. Така форма правління передбачає 
зосередження всієї повноти влади в руках однієї людини. У наш 
час існує 29 монархій і шість із них — абсолютні. Більшість із них 
розташовані в Азії (Бруней, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, 
Оман, Саудівська Аравія) (рис. 4, 5).

Набагато більше зараз конституційних монархій. У таких дер
жавах влада монарха переважно має формальний характер («мо
нарх є, але він не править»). Прикладами конституційних монар
хій є ряд країн Європи: Бельгія, Велика Британія, Данія, Іспанія, 
Нідерланди, Швеція. За межами Європи таку форму правління, на
приклад, мають Японія, Камбоджа, Таїланд.

Проте в сучасному світі більшість держав мають республіканську 
форму правління. Республіка — форма державного правління, за якої 
владні повноваження належать дієздатним громадянам держави. 

Рис. 3. Гаргейса  — 
столиця самопро-
голошеної держави 
Сомаліленд.
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Реальне управління в республіках здійснюють виборні органи або 
уповноважені ними особи. Вищим законодавчим органом республі
ки є парламент. Головою держави в таких країнах, як правило, 
є президент.

Залежно від співвідношення повноважень президента й пар
ламенту республіки бувають президентські, парламентські та міша-
ні. Останні, у свою чергу, можуть бути парламентськопрезидентські 
і президентськопарламентські.

На сучасному етапі Україна є парламентськопрезидентською 
республікою. Від часів здобуття незалежності за формою держав
ного правління вона належить до мішаних республік.

Наслідком колоніального минулого є держави у складі Спів-
дружності (Співдружності націй). Ця форма правління з’явилася 
в результаті розпаду Британської імперії. Головою держав Співдруж
ності вважається королева Великої Британії, представлена генерал
губернатором, хоча фактично вся повнота влади належить місце
вим органам. Серед країн Співдружності є Канада, Австралія, Нова 
Зеландія, Папуа — Нова Гвінея.

Залежно від особливостей адміністративнотериторіального 
устрою сучасні країни є або унітарними, або федеративними. Біль
шість країн світу — унітарні (168 держав). Вони мають єдині для 
всієї країни вищі органи влади, рішення яких (наприклад прийня
ті закони) мають верховенство на всій території. Органи управлін
ня її територіальних одиниць не мають законодавчих повнова
жень.Прикладами унітарних країн можуть бути Україна, Польща, 
Румунія, Франція, Угорщина, Словаччина, Японія.

Рис. 4. Султан Хассанал Болкіах  — прави-
тель Брунею від 1967  р.

Рис. 5. Папа Римський Франциск  I  — 
голова Ватикану від 2013  р.
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Більш складний адміністративнотериторіальний устрій ма
ють федеративні держави. Вони поділені на адміністративнотери
торіальні частини (штати, провінції, округи тощо), які наділені 
певною політичною самостійністю. Так, у федеративній державі 
є дворівнева система вищих органів влади (федеральні та суб’єктів 
федерації). При цьому існують як загальнодержавні закони, так 
і закони, що діють лише в межах тих адміністративних одиниць, 
де вони були прийняті.

Федераціями є понад 20 країн світу. Типовими їх приклада
ми є США, Канада, Німеччина, Австрія, Австралійський Союз, Бра
зилія, Індія. Частина федерацій, що існували в минулому, розпа
лися на унітарні держави.

Особливою формою адміністративнотериторіального устрою кра
їн є конфедерація — союз суверенних держав, створений із метою до
сягнення певних цілей. На відміну від інших міжнародних об’єднань, 
у конфедерації створюються наддержавні органи влади. Вони коорди
нують діяльність органів влади країн — членів конфедерації.

Сьогодні формально конфедерацією іменує себе Швейцарія. 
Проте фактично вона — федеративна держава. Близькими за сво
їм устроєм до конфедерацій є Об’єднані Арабські Емірати — союз 
семи абсолютних монархій.

4 Геополітика.
Вивченням форм і методів контролю над територією з боку 

держав та їх об’єднань займається наука геополітика. Згідно з нею 
політика держави (переважно зовнішня) обумовлюється географіч
ними чинниками. Традиційно найбільше значення серед них мають 
розмір та просторове положення території, ресурсні, кліматичні, 
економічні чинники. У XXI ст. зросло значення інформаційних 
чинників, що обумовлюють високий ступінь залежності державно
го управління від комп’ютерних технологій. Цим пояснюється ак
тивізація інформаційних війн, які мають на меті формування гро
мадської думки з метою завдання психологічної поразки.

Історичним стержнем геополітики виступає географія. Також 
вона має тісні зв’язки з історією, демографією, економікою, етно
графією, соціологією, політологією, екологією, військовою справою.

