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АНОВНІ ДРУЗІ

Âіòàєìî âàñ іç ïî÷àòêîì îñòàííüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó â øêî-
ëі  Ïðîïîíóєìî çà äîïîìîãîþ íàøîãî ïіäðó÷íèêà îïàíóâàòè 
 çàêëþ÷íèé êóðñ øêіëüíîї ãåîãðàôі÷íîї îñâіòè. Íîâèé êóðñ 
 11-ãî êëàñó ñïðèÿє äîñÿãíåííþ áàãàòüîõ íàâ÷àëüíèõ öіëåé: 
àêòóà ëіçóє, ðîçøèðþє і ïîãëèáëþє âàøі êîìïåòåíòíîñòі, ùî âè 
íàáóëè ðàíіøå, âèâ÷àþ÷è ãåîãðàôіþ; çíàéîìèòü іç ñó÷àñíèìè äî-
ñÿãíåííÿìè ãåîãðàôі÷íîї íàóêè; äîïîìàãàє äîñÿãòè âіäïîâіäíîãî 
ðіâíÿ âàøîї ãîòîâíîñòі äî ñêëàäàííÿ ÄÏÀ òà ÇÍÎ ç ãåîãðàôії.

Íàø ïіäðó÷íèê çàáåçïå÷óє ôîðìóâàííÿ ïðåäìåòíîї ãåîãðà-
ôі÷íîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ ÏÃÊ , ñêëàäíèêàìè ÿêîї є çìіñ-
òîâèé (ñèñòåìà ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü, ÿêі ìàþòü áóòè ñôîðìîâàíі 
ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ êóðñó), îïåðàöіéíèé (âìіííÿ і íàâè÷êè, ùî 
ôîðìóþòüñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ãåîãðàôії), ïðèêëàäíèé (äîñâіä 
çàñòîñóâàííÿ ãåîãðàôі÷íèõ çíàíü, âèðіøåííÿ òåîðåòè÷íèõ і 
ïðèêëàäíèõ çàâäàíü íà ïðîäóêòèâíîìó òà òâîð÷îìó ðіâíі), åìî-
öіéíî-öіííіñíèé (óñòàíîâêè, ñòàâëåííÿ, öіííіñíî-âèçíà÷àëüíі 
ïîãëÿäè é ïåðåêîíàííÿ ùîäî äîâêіëëÿ òà ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі 
â íüîìó) òà ñâіòîãëÿäíèé (íàóêîâå ãåîãðàôі÷íå áà÷åííÿ äîâêіë-
ëÿ íà ïіäґðóíòі ãåîãðàôі÷íîї êàðòèíè ñâіòó) êîìïîíåíòè â òіñ-
íîìó çâ’ÿçêó ç ìіæïðåäìåòíèìè ãåîãðàôі÷íèìè êîìïåòåíöіÿìè 
(ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèìè, êðàїíîçíàâ÷èìè, êàðòîçíàâ÷èìè 
òà іíøèìè êîìïåòåíöіÿìè îñîáèñòîñòі).

Òîæ ïîðàäèìî, ÿê ëіïøå ïðàöþâàòè ç ïіäðó÷íèêîì. Êîæåí 
ðîçäіë ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç íàãàäóâàííÿ « à ÿêі çíàííÿ ñïèðà -
ìîñÿ » і « à ÿêі âìіííÿ ñïèðà ìîñÿ » òà іíôîðìàöії ùîäî î÷і-
êóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ çàñâîєííÿ âàìè ìàòåðіàëó. Êîæåí ïàðàãðàô 
ìіñòèòü ðóáðèêó «Ïðèãàäàéòå», ùî äîïîìîæå ïîãëèáèòè âàøі 
êîìïåòåíöії. Ó áàãàòüîõ ïàðàãðàôàõ є ðóáðèêà «Çàóâà òå», ùî 
ìàє íà ìåòі çâåðíóòè âàøó óâàãó íà ðіçíîáі÷íіñòü ìàòåðіàëó, 
ÿêèé âè âèâ÷àòèìåòå. Ïàðàãðàôè, ùî îðієíòóþòü íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
ãåîãðàôі÷íèõ çàäà÷, îñíàùåíі çðó÷íèìè é íàî÷íèìè àëãîðèò-
ìàìè äëÿ її âèêîíàííÿ.

Ó ðóáðèêàõ «Ïіäñóìóéòå ñâîї çíàííÿ» і «Ïåðåâіðòå  ÷îãî íà-
â÷èëèñÿ» ïðîïîíóєìî çàâäàííÿ ÿê äëÿ óçàãàëüíåííÿ çíàíü і 
òåìàòè÷íèõ êîíòðîëüíèõ ðîáіò, òàê і äëÿ íàáóòòÿ äîñâіäó çà-
ñòîñóâàííÿ çíàíü і âìіíü íà ïðàêòèöі. Ðóáðèêè «Ðåêîìåíäîâà-
íà ëіòåðàòóðà» òà « íôîðìàöіéíі іíòåðíåò ðåñóðñè» çàáåçïå÷àòü 
çâ’ÿçîê іç ñó÷àñíîþ íàóêîþ òà ñôåðàìè її äіÿëüíîñòі.

Äëÿ óíàî÷íåííÿ ñïðèéíÿòòÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó ïіäðó÷-
íèê ìіñòèòü ìàëþíêè, êàðòè, äіàãðàìè, ñâіòëèíè.

Òåîðіÿ êóðñó â ïіäðó÷íèêó òіñíî ïîâ’ÿçàíà ç ïðàêòèêîþ. 
Äëÿ âàñ âêëþ÷åíî óìîâè é çàïðîïîíîâàíі çàâäàííÿ ïðîãðàìíèõ 
«Ïðàêòè÷íèõ ðîáіò  і «Îðі íòîâíі òåìè äëÿ äîñëіä åíü . 

Áà à ìî âàì óñïіõіâ ó âèâ÷åííі ãåîãðàôії òà íàáóòòÿ óñіõ 
ïîòðіáíèõ êîìïåòåíöіé

Àâòîðè
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Малюнок. Структура сучасної географії

ВСТУП

§ 1 ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК. РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ 
В СУЧАСНОМУ СВІТІ

• Географія як система наук. Áà-
ãàòî íàóê âèâ÷àþòü ðіçíîìàíіòíі 
îá’єêòè – ïðèðîäíі, ñóñïіëüíî-ãóìà-
íіòàðíі, іíæåíåðíî-òåõíі÷íі òîùî. 
À є íàóêè, ùî äîñëіäæóþòü âîäíî÷àñ 
і ïðèðîäíè÷і, і ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íі 
ÿâèùà òà ïðîöåñè. Äî òàêèõ íàóê 
íàëåæèòü ãåîãðàôіÿ.

Íèíі ïîíÿòòÿ ãåîãðàôіÿ çàìіíåíî 
ïîíÿòòÿì ñèñòåìà ãåîãðàôі÷íèõ 
íàóê. Ñó÷àñíà ãåîãðàôіÿ – öå ñèñòåìà íàóê, ùî âèâ÷àє ïðèðîäó Çåìëі, 
íàñåëåííÿ òà éîãî ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü. Çàëåæíî âіä îá’єêòіâ äîñëі-
äæåííÿ ãåîãðàôі÷íі íàóêè ïîäіëÿþòü íà ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі, ñóñïіëüíî-
ãåîãðàôі÷íі (ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі) òà íàñêðіçíі (ìàëþíîê).

Áëîê ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ íàóê (ôіçè÷íà ãåîãðàôіÿ) îõîïëþє òі íà-
óêè, ùî âèâ÷àþòü і äîñëіäæóþòü ïðèðîäó òà ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі 
êîìïëåêñè Çåìëі, óñі ÿâèùà é ïðîöåñè, ùî âіäáóâàþòüñÿ íà íіé:

Çàãàëüíå çåìëåçíàâñòâî. Âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі ôîðìóâàííÿ і ðîçâè-
òêó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè Çåìëі.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ïî÷àòîê XIX ñò.; Ê. Ðіòòåð, À. Ãóìáîëüäò, 
Â. Äîêó÷àєâ, Â. Âåðíàäñüêèé, Ë. Áåðã, Ñ. Êàëєñíіê òà іí. Âіò÷èçíÿíі 
íàóêîâöі: Ñ. Ðóäíèöüêèé, Ï. Òóòêîâñüêèé, À. Êðàñíîâ, Ï. Øèùåíêî òà іí.

Географія (грец. γεωγραφία: γεω («гео») – 
Земля і γραφία («графо») – писати, 
описувати) – наука, що вивчає геогра-
фічну оболонку Землі (епігеосферу), 
її просторову природну й соціально-
економічну різноманітність, а також 
зв’язки між природним середовищем 
і діяльністю людини.

ГЕОГРАФІЯ

Картографія

Топограф
іяГе

од
ез
ія

Фізична
географія

Соціально-
економічна
географія

ГЕОГРАФІЯ

Загальне землезнавство
Ландшафтознавство
Палеогеографія
Геоморфологія
Метеорологія
Кліматологія
Гідрологія
Ґрунтознавство
Біогеографія

Політична географія 
Економічна географія
Географія сільського 
господарства
Географія транспорту
Географія населення
Соціальна географія
Географія культури
Медична географія
Меліоративна географія
Рекреаційна географія
Військова географія

ВСТУПВСТУП
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Áëîê ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íèõ íàóê (ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ) 
îõîïëþє íàóêè, ùî âèâ÷àþòü ãåîãðàôі÷íå ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ і âèðîá-
íèöòâà, óìîâè é îñîáëèâîñòі éîãî ðîçâèòêó â ðіçíèõ êðàїíàõ:

Ãåîãðàôіÿ íàñåëåííÿ. Âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі òà ïðîñòîðîâі îñîáëè-
âîñòі ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî íàñåëåííÿ é íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ó 
ðіçíèõ ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ, іñòîðè÷íèõ і ïðèðîäíèõ óìîâàõ.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XIX ñò. – ïî÷àòîê XX ñò.; A. Ðàòöåëü, Ï. Âі-
äàëü äå ëà Áëàø, Ê. Àðñåíüєâ, Ï. Ñåìåíîâ-Òÿíü-Øàíüñüêèé, Ì. Áàðàíñüêèé 
òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ê. Âîáëèé, Є. Øèïîâè÷, Â. Äæàìàí òà іí.

Åêîíîìі÷íà ãåîãðàôіÿ. Íàóêà ïðî òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ñóñïіëü-
íîãî âèðîáíèöòâà. Âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі, ïðèíöèïè òà ôàêòîðè ôîðìó-
âàííÿ òåðèòîðіàëüíîї ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñòâà ðіçíèõ êðàїí і ðåãіîíіâ.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ñåðåäèíà XIII ñò.; Àëüôðåä Âåáåð, Å. Ðåêëþ, 
Ô. Ðàòöåëü, Ì. Áàðàíñüêèé, Þ. Ñàóøêіí, Ê. Àðñåíüєâ òà іí. Âіò÷èçíÿíі 
íàóêîâöі: Ê. Âîáëèé, Ì. Ïàëàìàð÷óê, Î. Øàáëіé, Î. Òîï÷ієâ òà іí.

Ñîöіàëüíà ãåîãðàôіÿ. Ãàëóçü åêîíîìі÷íîї òà ñîöіàëüíîї ãåîãðàôії, ùî 
âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі òåðèòîðіàëüíîї îðãàíіçàöії ñîöіàëüíîї ñôåðè, ïðî-
ñòîðîâі ïðîöåñè é ôîðìè îðãàíіçàöії æèòòÿ ëþäèíè: óìîâ її ïðàöі, ïî-
áóòó, âіäïî÷èíêó òà ðîçâèòêó çàãàëîì.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ïî÷àòîê XX ñò.; Âіäàëü äå ëà Áëàø, Ð. Äæ. 
Äæîíñîí, Â. Ïðåîáðàæåíñüêèé, À. Äîëіíіí òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: 
Ô. Çàñòàâíèé, Ì. Ïàëàìàð÷óê, Î. Øàáëіé, Ì. Ïіñòóí, ß. Îëіéíèê òà іí.

Ïîëіòè÷íà ãåîãðàôіÿ. Âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó (ãåîïðîñòîðîâó) îðãàíі-
çàöіþ òà äîñëіäæóє ãåîãðàôі÷íі çàêîíîìіðíîñòі ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòêó 
ïîëіòè÷íîї ñôåðè æèòòÿ ñóñïіëüñòâà.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: êіíåöü XIX ñò.; Ô. Ðàòöåëü, Ê. Ðіòòåð, 
Ð. Ãàðòøîðí, Ã. Ìàêêіíäåð, Â. Êîëîñîâ, Ì. Ìèðîíåíêî. Âіò÷èçíÿíі íàó-
êîâöі: Þ. Ëèïà, Ñ. Ðóäíèöüêèé, Ì. Äíіñòðÿíñüêèé, Á. ßöåíêî òà іí.

Ãåîãðàôіÿ êóëüòóðè. Îäíà іç ñàìîñòіéíèõ ãàëóçåé ñóñïіëüíî-ãåîãðà-
ôі÷íîї íàóêè, ùî âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíå ðîçïîâñþäæåííÿ êóëüòóðè â 
ìåæàõ ïåâíîї òåðèòîðії òà ñâіòó çàãàëîì.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: 1930-òі ðð.; Ê. Çàóåð, Ð. Ãàðòøîðí, Â. Ìàê-
ñàêîâñüêèé, Þ. Âєäєíіí òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ñ. Ðóäíèöüêèé, 
Ï. Òóòêîâñüêèé, Î. Ñòåïàíіâ, І. Ðîâåí÷àê.

Ðåêðåàöіéíà ãåîãðàôіÿ. Âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ðåêðåà-
öіéíîãî ãîñïîäàðñòâà òà îñîáëèâîñòі ðåêðåàöіéíîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè â 
ìåæàõ ïåâíèõ òåðèòîðіé.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: 1960–1970-òі ðð.; À. Ìіíö, І. Òâåðäîõëєáîâ, 
І. Çîðіí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Î. Ëþáіöåâà, Î. Áåéäèê, Ï. Ìàñëÿê.

Âіéñüêîâà ãåîãðàôіÿ. Íàóêà, ùî âèâ÷àє âіéñüêîâî-ïîëіòè÷íі, âіé-
ñüêîâî-åêîíîìі÷íі, ôіçèêî- òà ìåäèêî-ãåîãðàôі÷íі óìîâè ìîæëèâîãî âå-
äåííÿ âіéñüêîâèõ äіé (ó ìåæàõ îêðåìèõ êðàїí, ñòðàòåãі÷íèõ ðàéîíіâ і 
íàïðÿìêіâ) òà їõíіé âïëèâ íà ïіäãîòîâêó òà âåäåííÿ âіéíè é áîéîâèõ äіé.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ñåðåäèíà XIX ñò.; Ä. Êîëëіíç, Ä. Ìіëþòіí, 
Â. Ìàðòèíîâ. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: І. Êðèï’ÿêåâè÷, Ì. Êîëîäçіíñüêèé.

Ëàíäøàôòîçíàâñòâî. Äîñëіäæóє ñêëàäíі ïðèðîäíі é ïðèðîäíî-àíòðî-
ïîãåííі ãåîñèñòåìè – ëàíäøàôòè ÿê ÷àñòèíè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè 
Çåìëі.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ñåðåäèíà XIX ñò.; Â. Ñî÷àâà, À. Іñà÷åíêî. Âіò-
÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ê. Ãåðåí÷óê, Î. Ìàðèíè÷, Ã. Ìіëëåð, Ï. Øèùåíêî òà іí.

Ïàëåîãåîãðàôіÿ. Íàóêà ïðî ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íі óìîâè, ùî іñíóâàëè 
íà Çåìëі â ãåîëîãі÷íîìó ìèíóëîìó, ÿêà äîñëіäæóє äàâíþ ãåîãðàôі÷íó 
îáîëîíêó, її ðîçâèòîê, іñòîðіþ â öіëîìó òà îêðåìèõ її ÷àñòèí ó âçàєìîäії.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ñåðåäèíà XIX ñò.; Ê. Ìàðêîâ, Î. Êàðïіí-
ñüêèé. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ï. Òóòêîâñüêèé, Ì. Âåêëè÷, Ï. Çàìîðіé.

Ãåîìîðôîëîãіÿ. Âèâ÷àє ðåëüєô Çåìëі, éîãî ïîõîäæåííÿ, ïðîñòîðîâі, 
ãåíåòè÷íі òà іñòîðè÷íі çàêîíîìіðíîñòі áóäîâè òà ðîçâèòêó.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XVIII ñò.; Ôåðäіíàíä ôîí Ðіõòãîôåí, Âіëüÿì 
Äåéâіñ, Ï. Êðîïîòêіí, Ï. Ñåìåíîâ-Òÿíü-Øàíüñüêèé, Â. Äîêó÷àєâ, І. ×åð-
ñüêèé, Â. Îáðó÷åâ òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ì. Àíäðóñîâ, Ñ. Ðóäíèöü-
êèé, Â. Êóáіéîâè÷, І. Ðîñëèé, Î. Ìàðèíè÷, Â. Ñòåöþê òà іí.

Ìåòåîðîëîãіÿ. Äîñëіäæóє àòìîñôåðó, її ñêëàä і áóäîâó, òåïëîâèé ðå-
æèì, âîëîãîîáіã, çàãàëüíó öèðêóëÿöіþ, åëåêòðè÷íі ïîëÿ, îïòè÷íі é 
àêóñòè÷íі ÿâèùà. Ðîçäіë ìåòåîðîëîãії, ùî âèâ÷àє ôіçè÷íі ïðîöåñè â àò-
ìîñôåðі, ÿêі âèçíà÷àþòü ñòàí ïîãîäè, íàçèâàєòüñÿ ñèíîïòèêà.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XVII ñò.; Æàí-Áàòіñò Ëàìàðê, Ëþê Ãîâàðä, 
Î. Âîєéêîâ, Á. Ãîëіöèí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ï. Áðîóíîâ, Î. Êâàñîâ-
ñüêèé, Ñ. Ñíіæêî òà іí.

Êëіìàòîëîãіÿ. Âèâ÷àє ïèòàííÿ êëіìàòîóòâîðåííÿ, îïèñ і êëàñèôіêà-
öіþ êëіìàòó çåìíîї êóëі, àíòðîïîãåííі âïëèâè íà êëіìàò.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ïî÷àòîê XIX ñò.; À. Ãóìáîëüäò, Å. Ãàëëåé, 
Ô. Ïàíàєâ. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Î. Êâàñîâ, Ñ. Ñòåïàíåíêî òà іí.

Ãіäðîëîãіÿ. Äîñëіäæóє ïðèðîäíі âîäè â ìåæàõ ãіäðîñôåðè Çåìëі, 
ÿâèùà òà ïðîöåñè, ÿêі â íèõ âіäáóâàþòüñÿ. Âàæëèâèì ðîçäіëîì ãіäðî-
ëîãії, ùî âèâ÷àє òà îïèñóє âîäíі îá’єêòè (ðі÷êè, îçåðà òîùî), їõíє ïîëî-
æåííÿ, ïîõîäæåííÿ, ðîçìіðè, ðåæèì, çâ’ÿçêè ç іíøèìè åëåìåíòàìè 
ãåîãðàôі÷íîãî ñåðåäîâèùà, є ãіäðîãðàôіÿ.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: ïî÷àòîê XX ñò.; Î. Âîєéêîâ, Ë. Áåðã, Â. Ãëóø-
êîâ. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Ì. Ìàêñèìîâè÷, Є. Îïïîêîâ, Â. Õіëü÷åâñüêèé.

Ґðóíòîçíàâñòâî. Íàóêà ïðî ґðóíòè, їõíіé ñêëàä, âëàñòèâîñòі, ïîõîä-
æåííÿ, ðîçâèòîê, ãåîãðàôі÷íå ïîøèðåííÿ, ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XVIII–ÕІÕ ñò.; Ì. Ëîìîíîñîâ, Þñòóñ ôîí 
Ëіáіõ, Â. Äîêó÷àєâ, Ì. Ñіáіðöåâ òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Î. Ñîêîëîâ-
ñüêèé, Í. Âåðíàíäåð, À. Òðàâëєєâ òà іí.