! Головне
  Історію формування політичної карти світу поділяють на чоти

ри періоди. Сучасна політична карта світу здебільшого сформувала
ся в останній, новітній період.
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  У світі існують дві основні форми правління — монархія і рес
публіка.

  Залежно від особливостей адміністративнотериторіального по
ділу сучасні країни світу є або унітарними, або федеративними.

  Україна є парламентськопрезидентською республікою, унітар
ною державою.

  Геополітика — це наука про географічну зумовленість різних 
політичних процесів, що відбуваються в країні та її геополітично
му просторі.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Розкажіть про політичну карту світу та її елементи. 2.  Поясніть відмін-
ності між поняттями «країна», «держава», «залежна територія», «невизнана 
держава». 3.  Назвіть основну форму правління в  сучасному світі та її озна-
ки. 4.  Чим федеративні держави відрізняються від унітарних?
Практичне завдання
Нанесіть на контурну карту кордони держав, що стали незалежними за 
останні 25 років, та підпишіть їхні назви. Скористайтеся додатковою літера-
турою або ресурсами мережі Інтернет.

Працюємо самостійно
Підготуйте повідомлення про геополітику як науку.

§ 9. Географічне положення України
Ви дізнаєтесь:

 � про відмінності між фізико-географічним, економіко-географічним та по-
літико-географічним положенням країни

 � про основні риси географічного положення України
 � про розміри території України, її конфігурацію та кордони

Пригадайте:
 � у яких півкулях розташована територія Євразії
 � у якому кліматичному поясі розташована територія України

Географічне положення — одне з найважливіших понять гео
графічної науки. Воно характеризує просторове розміщення об’єкта, 
що вивчається, до географічних чинників, які впливають на ньо
го. Фізикогеографічне положення країни є сталим, його не можна 
змінити. Щодо економіко та політикогеографічного положення, 
то вони змінюються в часі й залежать не тільки від порівняно стій
ких природних чинників (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), 
але й від історичних, економічних та політичних.
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1 Фізико-географічне положення України.
Фізико-географічне положення країни характеризує її розміщен

ня в географічній системі координат та природному просторі з йо
го об’єктами і процесами, які впливають на природу країни. У світі 
не існує двох країн, що мали б однакове фізикогеографічне поло
ження. Кожна з них унікальна. Україна розташована в Північній 
півкулі, на південному заході Східноєвропейської рівнини. Її тери
торія порівняно компактна, вона простягається із заходу на схід 
на 1316 км, а з півночі на південь — на 893 км (рис. 1).

Крайня північна точка території України розташована побли
зу села Грем’яч Чернігівської області (52°22′ пн. ш.). Крайня півден-
на точка — мис Сарич у Криму (44°23′ пн. ш.). Крайня західна 
точка — біля села Соломонове Закарпатської області (22°10′ сх. д.). 
Крайня східна точка розміщена на околиці села Рання Зоря Лу
ганської області (40°13′ сх. д.). Таке розташування та відносна від
даленість від Атлантичного океану обумовлюють панування на біль
шій частині території країни помірно континентального клімату.

Географічним центром України певний час вважалися північ
носхідні околиці районного центру селища міського типу Доброве
личківка, що в Кіровоградській області (координати 48°23′ пн. ш. 
і 31°11′ сх. д.). Згідно з наказом Державного комітету природних 
ресурсів України від 20 травня 2005 р. географічний центр розта
шований на північній околиці села Мар’янівка Шполянського ра
йону Черкаської області (координати 49°02′ пн. ш. і 31°29′ сх. д.) 
(рис. 2). Його положення розраховане за допомогою комп’ютерних 
технологій. Околиці районного центру Добровеличківки зараз вва
жаються геометричним центром України.

Площа України — 603,7 тис. км2, що становить 5,7 % тери
торії Європи. Значні розміри та особливості конфігурації обумов
люють певні відмінності в природних умовах на території країни.

Територія України обмежена державним кордоном. Це лінія, 
яка відділяє суходіл, води, надра та повітряний простір держави. 
Загальна протяжність кордону становить близько 7 тис. км.

На суходільний кордон припадає 5638 км, він переважно 
проходить рівнинними районами, гори займають незначну тери
торію. Це сприяє проникненню на територію країни повітряних 
мас із різними характеристиками, що визначає зміну погодних 
умов.

Таким чином, саме фізикогеографічне положення України 
обумовлює основні особливості її природи.



46

РОЗДІл II. ГеОГРаФІЧНий ПРОСТІР УКРаїНи 

2 Економіко-географічне положення.
Економіко-географічне положення характеризує розміщення кра

їни щодо об’єктів, які впливають на її економічний розвиток. Ве
лике значення мають країнисусіди, рівень їхнього розвитку та між
державні економічні зв’язки. Україна межує на суходолі із сімома 
країнами — Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщи
ною, Румунією та Молдовою. Спільний морський кордон Україна 
має з Румунією та Росією. Отже, ці дві країни є як сухопутними, 
так і морськими сусідами України.