Áіîãåîãðàôіÿ. Âèâ÷àє çàêîíîìіðíîñòі ãåîãðàôі÷íîãî ïîøèðåííÿ òâà-
ðèí і ðîñëèí òà їõíіõ óãðóïîâàíü, à òàêîæ õàðàêòåð ôàóíè òà ôëîðè 
îêðåìèõ òåðèòîðіé. Áіîãåîãðàôіÿ ïîäіëÿєòüñÿ íà çîîãåîãðàôіþ (ãåîãðàôіþ 
òâàðèí) і ôіòîãåîãðàôіþ (ãåîãðàôіþ ðîñëèí).

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: êіíåöü XVIII – ïî÷àòîê XIX ñò.; À. Ãóì-
áîëüäò, Ì. Ìåíçáіð, À. Âîðîíîâ, Ì. Äðîçäîâ òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: 
Ã. Âåëè÷êî, І. Ïóçàíîâ, І. Ïіäîïëі÷êî òà іí.
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Ãåîñèñòåìàì âëàñòèâà çìіíà іç ÷àñîì. Íàéáіëüøå íà íèõ âïëèâàє ãîñïî-
äàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè, ÷åðåç ÿêó íà Çåìëі âèíèêàþòü àíòðîïîãåííі 
ãåîñèñòåìè, ùî íàðàçі çàéìàþòü óæå ìàéæå ïîëîâèíó ñóõîäîëó.

• Пізнавальна та конструктивна роль географії. Ïîâåðõíÿ Çåìëі є ìîçàї÷-
íîþ, òîìó ñàìå ãåîãðàôіÿ äàє çìîãó ëþäñòâó ðîçіáðàòèñÿ ç ôîðìàìè òà 
ïðè÷èíàìè öüîãî ðіçíîìàíіòòÿ, ó÷èòü ëþäèíó îðієíòóâàòèñÿ â ïðîñòîðі é 
ïðîêëàäàòè ìàðøðóò ïî ãåîãðàôі÷íіé êàðòі, äіçíàòèñÿ ïðî æèòòÿ і ïîáóò 
ìåøêàíöіâ Çåìëі.

Êîíñòðóêòèâíà ðîëü ãåîãðàôії ïðîÿâëÿєòüñÿ çîêðåìà â ãåîãðàôі÷íîìó 
ïðîãíîçі. Âåëèêèé îáñÿã іíôîðìàöії óìîæëèâëþє íå ëèøå ôіêñóâàòè, à é 
ïðîãíîçóâàòè ïåâíі çìіíè, ùî âèíèêàþòü ó ïðèðîäі ÷åðåç ãîñïîäàðñüêó 
äіÿëüíіñòü ëþäèíè. Îñîáëèâî öіííèìè é ïîòðіáíèìè є ìåòåîðîëîãі÷íі ïðî-
ãíîçè (çîêðåìà, ïîãîäè), ãіäðîëîãі÷íі ïðîãíîçè (ïîïåðåäæåííÿ ïîâåíåé, 
ñåëіâ, ïîñóõ òîùî), äåìîãðàôі÷íі ïðîãíîçè (äåìîãðàôі÷íі êðèçè àáî, íà-
âïàêè, äåìîãðàôі÷íі âèáóõè) òà іí. Íàéåôåêòèâíіøèìè є êîìïëåêñíі ïðî-
ãíîçè, ùî ïîïåðåäæàþòü ïðî ìàéáóòíі çìіíè â ïðèðîäíîìó êîìïëåêñі â 
öіëîìó. Íåõòóâàííÿ ñàìå òàêèìè ïðîãíîçàìè ïðèçâåëî äî åêîëîãі÷íèõ 
êàòàñòðîô – çàãèáåëі Àðàëüñüêîãî ìîðÿ, àâàðії íà ×îðíîáèëüñüêіé ÀÅÑ ó 
1986 ð. òà ÀÅÑ Ôóêóñіìà-1 ó 2011 ð., îïóñòåëþâàííÿ çîíè Ñàõåëþ â Àô-
ðèöі òîùî. Ìîíіòîðèíã ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïîòðåáóє ëèøå ñïіëüíèõ 
çóñèëü óñіõ êðàїí ñâіòó.

Çíà÷íó ðîëü âіäіãðàє ãåîãðàôіÿ ó âèõîâàííі ïî÷óòòÿ ïàòðіîòèçìó é ëþ-
áîâі äî ñâîєї Áàòüêіâùèíè. Ïðèùåïëþє ãîðäіñòü çà ñâіé íàðîä, éîãî êóëü-
òóðó, äàâíі çâè÷àї, çà âåëè÷åçíі ïðîñòîðè, ùî çàëèøåíі íàøèìè ïðàùóðàìè 
ñó÷àñíîìó ïîêîëіííþ óêðàїíöіâ, ÿêі ìàþòü çáåðåãòè âñі ïðèðîäíі òà êóëü-
òóðíі áàãàòñòâà Óêðàїíè é ïðèìíîæóâàòè їõ äëÿ ïðèéäåøíіõ ïîêîëіíü.

1. Поясніть значення понять: географія як система 
наук, об’єкт дослідження сучасної географії, геоси-
стема.
2. Порівняйте хронологічні етапи розвитку структурних 

компонентів географічної науки (за блоками географічної науки).
3. Підготуйте повідомлення «Роль сучасних вітчизняних установ і науковців у 

розвитку географічної науки та ї ї конструктивної ролі для суспільства» (на 
власний вибір).

1. Схарактеризуйте наявність тісного взаємозв’язку між 
природою, населенням і господарством на всіх рівнях 
геосистем.
2. Наведіть аргументи на підтвердження або запере-

чення думки: «На початку ХХІ ст. географічна наука не втратила своєї пізна-
вальної та конструктивної ролі для розвитку людства». 

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

Òàêîæ äî öüîãî áëîêó íàëåæàòü ãåîãðàôіÿ ïðîìèñëîâîñòі (âèâ÷àє òåðè-
òîðіàëüíó îðãàíіçàöіþ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà íà ðіçíèõ ðіâíÿõ – âіä 
ãëîáàëüíîãî, òîáòî ó ñâіòі, äî ðåãіîíàëüíîãî), ãåîãðàôіÿ ñіëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà (âèâ÷àє òåðèòîðіàëüíі îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ àãðîâèðîáíèöòâà 
íà ðіçíèõ ðіâíÿõ), ìåäè÷íà ãåîãðàôіÿ (íàóêà, ùî ñôîðìóâàëàñÿ íà ìåæі 
ìåäèöèíè òà ãåîãðàôії é âèâ÷àє âïëèâ ïðèðîäíèõ óìîâ і ñîöіàëüíî-åêîíî-
ìі÷íèõ ôàêòîðіâ íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ).

Îñîáëèâî âàæëèâèìè є íàñêðіçíі íàóêè. Îá’єêòîì їõíüîãî äîñëіäæåííÿ 
є çåìíà ïîâåðõíÿ òà ñïîñîáè її êàðòîãðàôóâàííÿ.

Êàðòîãðàôіÿ. Íàóêà ïðî âіäîáðàæåííÿ òà äîñëіäæåííÿ ãåîãðàôі÷íèõ 
ñèñòåì ÷åðåç ãåîãðàôі÷íі êàðòè òà іíøі êàðòîãðàôі÷íі ìîäåëі.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: III–II ñò. äî í. å.; Ã. Ìåðêàòîð, À. Ðîáіíñîí, 
Ô. Êðàñîâñüêèé, Ê. Ñàëіùåâ, Î. Áåðëÿíò òà іí. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: 
Ñ. Ðóäíèöüêèé, І. Ëåâèöüêèé, Ë. Ðóäåíêî, Ë. Äàöåíêî òà іí.

Òîïîãðàôіÿ. Âèâ÷àє ãåîãðàôі÷íó òà ãåîìåòðè÷íó ìіñöåâîñòі ç ïîäàëü-
øèì ñòâîðåííÿì і óòî÷íåííÿì òîïîãðàôі÷íèõ êàðò íà îñíîâі àåðî- òà 
êîñìі÷íèõ ôîòîçíіìêіâ.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XVI–XVII ñò.; Äæîí Õåäëі, Éîãàí Ïðåòîðіóñ, 
Ô. Êðàñîâñüêèé. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: À. Õàð÷åíêî, À. Áîæîê òà іí.

Ãåîäåçіÿ. Äîñëіäæóє ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ôіãóðè é ðîçìіðіâ Çåìëі, çî-
áðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëàíàõ і êàðòàõ і òî÷íèõ âèìіðþâàíü íà 
ìіñöåâîñòі, ïîâ’ÿçàíèõ іç ðîçâ’ÿçàííÿì ðіçíèõ íàóêîâèõ і ïðàêòè÷íèõ 
çàâäàíü.

Âèòîêè òà çàñíîâíèêè: XVII ñò.; Â. Ñíåëіóñ, Â. Ñòðóâå, Ô. Êðàñîâ-
ñüêèé. Âіò÷èçíÿíі íàóêîâöі: Î. Òіëëî, À. Ìîòîðíèé, Â. Ïàñòóõ òà іí.

Îòæå, îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ ñó÷àñíîї ãåîãðàôії є ãåîãðàôі÷íà îáî-
ëîíêà, íàñåëåííÿ òà ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü, à ïðåäìåòîì – âçàєìîçâ’ÿçêè 
ìіæ ðіçíèìè ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèìè òà ñóñïіëüíî-ãåîãðàôі÷íèìè (ñîöі-
àëüíî-åêîíîìі÷íèìè) ïðîöåñàìè.

• Поняття «геосистема» та її рівні. 
Ïðèðîäà, ùî îòî÷óє ëþäèíó, ñêëà-
äàєòüñÿ іç ïðèðîäíèõ êîìïîíåíòіâ, 
äî ÿêèõ íàëåæàòü ðåëüєô, êëіìàò, 
âîäè, ðîñëèíè, òâàðèíè, ґðóíòè 
òîùî. Óñі âîíè ïðîéøëè òðèâàëèé 
øëÿõ ðîçâèòêó, òîìó їõíі ñïîëó-
÷åííÿ íå âèïàäêîâі, à çàêîíîìіðíі. 

Òàêîæ òіñíèé âçàєìîçâ’ÿçîê іñíóє ìіæ ïðèðîäîþ, íàñåëåííÿì і ãîñïîäàð-
ñòâîì – і öå îá’єäíóє їõ â єäèíó ñèñòåìó, ÿêà îòðèìàëà íàçâó «ãåîñèñòåìà».

Êîìïîíåíòè ãåîñèñòåìè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ îáìіíîì ðå÷îâèíîþ, åíåð-
ãієþ, âîëîãîîáìіíîì, ìіãðàöієþ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. Ãåîñèñòåìè ðіçíî-
ìàñøòàáíі, òîìó çà їõíіìè ðîçìіðàìè âèîêðåìëþþòü òðè ðіâíі ãåîñèñòåì:
 ãëîáàëüíà ãåîñèñòåìà – âêëþ÷àє âñþ ãåîãðàôі÷íó îáîëîíêó Çåìëі;
 ðåãіîíàëüíà ãåîñèñòåìà – ìіñöåâі ñòðóêòóðè ãåîãðàôі÷íîãî ñåðåäîâèùà, 

çîêðåìà ìàòåðèêè, îêåàíè òà їõíі ÷àñòèíè;
 ëîêàëüíà ãåîñèñòåìà – íàéäðіáíіøі ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíі êîìï-

ëåêñè ç îäíîðіäíèìè ïðèðîäíèìè óìîâàìè: áàëêà, ëóêè, îçåðî òîùî.

Геосистема (географічна система) –  
це системи різного рівня, що склада-
ються із цілісної множини вза ємо по-
в’язаних, взає мо дію чих компонентів, 
об’єднаних потоками речовини, енергії, 
інформації.
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ТОПОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ

Орієнтування на 
місцевості за допомогою 
топографічної карти, 
плану; читання схем 
руху транспорту.

Використання 
навча льних карт й 
атласів, картографічних 
інтернет-джерел; 
застосування сучасних 
навігаційних систем.

Ціннісно-
визначальні погляди 
й переконання щодо 
ролі топографічних та 
географічних карт для 
людської діяльності.

Наукове 
географічне бачення 
світу на підґрунті 
інформаційної, 
картографічної, 
полікультурної 
та самоосвітньої 
компетентностей.

Визначення висот точки Визначення відстаней

3. Прикладний
компонент:

4. Емоційно-ціннісний 
компонент:

5. Світоглядний 
ком по нент:

100 200 400 500 6003000
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Види масштабу

РОЗДІЛ 1

Топографічна карта та її елементи, 
проекція, розграфлення; географічні 
та прямокутні координати; прямокутна 
(кі лометрова) сітка; умовні позначення 
топографічних карт.

Математична основа карт; 
способи картографічного зображення; 
сутність ге  нералізації; електронні 
карти та глобуси; картографічні 
інтернет-джерела; навігаційні карти; 
географічні інформаційні  системи 
(ГІС); дистанційне зондування Землі.

Вимірювання на топографічній 
карті за масштабом і кілометровою 
сіткою; використання азимутів; опис 
за топографічною картою рельєфу 
місцевості; розв’язування задач.

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

1. Змістовий компонент:

Визначення азимуту Визначення географічних координат

2. Операційний компонент:
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Циліндрична Конічна Азимутальна
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60 øåñòèãðàäóñíèõ çîí, âіäëіê ÿêèõ 
âåäåòüñÿ âіä íóëüîâîãî (Ãðèíâіöü-
êîãî) ìåðèäіàíó іç çàõîäó íà ñõіä. 
Êîæíà çîíà ïîñëіäîâíî ïðîåêòó-
єòüñÿ íà öèëіíäð, à öèëіíäð ïîòіì 
ðîçãîðòàєòüñÿ íà ïëîùèíі (ìàë. 1).

Òîïîãðàôі÷íі êàðòè ñêëàäàþòü 
íà âåëèêі òåðèòîðії çåìíîї êóëі, 
òîìó äëÿ çðó÷íîñòі êîðèñòóâàííÿ 
їõ âèäàþòü îêðåìèìè àðêóøàìè. 
Ïîäіë êàðòè ïàðàëåëÿìè òà ìåðè-
äіàíàìè íà îêðåìі àðêóøі íàçèâà-
єòüñÿ ðîçãðàôëåííÿì êàðòè, à 
ëіòåðíі òà öèôðîâі ïîçíà÷åííÿ, ÿêі 
âêàçóþòü íà ìіñöåçíàõîäæåííÿ àðêóøà êàðòè íà çåìíіé ïîâåðõíі òà éîãî 
ìàñøòàá, – íîìåíêëàòóðîþ. Óñÿ ïîâåðõíÿ Çåìëі ïîäіëÿєòüñÿ ïàðàëåëÿìè 
÷åðåç 4° íà ãîðèçîíòàëüíі (øèðîòíі) ðÿäè, ÿêі íàçèâàþòü ïîÿñàìè, à ìåðè-
äіàíàìè – ÷åðåç 6° íà âåðòèêàëüíі êîëîíè. Ñòîðîíè òðàïåöіé ñëóãóþòü çà 
ìåæі àðêóøіâ êàðòè ìàñøòàáó 1:1 000 000. Ïîÿñè ïîçíà÷àþòüñÿ ëіòåðàìè 
ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 
S, T, U, V, ïî÷èíàþ÷è âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ. Êîëîíè ïîçíà÷àþòüñÿ 
àðàáñüêèìè öèôðàìè âіä 1 äî 60, ïî÷èíàþ÷è âіä 180° ìåðèäіàíà é íóìå-
ðóþòüñÿ іç çàõîäó íà ñõіä. Íîìåíêëàòóðà àðêóøà êàðòè ñêëàäàєòüñÿ ç ëі-
òåðè ïîÿñó òà íîìåðà êîëîíè. Íàïðèêëàä, çîáðàæåíèé àðêóø êàðòè 
ìàñøòàáó 1:1 000 000 ç ì. Êèїâ ïîçíà÷àєòüñÿ ÿê Ì-36 (ìàë. 2).

Îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ ñêëàäîâèõ åëåìåíòіâ òîïîãðàôі÷íîї êàðòè 
ðàçîì ç її ìàòåìàòè÷íîþ îñíîâîþ є êàðòîãðàôóâàííÿ îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі, 
ÿêі ïîçíà÷àþòüñÿ íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ óìîâíèìè çíàêàìè (ñïåöі-
àëüíі ãðàôі÷íі ñèìâîëè, ÿêèìè íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ïîçíà÷àþòü ïåâíі 
ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè – ïðåäìåòè і ÿâèùà).

Çàñòîñóâàííÿ óìîâíèõ çíàêіâ íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ óìîæëèâëþє:
 ïðîïîðöіéíî â ïåâíîìó ñïіââіäíîøåííі (âіäïîâіäíî äî ìàñøòàáó êàðòè) 

çìåíøóâàòè ðîçìіðè îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі, âіäòâîðþþ÷è її ó ñâіäîìîñòі 
êîðèñòóâà÷à;

 ïîçíà÷àòè îá’єêòè ìіñöåâîñòі, ÿêі çі çìåíøåííÿì ìàñøòàáó êàðòè íå-
ìîæëèâî ïîêàçàòè, àëå çà ñâîїì çíà÷åííÿì ìàþòü áóòè âіäîáðàæåíі íà íіé;

Мал. 1. Сутність проекції Гаусса-Крюгера

Мал. 2. Розграфлення і номенклатура 
аркушів карти масштабу 1:1 000 000

Òåìà 1. Топографія

§ 2 ТОПОГРАФІЧНА КАРТА, ЇЇ СКЛАДОВІ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ПРИГАДАЙТЕ: Що означає вміти читати топографічну карту? З яких елементів 
складається топографічна карта? Яке практичне використання топографічних карт? 
Якими методами й засобами отримання інформації з топографічних карт ви оволоді-
ли в попередніх географічних курсах?

• Топографічна карта: проекція, розграфлення та умовні знаки. Âèâ÷àòè 
ïîâåðõíþ Çåìëі ïî÷àëè ùå â ñèâó äàâíèíó, òîìó íàóêè ïðî Çåìëþ – ãåî-
ãðàôіÿ, òîïîãðàôіÿ, êàðòîãðàôіÿ – çàðîäèëèñÿ áàãàòî ñòîëіòü òîìó.

Äî îñíîâíèõ íàóêîâèõ і ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü, ùî âèðіøóє òîïîãðàôіÿ, 
íàëåæàòü ðîçðîáêà, óäîñêîíàëåííÿ 
òà îñó÷àñíåííÿ ìåòîäіâ ñòâîðåííÿ 
òîïîãðàôі÷íèõ êàðò, ñïîñîáіâ çî-
áðàæåííÿ íà íèõ çåìíîї ïîâåðõíі, 
ñïîñîáіâ і ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ êàðò 
ó âèðіøåííі ðіçíèõ ïðàêòè÷íèõ 
çàâ äàíü. Òîïîãðàôіÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíà 
ç êàðòîãðàôієþ – íàóêîþ ïðî âіäî-
áðàæåííÿ і äîñëіäæåííÿ ÿâèù ïðè-
ðîäè é ñóñïіëüñòâà çà äîïîìîãîþ 
ðіçíèõ êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü. 
Ñàìå äî òàêèõ çîáðàæåíü і íàëå-

æàòü òîïîãðàôі÷íі êàðòè. Òîïîãðàôі÷íèì êàðòàì ïðèòàìàííі òàêі âëàñòè-
âîñòі: íàî÷íіñòü, âèìіðíіñòü, äîñòîâіðíіñòü, ñó÷àñíіñòü, ãåîãðàôі÷íà 
âіäïîâіäíіñòü, ãåîìåòðè÷íà òî÷íіñòü, ïîâíîòà çìіñòó.