Велика кількість сусідів — сприятлива особливість географіч
ного положення України. Це створює більше можливостей виходу 
в зовнішній світ. Найбільший сухопутний кордон (понад третина 
загальної довжини) Україна має із Росією. Однак із 2014 р. цей 
кордон став дуже нестабільним, що по в’язано із загостренням по
літичних відносин між нашою країною та Росією.

Реалізації пріоритетного напрямку в зовнішній політиці Укра
їни сприяє сусідство з країнами — членами ЄС: Польщею, Словач
чиною, Угорщиною та Румунією. Між Польщею та Україною іс
нують давні економічні й політичні відносини. Польща найбільш 
наполегливо та послідовно підтримує прагнення України увійти до 
Європейського Союзу.

Порівняно невеликі кордони Україна має з Угорщиною та Сло
ваччиною. Однак це є важливим чинником із точки зору виходу 

Рис. 2. Пам’ятний знак на в’їзді 
в  місто Шпола.

Рис. 1. Географічне положення України.
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України в Європу. Відносини з Румунією значною мірою визнача
ються проходженням кордону нижньою течією Дунаю.

Значна частина кордону України з Молдовою проходить по 
Дністру. Із Білоруссю наша країна має спільну систему річкових 
і залізничних шляхів.

Територією України проходять транзитом, тобто з одних су
сідніх країн до інших, багато вантажів, передусім природний газ, 
нафта, метал. Завдяки цьому Україна отримує кошти, розвиває та 
вдосконалює свою транспортну мережу.

3 Політико-географічне положення України.
На економічні та політичні процеси в країні значною мірою 

впливає її політико-географічне положення. Воно визначається про
сторовим положенням і відносинами з іншими країнами світу та 
їхніми групами з точки зору намагань реалізувати політичні, еко
номічні та військовостратегічні інтереси.

Можна виділити такі позитивні та негативні риси політико
географічного положення України.

Позитивні риси Негативні риси

  Україна розташована в  помірному поясі 
Північної півкулі, де зосереджена біль-
шість наймогутніших країн (СШа, країни 
Західної Європи, Росія, Японія).

  Україна  — велика європейська держава, 
що має потужні зв’язки з  більшістю країн 
Європи.

  Країна має велику кількість сусідів, час-
тина з  яких є  членами ЄС та НаТО.

  Держава має вихід до Чорного моря 
й  далі у  Світовий океан.

  Україна підтримує добросусідські відноси-
ни з  більшістю країн. Разом із ними Укра-
їна входить до складу низки міжнародних 
організацій. Це Організація Об’єднаних 
Націй (ООН), Рада Європи, Організація 
за демократію й  економічний розвиток 
(ГУаМ), Організація Чорноморського еко-
номічного співробітництва (ЧеС). Україна 
також здійснює зусилля із метою набли-
ження до НаТО

  Відбувається розмежування 
між західними й  східними су-
сідами. Географічно Україна 
перебуває на вістрі протисто-
яння «Захід  — Схід».

  Причорноморський і  східний 
регіони України входять у  так 
звану «дугу нестабільності» 
(колишня югославія  — Придні-
стров’я  — абхазія  — Південна 
Осетія  — Карабах  — Чечня). 
На більшості цих територій 
відбувалися «локальні війни».

  Вихід у  Світовий океан мож-
ливий тільки через протоки.

  Поблизу кордонів України 
розташовані невизнані (част-
ково визнані) держави, пере-
дусім Придністровська Мол-
давська Респуб ліка.

  Загострення відносин із Росією
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! Головне
  Фізикогеографічне положення країни характеризує її розмі

щення в географічній системі координат і природному просторі 
з його об’єктами та процесами, що впливають на природу країни. 
Саме воно обумовлює основні особливості природи України.

  Економікогеографічне положення країни характеризує її роз
міщення щодо об’єктів, які впливають на її економічний розвиток. 
Велике значення мають країнисусіди, рівень їхнього розвитку та 
міждержавні економічні зв’язки.

  Політикогеографічне положення України визначається про
сторовим положенням і відносинами з іншими країнами світу та 
їхніми групами з точки зору намагань реалізувати політичні, еко
номічні та військовостратегічні інтереси.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Назвіть основні риси фізико-географічного положення України. 2.  Із 
якими державами Україна межує на суходолі? 3.  Доведіть, що фізико-
географічне положення України обумовлює основні особливості її при-
роди. 4.  Назвіть основні риси економіко-географічного положення України.  
5.  Визначте позитивні й  негативні риси політико-географічного положен-
ня України.

Поміркуйте
1.  Опишіть уявну державу з  ідеальним фізико-географічним положенням.  
2.  Які зміни в  політико-географічному положенні України відбулися останні-
ми роками?

Працюємо самостійно
1. З’ясуйте, за допомогою яких методів можна визначити географічний центр 
території. 2.  Дізнайтеся, із лідерами яких країн зустрічалися перші особи 
нашої держави (президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради) останнім 
часом. Які питання обговорювалися? Зустрічі з  представниками яких країн 
проходять найчастіше? Чим би ви це пояснили?

Практична робота 2
Позначення на контурній карті кордонів і  назв сусідніх держав, крайніх то-
чок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, 
протяжності території країни в  градусах і  кілометрах

1. Проведіть на контурній карті «Україна на карті Європи» лінію державно-
го кордону України, підпишіть назви країн, із якими вона межує.

2. Позначте та підпишіть на контурній карті крайні точки України, геогра-
фічні центри України та Європи.
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3. Визначте географічні координати свого міста (обласного центру).
4. Визначте протяжність території країни із півночі на південь та із заходу 

на схід у  градусах і  кілометрах.
5. Визначте відстань від свого обласного центру до Києва.

Дослідження
Порівняльна оцінка географічного положення України з  країнами світу (на 
вибір)

1. Виберіть дві-три країни світу, узгодивши свій вибір з  учителем.
2. Доберіть необхідні географічні карти, за допомогою яких ви можете 

дати оцінку географічного положення України та обраних країн.
3. Складіть у  зошиті порівняльну оцінку географічного положення країн за 

планом (за відсутності окремих відомостей для всіх країн пропустіть ці 
пункти).

4. У висновку вкажіть переваги та недоліки географічного положення Укра-
їни порівняно з  іншими країнами.

План характеристики фізико-географічного положення країни
1. Положення на фізичній карті світу, материка (частини світу).
2. Крайні північна, південна, західна і  східна точки, їх географічні коор-

динати.
3. Протяжність країни у  градусах і  кілометрах.
4. Сусідні природні об’єкти, положення щодо них (гори, рівнини, моря, річ-

ки, озера).
5. Вихід до океанів і  морів.
6. Вплив географічного положення на особливості природних умов.

План характеристики економіко-географічного положення країни
1. Положення на економічній карті світу, материка (частини світу), наявність 

природних бар’єрів.
2. Сусідні країни, рівень їхнього економічного розвитку, відносини та зо-

внішні зв’язки з  ними.
3. Особливості берегової лінії (протяжність, порізаність).
4. Положення щодо міжнародних шляхів сполучення, сировинних баз і  най-

важливіших торговельних партнерів.
5. Вплив географічного положення на розвиток і  розміщення господарства 

країни.

План характеристики політико-географічного положення країни
1. Положення на політичній карті світу, материка (частини світу).
2. Положення щодо різноманітних міжнародних об’єднань, осередків полі-

тичної напруги.
3. Участь країни в  міжнародних організаціях.
4. Вплив різних політичних сил, що перебувають як усередині регіону, так 

і  за його межами, на політичні та економічні процеси в  країні.
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ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
§ 10. Формування території України

Ви дізнаєтесь:
 � про територіальні зміни меж України від XX ст.
 � про особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України, 

проблеми та шляхи його вдосконалення

Пригадайте:
 � які зміни на політичній карті світу відбулись у  XX ст.
 � коли і  завдяки чому Україна стала незалежною державою
 � які існують форми адміністративно-територіального устрою

Сучасний державний кордон України та її адміністративно
територіальний устрій — підсумок тривалої історії. Перебуваючи 
у складі інших держав, Україна була залучена до подій, які обу
мовлювали зміни на політичній карті в результаті воєнних дій, 
міжнародних угод, потреб освоєння нових територій.

1 Зміни меж та адміністративно-територіального устрою України/
Сучасний вітчизняний географічний простір — спадок бурем

ного XX ст. Його початок характеризувався поділом території Укра
їни між Російською та АвстроУгорською імперіями й існуванням 
відповідних адміністративнотериторіальних устроїв. В обох країнах 
адміністративні межі проводилися без урахування господарської до
цільності, етнічних та культурних особливостей. На українських 
територіях Російської імперії існували губернії, у складі Австро
Угорської імперії — коронні краї.

У 1917—1918 рр.  на території України  було створено Укра
їнську Народну Республіку (УНР) зі столицею в Києві, Західно
українську Народну Республіку (ЗУНР) із центром у Львові та 
Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР) зі сто
лицею в Харкові. 22 січня 1919 р. УНР і ЗУНР об’єдналися, і в ре
зультаті повноваження УНР були поширені на західні українські 
землі, а її кордони відповідали західним етнічним межам Укра
їни (рис. 1).