Òîïîãðàôі÷íі êàðòè ñòâîðþþòüñÿ íà îñíîâі îáðîáêè àåðîôîòîçíіìêіâ 
òåðèòîðії, àáî øëÿõîì áåçïîñåðåäíіõ âèìіðþâàíü і çíіìàíü îá’єêòіâ íà ñàìіé 
ìіñöåâîñòі, àáî íàâіòü êàðòîãðàôі÷íèìè ìåòîäàìè çà âæå іñíóþ÷èìè ïëà-
íàìè é êàðòàìè áіëüøèõ ìàñøòàáіâ. Òîïîãðàôі÷íà êàðòà є çìåí øåíèì, 
óçàãàëüíåíèì і îáðàçíî-çíàêîâèì çîáðàæåííÿì ìіñöåâîñòі. Її ñòâîðþþòü 
çà ïåâíèìè ìàòåìàòè÷íèìè çàêîíàìè, ÿêі çâîäÿòü äî ìіíіìóìó ñïîòâî-
ðåííÿ, ùî íåìèíó÷å âèíèêàþòü ïðè ïåðå íåñåííі ïîâåðõíі çåìíîї êóëі íà 
ïëîùèíó, і âîäíî÷àñ çàáåçïå÷óþòü ìàêñèìàëüíó її òî÷íіñòü.

Топографічні карти складають у рівнокутній поперечно-
циліндричній проекції, що була запропонована у 1825 р. 
німецьким математиком і астрономом Карлом Гауссом 

(1777–1855), а робочі формули для неї розраховано астрономом і геодезистом Луї Крю-
гером (1857–1923). Цю проекцію зазвичай називають «проекція Гаусса-Крюгера».

ÇÀÓÂÀÆÒÅ

Ó ðіâíîêóòíіé öèëіíäðè÷íіé ïðîåêöії Ãàóññà-Êðþãåðà êàðòîãðàôі÷íå çî-
áðàæåííÿ çíà÷íèõ äіëÿíîê çåìíîї ïîâåðõíі ìàє ìіíіìàëüíі ñïîòâîðåííÿ, 
ÿêі ìàéæå íåïîìіòíі é íå âïëèâàþòü íà òî÷íіñòü âèìіðіâ íà êàðòі.  Öÿ ïðî-
åêöіÿ є íàéïðîñòіøîþ ñåðåä іíøèõ, ùî âèçíà÷àє її øèðîêå âèêîðèñòàííÿ. 
Її ñóòü ïîëÿãàє â òîìó, ùî çåìíà ïîâåðõíÿ ïîäіëÿєòüñÿ çà äîâãîòîþ íà 

Топографія – наука, яка розробляє гео-
графічні й геометричні методи дослі-
дження місцевості з метою створення 
на цій основі великомасштабних (то-
пографічних) карт.
Топографічна карта – детальна 
 великомасштабна загальногеографіч-
на карта, що відображає розміщення 
і властивості основних природних і 
 соціально-економічних об’єктів і умож-
ливлює визначати їхнє планове та ви-
сотне положення.



Розділ 1 ТОПОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ

12 13

äåòüñÿ âіä ïіâíі÷íîãî íàïðÿìêó îñі Õ çà õîäîì ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè, 
і ÿêùî çà òàêèõ óìîâ äîòðèìóâàòèñÿ çàãàëüíèõ ïðàâèë âèçíà÷åííÿ êîîð-
äèíàò, òîáòî âèçíà÷àòè Õ âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ, òî éîãî çíà÷åííÿ íà 
ïіâíі÷ áóäå äîäàòíèì, à íà ïіâäåíü – âіä’єìíèì; çíà÷åííÿ Y âіä îñüîâîãî 
ìåðèäіàíà íà ñõіä áóäå äîäàòíèì, à íà çàõіä – âіä’єìíèì. Òàê, äëÿ òåðèòî-
ðії Óêðàїíè, ÿêà ðîçòàøîâàíà â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі â ìåæàõ ÷îòèðüîõ çîí 
(âіä 4-ї äî 7-ї), çíà÷åííÿ óñіõ êîîðäèíàò X áóäóòü äîäàòíèìè, à çíà÷åííÿ 
êîîðäèíàò Y ìîæóòü áóòè ÿê äîäàòíèìè, òàê і âіä’єìíèìè, – çàëåæíî âіä 
ðîçòàøóâàííÿ òî÷êè ùîäî îñüîâîãî ìåðèäіàíà çîíè.

Ó êîæíіé çîíі ïðîâîäÿòüñÿ ëіíії êîîðäèíàòíîї ñіòêè – ñіòêè êâàäðàòіâ, 
óòâîðåíîї ãîðèçîíòàëüíèìè é âåðòèêàëüíèìè ëіíіÿìè, ÿêі ïðîâåäåíî ïà-
ðàëåëüíî äî îñåé ïðÿìîêóòíèõ êîîðäèíàò ÷åðåç ïåâíó êіëüêіñòü êіëîìå-
òðіâ. Òîìó êîîðäèíàòíó ñіòêó òàêîæ íàçèâàþòü êіëîìåòðîâîþ ñіòêîþ, à її 
ëіíії – êіëîìåòðîâèìè. Öі ëіíії ìàþòü ïіäïèñè é öèôðîâі ïîçíà÷åííÿ áіëÿ 
âèõîäіâ ëіíіé çà âíóòðіøíüîþ ðàìêîþ àðêóøà. Íà ëіíіÿõ êіëîìåòðîâîї 
ñіòêè, ïàðàëåëüíèõ äî åêâàòîðà, ïіäïèñóєòüñÿ äіéñíà âіäñòàíü âіä åêâàòîðà 
â êіëîìåòðàõ (Õ), à íà ëіíіÿõ ñіòêè, ïàðàëåëüíèõ äî îñüîâîãî ìåðèäіàíà 
çîíè, – íîìåð çîíè (1–2 öèôðè), і îñòàííі òðè öèôðè – âіäñòàíü âіä óìîâ-
íîãî îñüîâîãî ìåðèäіàíà çîíè â êіëîìåòðàõ (Y). Çâіäñè ëåãêî âèçíà÷èòè 
ïîëîæåííÿ òî÷îê (îá’єêòіâ, öіëåé) ùîäî îñüîâîãî ìåðèäіàíà çîíè, îñêіëüêè 
çíà÷åííÿ îðäèíàò òî÷îê (Y), ðîçòàøîâàíèõ ëіâîðó÷ âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà 
çîíè, áóäóòü ìåíøå íіæ 500 êì, à ïðàâîðó÷ âіä íüîãî – áіëüøå íіæ 500 êì.

Íàïðèêëàä, êîîðäèíàòè X = 60 65 550; Y = 43 11 535 îçíà÷àþòü, 
ùî îá’єêò ðîçòàøîâàíèé íà âіäñòàíі 6065 êì і 550 ì íà ïіâíі÷ âіä åêâà-
òîðà і íà çàõіä âіä îñüîâîãî ìåðèäіàíà 4-ї çîíè íà âіäñòàíі 188 êì 465 ì 
(500 êì – 311 êì 535 ì) (ìàë. 5).

• Вимірювання на топографічній карті. Використання азимутів. Òîïîãðà-
ôі÷íі êàðòè äàþòü çìîãó âèçíà÷àòè ñêëàä îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі, їõ õàðàêòå-
ðèñòèêè, ïîëîæåííÿ òà ðîçìіðè, âèìіðþâàòè âіäñòàíі ìіæ îá’єêòàìè, 
ïëîùі, íàïðÿìêè, âèñîòè òîùî.

Âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі. Äëÿ öüîãî ñïåðøó 
âèìіðþþòü äîâæèíó âіäðіçêіâ (ëіíіé) ïî êàðòі, à ïîòіì, êîðèñòóþ÷èñü 

Мал. 4. Система прямокутних 
координат на картах

Мал. 5. Визначення прямокутних 
координат на топографічній карті

 ïîêàçóâàòè íà êàðòі íåðіâíîñòі çåìíîї ïîâåðõíі (ðåëüєô) íà ïëîùèíі 
ç ìîæëèâіñòþ ïðîâîäèòè áóäü-ÿêі âèìіðè é ðîçðàõóíêè;

 íå îáìåæóâàòèñÿ âіäîáðàæåííÿì íà êàðòі ëèøå çîâíіøíüîãî âèãëÿäó 
îá’єêòіâ ìіñöåâîñòі, à é âêàçóâàòè їõíі âíóòðіøíі õàðàêòåðèñòèêè (ïіä-
âîäíèé ðåëüєô âåëèêèõ âîäîéìèù, ґðóíòè äíà ðі÷îê òîùî);

 âіäîáðàæàòè íà êàðòі íåïîìіòíі íà ìіñöåâîñòі, àëå âàæëèâі ïðèðîäíі 
ÿâèùà (ìàãíіòíå ñõèëåííÿ, àíîìàëії ñèëè òÿæіííÿ òîùî).
Äî îñíîâíèõ âèäіâ óìîâíèõ çíàêіâ íàëåæàòü: ëіíіéíі (âèêîðèñòîâóþòü 

äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ëіíіéíîї ïðîòÿæíîñòі), ïëîùèííі (äëÿ çîáðà-
æåííÿ îá’єêòіâ, ïëîùà ÿêèõ ìîæå áóòè âіäòâîðåíà â ìàñøòàáі, çîêðåìà 
ðіâíèí, ãіð, îçåð òîùî), ïîçàìàñøòàáíі (äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ, ïëîùà 
ÿêèõ íå âèðàæàєòüñÿ â ìàñøòàáі êàðòè, íàïðèêëàä, ñèìâîëè, ìàëþíêè, 
ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè, ùî íåñóòü іíôîðìàöіþ ïðî òî÷êîâі ãåîãðàôі÷íі 
îá’єêòè); ïîÿñíþâàëüíі (äëÿ äåòàëüíіøîї õàðàêòåðèñòèêè çîáðàæóâàíîãî 
îá’єêòà, íàïðèêëàä, ñòðіëêà áіëÿ ðі÷êè âêàçóє íàïðÿìîê її òå÷ії).