Наступний період пов’язаний із наслідками громадянської та 
польськобільшовицької війн і територіальним закріпленням резуль
татів нового розділу України. Основу території УРСР склали десять 
губерній, де проживали українці (Київська, Херсонська, Поділь
ська, Волинська, Харківська, Полтавська, Чернігівська, Катерино
славська, Донецька і Таврійська). У 1924 р. до складу України уві
йшла Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка 
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(МАРСР). Відбувалися й інші зміни меж, зокрема, частина терито
рії Донецької губернії відійшла до Росії.

За підсумками польськобільшовицької війни у складі Поль
щі опинилися Галичина із частиною Західного Поділля, Західна 
Волинь і Західне Полісся. Територія Закарпаття, яка в 1918—
1919 рр. була зайнята чехословацькими та румунськими війська
ми, увійшла до складу новоствореної Чехословаччини (у 1939 р. 
Закарпаття було захоплене Угорщиною). Бессарабію та Північну 
Буковину було приєднано до Румунії (ні Україна, ні пізніше СРСР 
не визнавали законності дій румунської влади). Адміністратив
нотериторіальний устрій українських земель у складі СРСР за
знавав значних змін. Від 1932 р. здійснювався перехід від окру
гів до системи область — район.

Наступний період пов’язаний із подіями Другої світової війни 
та її наслідками. Його загальний підсумок — утворення дев’яти об
ластей на заході та південному заході України. Так, Румунія змуше
на була відмовитися від Північної Буковини й Бессарабії, і в серпні 
1940 р. були утворені Чернівецька та Аккерманська області (остання 
із грудня 1940 р. — Ізмаїльська, із лютого 1954 р. її територія у скла
ді Одеської області) (рис. 2). 26 квітня 1954 р. було ухвалено Закон 
СРСР «Про передачу Кримської області зі складу РРСФР до УРСР».

На початок 1960х рр. УРСР мала 25 областей, а її межі бу
ло остаточно визначено. 12 лютого 1991 р. Кримську область було 
перетворено на Кримську АРСР у складі УРСР.
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2 Сучасний адміністративно-територіальний устрій України.
Сучасний адміністративнотериторіальний устрій України був 

успадкований від СРСР. За Конституцією, прийнятою 28 червня 
1996 р., її адміністративнотериторіальними одиницями першого (ви-
щого) рівня є Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста, 
що мають спеціальний статус, — Київ і Севастополь. До другої (се-
редньої) ланки адміністративнотериторіального устрою входять ад
міністративні райони та міста обласного підпорядкування (як пра
вило, із кількістю населення понад 50 тис. осіб), на які поділяються 
Автономна Республіка Крим та області. У складі адміністративних 
районів є міста районного підпорядкування, селища міського типу 
й сільські ради; останні можуть охоплювати одне або декілька сіл. 
Вони належать до територіальних одиниць третього (первинного) 
рівня. У межах великих міст також виокремлюються райони.

Населені пункти поділяються на міські та сільські. До місь
ких населених пунктів належать міста республіканського, обласно
го, районного підпорядкування та селища міського типу, до сіль
ських — села і селища.

Помітні зміни відбуваються серед адміністративнотериторіаль
них одиниць другого та третього рівнів. У зв’язку зі скороченням 
кількості жителів дрібні села знімаються з обліку, а великі села та 
селища, у яких з’являються промислові підприємства, вищі та серед
ні навчальні заклади, стають селищами міського типу. У свою чергу, 
селища міського типу можуть здобути статус міста. Так, у 2004 р. 
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Рис. 2. Україна у  складі СРСР (1921—1991  рр.).
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в Україні налічувалося 455 міст, із яких 178 мали статус республі
канського, обласного значення, а у 2015 р. — 460 та 184 відповідно.

Згідно із Законом «Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 
2014 р. Автономна Республіка Крим визначається тимчасово оку
пованою територією.

3 Проблеми та шляхи вдосконалення адміністративно-терито-
ріального устрою.
Мета адміністративнотериторіального устрою — раціональна 

організація управління регіонами, їхнім господарством, політичним 
і культурним життям. Відповідно до нього створюється система орга
нів державної влади та місцевого самоврядування. Через надлишок 
повноважень на загальнонаціональному та обласному рівнях, недостат
нє врахування потреб місцевих жителів Україна має намір провести 
децентралізацію. Значну частину повноважень та бюджетів (грошових 
надходжень) планується передати від державних органів до органів 
місцевого самоврядування. Передбачається створити таку систему 
адміністративнотериторіального устрою: регіон — район — громада.

В Україні історично склалася завелика кількість адміністра
тивнотериторіальних одиниць, тому планується зменшити кількість 
районів та утворити об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 
міст. Водночас зміни меж областей (регіонів) реформа не передбачає.

! Головне
  Остаточно кордони України було визначено на початку 60х рр. 

XX ст.
  В Україні адміністративнотериторіальними одиницями першо

го рівня є Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста, 
що мають спеціальний статус, — Київ і Севастополь.

  Перед Україною постає завдання провести децентралізацію 
шляхом передання значної частини повноважень та бюджетів від 
державних органів органам місцевого самоврядування.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Які українські землі у  першій половині XX  ст. опинилися у  складі Поль-
щі, Румунії, Росії та Чехословаччини? 2.  Доведіть, що сучасний адміні-
стративно-територіальний устрій України успадкований від СРСР. 3.  На-
ведіть приклади адміністративно-територіальних одиниць середнього та 
первинного рівнів. 4.  Назвіть проблеми сучасного адміністративно-те-
риторіального устрою України. 5.  Із якою метою в  Україні відбувається 
децентралізація?
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Поміркуйте
1.  Яке значення мають знання про адміністративно-територіальний устрій дер-
жави? 2. Чому адміністративно-територіальний устрій України у складі СРСР 
зазнав значних змін? 3.  Чому для України не прийнятна федералізація?

Практичне завдання
Нанесіть на контурну карту межі областей України, підпишіть їхні назви та 
назви обласних центрів.

Працюємо самостійно
1.  Дізнайтеся, як відбувається об’єднання територіальних громад у  нашій 
області. 2.  З’ясуйте, чому Кримську область було перетворено на Крим-
ську аРСР.

ТЕМА 3. УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ

§ 11. Україна на карті годинних поясів
Ви дізнаєтесь:

 � про місцевий час, годинні пояси, поясний час, міжнародну систему від-
ліку часу

 � чому в  Україні використовується літній час

Пригадайте:
 � за який час Земля здійснює один оберт навколо своєї осі
 � де проходить нульовий меридіан
 � якою є  протяжність України із заходу на схід у  градусах

Відповісти на запитання «що таке час?» нелегко. У загально
му розумінні можна сказати, що час — це безперервна низка явищ, 
які змінюють один одного. Головна властивість часу полягає в то
му, що він безупинно пливе. На Землі його відлік пов’язаний із 
рухом нашої планети навколо Сонця. Саме за сонячним годинни
ком людина живе й працює.

1 Осьове обертання Землі та місцевий час.
Ви знаєте, що наша планета здійснює один оберт навколо сво

єї осі за 24 години. За цей час будьяка точка земної поверхні, крім 
полюсів, робить коло, здійснивши оберт на 360 градусів. Разом із 
Землею обертається атмосфера і всі об’єкти на поверхні планети. 
Найважливішим наслідком осьового обертання є зміна дня і ночі. 
Якщо в Україні зараз день, то на іншому боці земної кулі — ніч.

На зміну часу вдень вказує висота Сонця над горизонтом. Не 
випадково упродовж тисяч років для його визначення використо



55

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

вували сонячні годинники (рис. 1). Це най
давніший науковий пристрій, що дійшов до 
нас майже без змін.

Осьове обертання Землі відбувається 
із заходу на схід, тому час на кожному ме
ридіані по всій його довжині однаковий. 
Він називається місцевим і залежить від 
довготи певної точки. На різних меридіа
нах місцевий час відрізняється, при цьо
му розбіжності залежать від географічної 
довготи. Оскільки доба має 24 години, за 
одну годину Земля обертається навколо 
своєї осі на 15 градусів (360° : 24 = 15°). От
же, місцевий час відрізнятиметься на одну 
годину між точками на меридіанах, розта
шованих на відстані в 15° за довготою. В одній годині 60 хвилин, 
а це означає, що різниця в місцевому часі між точками на мериді
анах, розташованими на відстані в 1° за довготою, складає 4 хви
лини (60 хв : 15° = 4 хв). Тепер ми можемо визначити (приблизно) 
різницю в місцевому часі між крайніми західною (22°10′ сх. д.) та 
східною (40°13′ сх. д.) точками України.

1) 40° – 22° = 18°.
2) 18° · 4 хв = 72 хв, або 1 год 12 хв.

Отже, місцевий час — це час, що визначається для певного міс
ця на Землі, він залежить від географічної довготи місця та одна
ковий для всіх точок на одному меридіані. Різниця місцевого часу 
у двох місцях на Землі кількісно дорівнює різниці їх географічних 
довгот, виражених в одиницях часу.