Íà âñіõ òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ óìîâíі çíàêè îäíèõ і òèõ ñàìèõ îá’єêòіâ 
çàãàëîì îäíàêîâі é âіäðіçíÿþòüñÿ ëèøå ðîçìіðàìè. Ñàìå öèì і çàáåçïå÷ó-
єòüñÿ ñòàíäàðòíіñòü óìîâíèõ çíàêіâ і ïîëåãøóєòüñÿ ÷èòàííÿ òîïîãðàôі÷-
íèõ êàðò ðіçíèõ ìàñøòàáіâ.

• Географічні та прямокутні координати. Êîîðäèíàòàìè íàçèâàþòüñÿ êó-
òîâі ÷è ëіíіéíі âåëè÷èíè, ÿêèìè âèçíà÷àþòü ïîëîæåííÿ òî÷îê ó òіé ÷è òіé 
ñèñòåìі êîîðäèíàò. Іñíóє êіëüêà ñèñòåì êîîðäèíàò ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ íà-
óêè, òåõíіêè, ó âіéñüêîâіé ñïðàâі. Ïðîòå íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ãåî-
ãðàôі÷íі òà ïðÿìîêóòíі. Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó çàñòîñîâóþòüñÿ 
ñèñòåìè êîîðäèíàò, ÿêі íàéêðàùå âіäïîâіäàþòü âèìîãàì ùîäî âèçíà÷åííÿ 
ïîëîæåííÿ îá’єêòіâ íà ïëîùèíі ÷è ó ïðîñòîðі.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ìіñöåçíàõîäæåííÿ òî÷êè êîðèñòóþòüñÿ ãåîãðàôі÷íèìè 
êîîðäèíàòàìè – âåëè÷èíàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïîëîæåííÿ òî÷êè íà çåìíіé 
ïîâåðõíі. Öå – ãåîãðàôі÷íà øèðîòà (êóò ìіæ ïëîùèíîþ åêâàòîðà é áóäü-
ÿêîþ òî÷êîþ íà ìіñöåâîñòі, ùî îá÷èñëþєòüñÿ âіä 0° ø. (åêâàòîð) äî 90° ïí. ø. – 
Ïіâíі÷íèé ïîëþñ àáî 90° ïä. ø. – Ïіâäåííèé ïîëþñ) і ãåîãðàôі÷íà äîâãîòà 
(êóò ìіæ ïëîùèíîþ ïî÷àòêîâîãî (íóëüîâîãî, Ãðèíâіöüêîãî) ìåðèäіàíà òà 
áóäü-ÿêîþ òî÷êîþ íà ìіñöåâîñòі, ùî áóâàє ñõіäíîþ (ñõ. ä.) òà çà  õіäíîþ 

(çõ. ä.) і îá÷èñëþєòüñÿ âіä 0° ä. (ïî-
÷àòêîâèé, íóëüîâèé, àáî Ãðèí âіöü-
êèé ìåðèäіàí) äî 180° ä.) (ìàë. 3).

Ïðÿìîêóòíі êîîðäèíàòè – öå 
ëіíіéíі âåëè÷èíè, ùî âèçíà÷àþòü 
ïîëîæåííÿ òî÷êè íà ïëîùèíі ùîäî 
ïðèéíÿòîãî ïî÷àòêó êîîðäèíàò – 
ïåðåòèíó äâîõ âçàєìíî ïåðïåíäè-
êóëÿðíèõ ïðÿìèõ (êîîðäèíàòíèõ 
îñåé Õ òà Y). Êîæíà 6-ãðàäóñíà 
çîíà ìàє ñâîþ ñèñòåìó ïðÿìîêóò-
íèõ êîîðäèíàò: âіñü Õ – îñüîâèé 
ìåðèäіàí çîíè, à âіñü Y – åêâàòîð, 
à òî÷êà ïåðåòèíó îñüîâîãî ìåðèäіà-
 íà ç åêâàòîðîì є ïî÷àòêîì êîîðäè-
íàò (ìàë. 4).

Îñі êîîðäèíàò Õ і Y ïîäіëÿþòü 
çîíè íà ÷âåðòі, ðàõóíîê ÿêèõ âå-

Мал. 3. Визначення географічних 
координат на топографічній карті
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Âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêіâ çà êàðòîþ. Âèçíà÷èòè íàïðÿìîê íà òîïîãðà-
ôі÷íіé êàðòі ìîæíà çà äîïîìîãîþ àçèìóòà.

Ðîçðіçíÿþòü ãåîãðàôі÷íèé і ìàãíіòíèé àçèìóòè. 
Ãåîãðàôі÷íèé (äіéñíèé) àçèìóò (À0) – öå êóò, ùî âèìіðþþòü çà ãîäèí-

íèêîâîþ ñòðіëêîþ âіä íàïðÿìêó íà ãåîãðàôі÷íèé Ïіâíі÷íèé ïîëþñ äî íà-
ïðÿìêó íà áóäü-ÿêèé îá’єêò íà ìіñöåâîñòі. 

Ìàãíіòíèé àçèìóò (Àì) – öå êóò ìіæ íàïðÿìêîì íà ìàãíіòíèé Ïіâ-
íі÷íèé ïîëþñ і áóäü-ÿêèé îá’єêò íà ìіñöåâîñòі. Âèçíà÷àþ÷è ìàãíіòíèé 
àçèìóò, çàìіñòü ïëîùèíè ãåîãðàôі÷íîãî ìåðèäіàíà áåðóòü ïëîùèíó ìàã-
íіòíîãî ìåðèäіàíà (ìàë. 8).

Êóò ìіæ ãåîãðàôі÷íèì і ìàãíіòíèì ìåðèäіàíàìè íàçèâàþòü ìàãíіòíèì 
ñõèëåííÿì (δ). Âîíî áóâàє ñõіäíèì і çàõіäíèì.

Âèçíà÷èòè íàïðÿìîê ðóõó çà òîïîãðàôі÷íîþ êàðòîþ ìîæíà òàêîæ çà 
äîïîìîãîþ äèðåêöіéíèõ êóòіâ. 

Äèðåêöіéíèé êóò (α) – êóò ó ãîðèçîíòàëüíіé ïëîùèíі ìіæ íàïðÿì-
êîì, ïàðàëåëüíèì äî îñі àáñöèñ (âåðòèêàëüíîї ëіíії êіëîìåòðîâîї ñіòêè), 
òà ïåâíèì íàïðÿìêîì, âіäìіðÿíèé çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ. Îäèíèöÿ 
âèìіðó – ãðàäóñ: Ïіâíі÷ – 0° àáî 360°, Ñõіä – 90°, Ïіâäåíü – 180°, Çàõіä – 
270°.

Âèçíà÷åííÿ àáñîëþòíîї òà âіäíîñíîї âèñîòè ìіñöåâîñòі çà êàðòàìè. 
Ùîá íà ïëàíі àáî êàðòі çîáðàçèòè ðåëüєô ìіñöåâîñòі, òðåáà âèìіðÿòè âè-
ñîòó ðіçíèõ òî÷îê áóäü-ÿêîї òåðèòîðії. Ó öüîìó ðàçі çàçâè÷àé êîðèñòó-
þòüñÿ àáñîëþòíèìè òà âіäíîñíèìè ïîêàçíèêàìè âèñîòè.

Àáñîëþòíà âèñîòà ìіñöåâîñòі – öå âèñîòà, âèìіðÿíà ïîðіâíÿíî ç ðіâ-
íåì Ñâіòîâîãî îêåàíó. Â Óêðàїíі çà óìîâíèé íóëü áåðóòü ðіâåíü Áàëòіé-
ñüêîãî ìîðÿ (ìàë. 9).

Âіäíîñíà âèñîòà ìіñöåâîñòі – öå ïåðåâèùåííÿ îäíієї òî÷êè ìіñöåâîñòі 
íàä іíøîþ (Â – À = 22 ì) (ìàë. 9).

Азимут – кут між 
напрямком на північ 
і напрямком на будь-
який предмет на 
місцевості, виміряний 
за годинниковою 
стрілкою.

Мал. 8. Вимірювання 
кутів на топографічній 

карті

Мал. 9. Абсолютна 
та відносна висота 

місцевості

ìàñøòàáîì êàðòè, âèçíà÷àþòü, ÿêіé âіäñòàíі 
âîíè âіäïîâіäàþòü íà ìіñöåâîñòі. Íàïðè-
êëàä, íà êàðòі ìàñøòàáó 1:50 000 âіäñòàíü 
ìіæ äâîìà îá’єêòàìè äîðіâíþє 8,4 ñì. 
Îòæå, âіäñòàíü íà ìіñöåâîñòі äîðіâíþâà-
òèìå: 50 000 ñì × 8,4 ñì = 420 000 ñì, àáî 
4200 ì.

Íàéïðîñòіøå âіäñòàíü íà êàðòі ìîæíà 
âèçíà÷èòè, âèêîðèñòîâóþ÷è ëіíіéíèé ìàñø-
òàá. Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî âіäêëàñòè öèðêóëåì 
àáî ëіíіéêîþ ç ìіëіìåòðîâèìè ïîçíà÷êàìè 
âіäñòàíü ìіæ çàäàíèìè òî÷êàìè íà êàðòі é, 
ïðèêëàâøè öèðêóëü (ëіíіéêó) іç öієþ âіä-
ñòàííþ äî ëіíіéíîãî ìàñøòàáó, ïðî÷èòàòè 
çà íàïèñàìè âåëè÷èíó â ìåòðàõ àáî êіëî-
ìåòðàõ, ùî âіäïîâіäàє âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі 
(ìàë. 6).

Ïðèáëèçíó âіäñòàíü íà êàðòі ìîæ  íà âè-
çíà÷àòè çà äîïîìîãîþ äåÿêèõ ïðåäìåòіâ 

(øìàòêà ïàïåðó, îëіâöÿ, òåëåôîíà òîùî). Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî ïîïåðåäíüî 
âèçíà÷èòè çà ìàñøòàáîì êàðòè, ÿêіé âіäñòàíі íà ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє äî-
âæèíà öüîãî ïðåäìåòà.