2 Годинні пояси та поясний час.
Різниця в місцевому часі викликає незручності в житті й ді

яльності людей. Тому було вирішено умовно поділили планету на 
24 годинні пояси, які необхідні для здійснення поясного відліку ча
су. У кожному з них діє однаковий час, який відповідає місцево
му часу серединного меридіана певного поясу. На межі між пояса
ми стрілки переводять на годину вперед або назад. Ці межі мали 
пройти по меридіанах, віддалених на відстані 7°30′ на схід і захід 
від серединного меридіана певного поясу (протяжність кожного по
ясу по довготі складає 15°). Однак на практиці це можливо тільки 
в малозаселених районах і в межах Світового океану. Щоб не бу

Рис. 1. Сонячний годинник. Зміна 
довжини тіні гномона (це може 
бути вертикальна жердина) вказує 
час доби вдень.
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ло різниці в часі в одній країні чи адміністративнотериторіальній 
одиниці, межі годинних поясів, як правило, проводять з урахуван
ням державних кордонів, адміністративних меж, а також великих 
природних об’єктів. Тому в деяких країнах, які живуть за пояс
ним часом, відхилення від місцевого часу може досягати години та 
більше (якщо межі поясів проведені точно по меридіанах, відхи
лення не перевищують 30 хвилин).

Отже, поясний час — це місцевий час, що визначається для се
рединного меридіана певного годинного поясу та діє в його межах.

Годинні пояси пронумеровані в напрямку обертання Землі — із 
заходу на схід. За нульовий узятий час поясу, посередині якого про
ходить гринвіцький (нульовий) меридіан. Час нульового поясу ще 
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поясний час (початок 
відліку від гринвіцького 
меридіана)
Території, на яких прийнятий 
час відрізняється від 
гринвіцького на зазначену 
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сонячний час (місцевий 
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гринвіцького часу
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Рис. 2. Карта годинних поясів. На ній проведені межі 24  годинних поясів і  виді-
лені райони, де використовуються інші системи відліку часу. Годинні пояси ма-
ють вигляд смуг, що простягаються із півночі на південь.
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називають західноєвропейським. Отже, за
хідноєвропейський час — це час нульового 
годинного поясу, що відповідає місцевому 
часу гринвіцького меридіана. На схід від 
нульового поясу між меридіанами 7°30′ 
і 22°30′ сх. д. (без урахування державних 
кордонів і адміністративних меж) розташо
ваний перший годинний пояс. Його час за
звичай називають центральноєвропейським. 
Між меридіанами 22°30′ і 37°30′ сх. д. роз
ташований другий годинний пояс. Його час 
називають східноєвропейським. На Північно
му й Південному полюсах, де меридіани 
сходяться в одній точці, поняття годинних 
поясів втрачає своє значення. За традицією 
вважається, що на полюсах час відповідає 
всесвітньому (існує кілька його версій, за 
однією з них він дорівнює місцевому часу 
гринвіцького меридіана) (рис. 2).

Навпроти гринвіцького меридіана роз
ташована ще одна унікальна умовна лінія — 
лінія зміни дат. Вона проходить у Тихому 
океані переважно по 180му меридіану з не
великими відхиленнями. По її різні боки 
календарні дати відрізняються на добу. Не
обхідність встановлення лінії зміни дат по
в’язана з тим, що під час навколосвітньої 
подорожі мандрівники здійснюють один 
оберт навколо Землі. Якщо вони мандру
ють із заходу на схід (назустріч Сонцю), до 
кінця навколосвітньої подорожі набігає од
на зайва доба. І навпаки, при навколосвіт
ній подорожі зі сходу на захід одна доба 
втрачається. Щоб уникнути пов’язаних із 
цим помилок у лічбі днів і встановлена лі
нія зміни дат. Цікаво, що з неї починаєть
ся відлік нової доби. Саме тому країни, що 
розміщені у Східній півкулі поблизу лінії 
зміни дат, першими зустрічають Новий рік 
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Острови Діоміда, розташо-
вані в  Беринговій протоці. Тут про-
ходить лінія зміни дат.

Рис. 4. Корабель «Вікторія», на яко-
му здійснив навколосвітню подо-
рож Ф. Магеллан. Після експедиції 
Ф. Магеллан і його супутники дізна-
лися, що повернулися у  п’ятницю. 
але за їхніми розрахунками мав 
бути четвер. Мореплавці «втратили» 
одну добу, оскільки рухалися зі схо-
ду на захід. Тому під час перетину 
в  цьому напрямі лінії зміни дат 
додається одна доба.
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3 Час в  Україні.
Україна є прикладом держави, де межі годинних поясів про

ведено з урахуванням державних кордонів. Ви знаєте координати 
крайніх західної і східної точок України та довготу меридіанів, які 
визначають розташування першого і другого годинних поясів. Отже, 
основна частина території держави (95 %) розміщена в межах дру
гого, східноєвропейського поясу, а його сере динний меридіан про
ходить трохи на захід від Києва. Водночас частина Закарпатської 
області розташована в першому годинному поясі, а Луганська й час
тина Харківської й Донецької — у третьому. У таких умовах до
цільно використовувати на всій території країни час другого годин
ного поясу, який в Україні також називають київським.