Âèìіðþâàííÿ äîâãèõ ëіíіé, ÿêі íå âìіùóþòüñÿ íà ëіíіéíîìó ìàñøòàáі 
êàðòè, ïðîâîäèòüñÿ ÷àñòèíàìè. Äëÿ öüîãî áåðóòü çà ìàñøòàáîì ðîçõèë 
öèðêóëÿ, ùî âіäïîâіäàє áóäü-ÿêîìó öіëîìó ÷èñëó êіëîìåòðіâ àáî ìåòðіâ, і 
òàêèì «êðîêîì» ïðîõîäÿòü ïî êàðòі äîâæèíó, ùî âèìіðþєòüñÿ, âðàõîâó-
þ÷è êіëüêіñòü ïåðåñòàíîâîê íіæîê.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ âіäñòàíåé íà êàðòі äóæå çðó÷íèé, îñîáëèâî ïіä ÷àñ 
âèìіðþâàííÿ äîâãèõ êðèâèõ і õâèëÿñòèõ ëіíіé, ïðèëàä, ÿêèé íàçèâàєòüñÿ 
êóðâіìåòðîì. Óíèçó ïðèëàäó є ìàëåíüêå êîëåñî, ÿêå ç’єäíàíå ñèñòåìîþ 
ïåðåäà÷ çі ñòðіëêîþ. Ïіä ÷àñ ïåðåìіùåííÿ êîëåñà ïî êàðòі âçäîâæ ëіíії, 
ùî âèìіðþєòüñÿ, ñòðіëêà ïåðåñóâàєòüñÿ çà öèôåðáëàòîì і ïîêàçóє øëÿõ, 
ÿêèé ïðîéøëî êîëåñî. Îòðèìàíèé âіäëіê ó ñàíòèìåòðàõ ìíîæàòü íà âåëè-
÷èíó ìàñøòàáó öієї êàðòè. Íàïðèêëàä, âіäëіê êóðâіìåòðà â 15 ñì çà êàð-
òîþ ìàñøòàáó 1:200 000 ñòàíîâèòèìå 30 êì.

Âèçíà÷åííÿ ïëîù îá’єêòіâ çà êàðòîþ. Ïðèáëèçíó îöіíêó ðîçìіðіâ 
ïëîù ðîáëÿòü íà îêî ïî êâàäðàòàõ êіëîìåòðîâîї ñіòêè, ùî є íà êàðòі. 

Êîæíîìó êâàäðàòó ñіòêè êàðò ìàñøòàáіâ 1:10 000 – 
1:50 000 íà ìіñöåâîñòі âіäïîâіäàє 1 êì2, êâàäðàòó 
ñіòêè êàðò ìàñøòàáó 1:100 000 âіäïîâіäàє 4 êì2, êâà-
äðàòó ñіòêè êàðò ìàñøòàáó 1:200 000 – 16 êì2.

Áіëüø òî÷íî ïëîùі âèìіðþþòü ïàëåòêîþ – àðêó-
øåì ïðîçîðîãî ïëàñòèêà ç íàíåñåíîþ íà íüîãî ñіòêîþ 
êâàäðàòіâ çі ñòîðîíàìè à ìì (çàëåæíî âіä ìàñøòàáó 
êàðòè é íåîáõіäíîї òî÷íîñòі âèìіðþâàíü). Íàêëàâøè 
òàêó ïàëåòêó íà îá’єêò, ùî âèìіðþєòüñÿ íà êàðòі, 
ñïåðøó ïіäðàõîâóþòü êіëüêіñòü êâàäðàòіâ, ùî ïî-
âíіñòþ âêëàäàþòüñÿ âñåðåäèíі êîíòóðà îá’єêòà, à ïî-
òіì і êіëüêіñòü íåïîâíèõ êâàäðàòіâ, ùî çàçâè÷àé 
áåðåòüñÿ çà ïîëîâèíó êâàäðàòà (ìàë. 7). Óíàñëіäîê 
ïåðåìíîæåííÿ ïëîùі îäíîãî êâàäðàòà íà ñóìó êâà-
äðàòіâ îòðèìóþòü ïëîùó öüîãî îá’єêòà.

16 18 1917

195,6

Мал. 6. Вимірювання відстані 
на карті циркулем

Мал. 7. Розрахунок 
площі за допомогою 

палетки
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Алгоритм визначення географічних координат на топографічній карті (мал. 3):
І. Визначення географічної широти (φ):

1. Паралелями на топографічній карті слугують верхня та нижня рамки карти.
2. Значення цих паралелей підписано в чотирьох кутах карти. Наприклад, нижня 

рамка – паралель 54º40´; верхня рамка – 54º41´20´´. Відповідно вся карта вміщена в 
1´20´´ широти.

3. Відстань між паралелями розбита на мінутні поділки, що проведені по бічних 
рамках карти. Для зручності – мінутні поділки позначено білими та чорними лініями, що 
чергуються.

4. Кожна мінутна поділка розбита п’ятьма крапками. Відстань між крапками стано-
вить 10 секунд. Відповідно перша крапка мінути – це 10´´, друга – 20´´ і так далі до 
кінця мінути.

5. Для визначення широти точки відкладаємо від неї перпендикуляр до найближчої 
бічної рамки карти.

6. Рухаючись від значення паралелі нижньої (або залежно від розташування точки, 
верхньої) рамки карти, визначаємо градуси (усі точки матимуть 54º) та мінути (у цьому 
прикладі або 40´, або 41´) широти точки. Розташування перпендикуляра між 10-секунд-
ними крапками вкаже на значення секунд широти. Наприклад, у наведених умовних 
межах карти точка може мати широту: φ = 54º40´35´´.

ІІ. Визначення географічної довготи (λ):
1. Меридіанами на топографічній карті слугують бічні рамки карти.
2. Значення меридіанів підписані в кутах карти. Наприклад, західний меридіан ма-

тиме довготу 18º03´, а східний – 18º07´20´´. Отже, уся карта вміщуватиметься 
в 04´20´´ довготи.

3. Відстань між меридіанами розбита на мінутні поділки, що проведені по верхній 
та нижній рамках карти (чергуються «біла – чорна» і розбиті крапками на 10-секундні 
відтинки).

4. Для визначення довготи точки відкладаємо від неї перпендикуляр до верхньої 
або нижньої рамки карти (залежно від того, до якої рамки ближче провести перпенди-
куляр).

5. Рухаючись від значення найближчого підписаного меридіана (бічної рамки кар-
ти), визначаємо градуси (усі точки матимуть 18º) та мінути (у цьому прикладі від 03´ до 
07´) довготи точки. Розташування перпендикуляра між 10-секундними крапками мінути 
вкаже на значення секунд довготи. Наприклад, довгота точки в межах цієї карти 
може бути: λ = 18º04´15´´.

Алгоритм визначення прямокутних координат на топографічній карті (мал. 5):
І. Визначення координати Х:

1. Координата Х вказує відстань точки в метрах до екватора.
2. Значення кожної горизонтальної лінії квадратів Х підписано вздовж бічних рамок 

карти, біля нижньої сторони. Наприклад, 6064, 6065, 6066, 6067. Проте для зручності 
перші дві цифри номера лінії Х квадратів (у цьому прикладі 60) у межах карти пишуть 
дрібним шрифтом і позначають один або декілька разів, а великим шрифтом пишуть 
третю та четверту цифру.

3. Перші чотири цифри координати Х – це номер горизонтальної лінії квадрата точ-
ки. Три останні цифри координати Х вказують на розташування точки в межах самого 
квадрата. Для їх визначення відкладаємо перпендикуляр від точки до нижньої сторони 
квадрата; вимірюємо цю відстань лінійкою і за масштабом карти визначаємо її в ме-
трах. Отже, координата Х в межах цього прикладу умовно матиме значення Х=6065450.

ІІ. Визначення координати Y:
1. Координата Y вказує першою цифрою номер шестиградусної зони, а шість 

останніх – це відстань у метрах від осьового (серединного) меридіана зони до точки.
2. Вертикальні лінії квадратів відповідають Y. Їхнє значення підписане вздовж верх-

ньої та нижньої рамок карти біля лівого боку лінії квадратів. Наприклад, 4310, 4311, 

Íà òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ ðåëüєô çîáðàæóþòü çà äîïîìîãîþ іçîëіíіé – 
іçîãіïñіâ àáî ãîðèçîíòàëåé. Íàïðÿìîê ñõèëó ïîçíà÷àþòü áåðãøòðèõàìè – 
êîðîòêèìè âіäðіçêàìè, ùî âіëüíèì êіíöåì óêàçóþòü íàïðÿìîê ñõèëó. 
Ùîá âèçíà÷èòè âèñîòó òî÷êè íà òîïîãðàôі÷íіé êàðòі çà äîïîìîãîþ ãîðè-
çîíòàëåé, ïîòðіáíî:

1) ç’ÿñóâàòè, ÿêà âèñîòà ïåðåðіçó ìіñöåâîñòі, òîáòî ÷åðåç ñêіëüêè ìå-
òðіâ ïðîâåäåíî ñóöіëüíі ãîðèçîíòàëі. Òàêó іíôîðìàöіþ ïðåäñòàâëåíî íà 
âñіõ êàðòàõ â óìîâíèõ ïîçíà÷åííÿõ, òàì, äå ïîäàєòüñÿ і ìàñøòàá êàðòè. 
Âіäïîâіäíî äîïîìіæíі ãîðèçîíòàëі, ÿêі çàçíà÷àþòü øòðèõîâîþ ëіíієþ íà 
êàðòàõ, ïðîâîäÿòü ÷åðåç ïîëîâèíó âèñîòè ïåðåðіçó. 