Оскільки різниця між номерами поясів відповідає різниці в по
ясному часі, ми легко обчислимо, на скільки годин раніше почи
нається нова доба в Києві порівняно з Лондоном (2 – 0 = 2).

Різниця у дві години зберігається і в той період, коли в Укра
їні здійснюється перехід на літній час шляхом переведення годин
никової стрілки на годину вперед. Як і в країнах ЄС, в Україні це 
відбувається в останню неділю березня, а повернення в поясний 
час — в останню неділю жовтня (стрілка годинника переводиться 
на одну годину назад).

Уперше перехід на літній час відбувся в кількох європейських країнах у 1916 р. 
Це здійснювалося з метою ефективного використання світлої частини доби, що 
суттєво зростає влітку, і  заощадження палива. Із 1930 до 1990 р. в Україні діяв 
декретний час, тобто поясний час, переведений на одну годину вперед.

! Головне
  Для будьякого місця на Землі можна визначити місцевий 

час. Він залежить від географічної довготи місця й однаковий для 
всіх точок на одному меридіані.

  Земля умовно поділена на 24 годинні пояси для здійснення 
поясного відліку часу.

  Годинні пояси мають нумерацію в напрямку обертання Зем
лі — із заходу на схід. В Україні діє час другого годинного поясу.

Запитання та завдання для самоперевірки
1.  Що таке місцевий час? 2.  Із якою метою планету умовно поділили на 
24  годинні пояси? 3.  Чому дорівнює час у  межах одного годинного поя-
су? 4.  Розкажіть про складнощі у  проведенні меж годинних поясів точно 
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через 15° по довготі. 5. Для чого необхідна лінія зміни дат? 6. Чому в Укра-
їні діє час другого годинного поясу? 7.  Із якою метою відбувається пере-
хід на літній час?

Поміркуйте
1.  Куди і  на скільки годин потрібно переводити стрілки годинника, якщо ви 
прямуєте в Польщу? 2. Чому до XIX ст. не було нагальної необхідності вво-
дити поясний час? 3.  Чому в  екваторіальних широтах використання літ-
нього часу не настільки ефективне, як у  помірних? 4.  Які аргументи мож-
на навести проти переходу на літній час?

Працюємо самостійно
Визначте різницю в  місцевому часі між своїм населеним пунктом (обласним 
центром) і  лондоном.

Практична робота 3
Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу

1. Укажіть мету створення карти годинних поясів світу.
2. З’ясуйте відмінності в  проведенні меж годинних поясів у  різних районах 

світу та поясніть їх.
3. Обчисліть різницю в  місцевому часі між Києвом і  львовом.

Порадник
Крок перший: визначте довготу міст із точністю до мінут.
Крок другий: обчисліть різницю в  довготі між цими містами (у градусах 
і  мінутах).
Крок третій: пригадайте, що Земля обертається на 1° (або 60′) за 4  хв, що 
становить 240  с, та обчисліть, який час відповідає оберту на 1′.
Крок четвертий: переведіть різницю довгот у  різницю в  часі (у  мінутах 
і  секундах).

4. Обчисліть поясний час Сіднея, якщо в  Києві 12  година дня (пора року  — 
зима), тобто діє зимовий (поясний) час.

Порадник
Крок перший: визначте, у якому годинному поясі розташована основна час-
тина території України та східна частина австралії.
Крок другий: обчисліть різницю в  поясному часі між цими районами.
Крок третій: визначте, яке місто розташоване східніше (у ньому час буде 
більшим).
Крок четвертий: виконайте дії (додавання чи віднімання) із наявними у вас 
даними про час та отриманим результатом (результат другого кроку).

5. Чи можна визначити розбіжності в  географічній довготі між двома пунк-
тами, якщо відомо різницю в місцевому часі між ними? Проведіть такі об-
числення, якщо відомо, що в  Києві місцевий час становить 12  год 00  хв, 
а  в Харкові  — 12  год 20  хв.
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Дослідження
Планування маршруту мандрівки країнами світу з  визначенням різниці в  ча-
сі в  них порівняно з  київським

1. Виберіть країни, які ви хотіли  б відвідати (бажано, щоб кілька з  них бу-
ли в  Західній півкулі).

2. Складіть маршрут, за яким ви визначите черговість їх відвідування.
3. Використовуючи карту годинних поясів світу, з’ясуйте, у  яких поясах роз-

ташовані ці країни (у тому числі з  урахуванням кордонів).
4. Визначте різницю в  поясному часі в  них порівняно з  київським (візьміть 

до уваги, у яку пору року відбувається мандрівка, і  з’ясуйте існування літ-
нього часу в  кожній із країн).

5. У висновку зазначте, як і  для чого необхідно знати різницю в  поясному 
часі між країнами.
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