Íàïðèêëàä, ÿêùî âèñîòà ïåðåðіçó ñòàíîâèòü 10 ì, òî öå îçíà÷àє, ùî 
ñóöіëüíі ãîðèçîíòàëі ïðîâåäåíî ÷åðåç 10 ì, à äîïîìіæíі – ÷åðåç 5 ì;

2) óñòàíîâèòè íàïðÿìîê ñõèëó, à òàêîæ çíàéòè îäíó ç ïіäïèñàíèõ ãî-
ðèçîíòàëåé, ùî ðîçòàøîâàíà áëèæ÷å äî øóêàíîї òî÷êè;

3) âèêîðèñòîâóþ÷è äàíі ïðî âèñîòó ïåðåðіçó, ïðîðàõóâàòè íåîáõіäíó 
âèñîòó ìіñöåâîñòі.

• Плани населених пунктів. Практичне використання топографічних карт, 
планів. Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ є çìåíøåíèì çîáðàæåííÿì íåâåëèêîї 
äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі, âèêîíàíèì çà äîïîìîãîþ óìîâíèõ ïîçíà÷åíü і 
ìàñøòàáó. Íà íüîìó óìîâíèìè çíàêàìè ïîêàçóþòü, ùî ðîçòàøîâàíî íà 
öіé ìіñöåâîñòі, ÿêі îá’єêòè. 

Ïëàíè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ñêëàäàþòü çàçâè÷àé ó ìàñøòàáàõ 1:10 000 
àáî 1:25 000 ó ðіâíîêóòíіé ïî ïåðå÷íî-öèëіíäðè÷íіé ïðîåêöії Ãàóññà-Êðþ-
ãåðà â óñòàíîâëåíіé ñèñòåìі êîîðäèíàò і âèñîò. 

Ìàñøòàá ïëàíó çàëåæèòü âіä éîãî ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíîãî òà åêî-
íîìі÷íîãî çíà÷åííÿ, êіëüêîñòі æèòåëіâ і çàéíÿòîї ïëîùі.

Íà ïëàíàõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ âіäîáðàæàþòü: ìàòåìàòè÷íі åëåìåíòè 
îöèôðîâóâàííÿ òîùî; âóëèöі, êâàðòàëè, îêðåìі ñïîðóäè, ïðîìèñëîâі, ñî-
öіàëüíî-êóëüòóðíі é ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі îá’єêòè òà äîðîæíі ñïîðóäè; 
ãіäðîãðàôіþ òà ãіäðîòåõíі÷íі ñïîðóäè; ðåëüєô ñóøі, äíà ðі÷îê òà іíøèõ 
âîäîéìèù; ðîñëèííèé ïîêðèâ і ґðóíòè; êîðäîíè é ìåæі. 

Ç ìåòîþ áіëüø ïîâíîãî é øâèäêîãî âèâ÷åííÿ ïëàíó íàñåëåíîãî ïóíêòó, 
à òàêîæ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òî÷íîãî öіëåóêàçàííÿ ñêëàäàþòü äîâіäêó, ÿêà 
õàðàêòåðèçóє ìіñòî â åêîíîìі÷íîìó òà âіéñüêîâîìó ïëàíі.

Òîïîãðàôі÷íі êàðòè øèðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ïðîåêòóâàííі é áóäіâ-
íèöòâі íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, ïðîìèñëîâèõ, åíåðãåòè÷íèõ і ãіäðîòåõíі÷íèõ 
ñïîðóä, øëÿõіâ ñïîëó÷åííÿ, ïðè ìåëіîðàöії (îñóøåííі òà çðîøåííі çåìåëü, 
ðåãóëþâàííі ñòîêó ðі÷îê òîùî). Âîíè íåîáõіäíі ïðè çåìëå- òà ëіñîáóäіâíèõ 
ðîáîòàõ, äëÿ âåäåííÿ ñіëüñüêîãî òà ëіñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ó âіéñüêîâіé 
ñïðàâі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) і пря-

мокутних координат окремих точок, географічних і магнітних азимутів, абсолютних 
і відносних висот точок, падіння річки.

Мета. Закріпити знання про топографічні карти, методи та способи вимірювань 
для отримання інформації про об’єкти топографічної карти; розвивати вміння визна-
чати координати точок (географічні та прямокутні), аналізувати «вертикальні» коорди-
нати точок (абсолютні та відносні висоти точок), розглянути падіння річки як приклад 
визначення відносної висоти точок витоку та гирла (за урізами води).
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Òåìà 2. Картографія

§ 3 СУЧАСНІ КАРТОГРАФІЧНІ ТВОРИ ТА ЇХНЯ МАТЕМАТИЧНА 
ОСНОВА

ПРИГАДАЙТЕ: Які ви знаєте джерела географічної інформації? Оцініть значення 
картографічних джерел інформації для життєдіяльності людини. За якими ознаками 
поділяють карти на різні види? Як впливають сучасні технології на створення карто-
графічних творів? Що таке ГІС?

• Сучасні картографічні твори. Електронні карти та глобуси. Картографічні 
інтернет-джерела. Навігаційні карти. Íàðàçі іñíóє äîñèòü áàãàòî ñïîñîáіâ çî-
áðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі òà ïëàíåòè Çåìëÿ: ìàëþíîê, ôîòîãðàôіÿ, àåðî-
ôîòîçíіìîê, êîñìі÷íèé çíіìîê, ïëàí, êàðòà, ãëîáóñ. Îäíàê íàéâіäîìіøèìè 
é äåòàëüíèìè çîáðàæåííÿìè çåìíîї ïîâåðõíі є ãåîãðàôі÷íі êàðòè.

Íà íèõ íàíîñÿòü ðіçíі êðàїíî-
çíàâ ÷і ñêëàäîâі: ãåîãðàôі÷íå ïîëî-
æåííÿ, ïðèðîäíі óìîâè é ðåñóðñè 
êðàїíè, îñîáëèâîñòі ñêëàäó òà ðîç-
ñåëåííÿ íàñåëåííÿ, ñòðóêòóðó òà 
ðîçìіùåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìï-
ëåêñó, äîâіäêîâó іíôîðìàöіþ. Êàðòè 
ñêëàäàþòü íà îñíîâі ïîëüîâèõ äîñëіäæåíü, àåðî- òà êîñìі÷íèõ çíіìêіâ òà 
іíøèõ êàðòîãðàôі÷íèõ äæåðåë, à òàêîæ ñòàòèñòè÷íèõ і ëіòåðàòóðíèõ äàíèõ.

Ãåîãðàôі÷íі êàðòè ïîäіëÿþòü íà ãðóïè çà ïåâíèìè òèïîâèìè îçíàêàìè: 
ìàñøòàáîì, çìіñòîì, îõîïëåííÿì òåðèòîðії, ïðèçíà÷åííÿì (òàáë. 1).

Таблиця 1. Класифікація географічних карт

За охопленням 
території За масштабом За змістом За призначенням

світу
великомасштабні
(від 1:5000
до 1:200 000)

загальногеографічні, 
зокрема топографічні науково-довідкові

океанів
середньомасштабні
(від 1:200 000
до 1:1 000 000)

тематичні:
- карти природних явищ;
- карти суспільних явищ

культурно-
освітні

материків дрібномасштабні 
(масштаб, 
дрібніший 
від 1:1 000 000)

комплексні

технічні

країн і регіонів
навчальні

туристські тощо

Íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó іíòåðàêòèâíèõ òåõíîëîãіé ç’ÿâëÿþòüñÿ 
çîâñіì íîâі êàðòîãðàôі÷íі âèòâîðè, ÿêі ïðåäñòàâëåíî åëåêòðîííèìè êàð-
òàìè é ãëîáóñàìè, GIS-òåõíîëîãіÿìè, GPS-íàâіãàòîðàìè òîùî. Åëåêòðîí-
 íі êàðòè – öå öèôðîâі êàðòè, âіçóàëіçîâàíі â êîìï’þòåðíîìó ñåðåäîâèùі 
ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìíèõ і òåõíі÷íèõ çàñîáіâ ó ïðèéíÿòèõ ïðîåêöіÿõ 
і ñèñòåìі óìîâíèõ çíàêіâ. Іñíóþòü òàêîæ åëåêòðîííі àòëàñè. Ç ðîçâèòêîì 
òåëåêîìóíіêàöії ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâіñòü ñêëàäàòè åëåêòðîííі êàðòè â ñåðåäî-
âèùі Іíòåðíåò. Їõ íàçèâàþòü іíòåðíåò-êàðòàìè òà іíòåðíåò-àòëàñàìè.

Географічна карта – це зменшене, 
узагальнене, умовно-знакове зображен-
ня земної поверхні на площині, виконане 
за допомогою математичної основи 
(масштабу, картографічної проекції).

4312, 4313. Аналогічно для зручності перші дві цифри координати Y не дублюють, а 
записують дрібним шрифтом один або декілька разів біля верхньої та нижньої рамки 
карти (у цьому прикладі – цифра 43). Третю і четверту цифри номера лінії квадратів 
записують великим шрифтом.

3. Отже, перші чотири цифри координати Y – це номер вертикальної лінії квадрату 
точки. Три останні цифри координати Y вказують на розташування точки в межах само-
го квадрата. Для їх визначення відкладаємо перпендикуляр до лівої сторони квадрата, 
вимірюємо цю відстань лінійкою і за масштабом карти визначаємо її в метрах. Отже, 
координата Y в межах цього прикладу матиме значення Y = 4313675.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема. Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру).
Мета. Поглибити знання про значення топографічної продукції на прикладі схем 

руху громадського комунального транспорту; закріпити вміння читати схеми руху 
 транспорту свого міста (або обласного центру), аналізувати переважаючі напрямки 
руху та взаємодію видів транспорту в межах населених пунктів; оцінити сучасний стан 
і перспективи розвитку транспорту свого міста (чи обласного центру).

Завдання 1. Ознайомитися з актуальними схемами руху транспорту на прикладі 
свого міста чи обласного центру, до якого підпорядкований ваш населений пункт (на-
приклад, користуючись навігатором Eway.in.ua).

Наприклад:  для Києва, для Дніпра, для Львова тощо.

Завдання 2. Визначити види громадського (комунального) транспорту в межах на-
селеного пункту. Проаналізувати види транспорту (наявність автобусного, трамвайно-
го, тролейбусного сполучення або метрополітену) та кількість маршрутів маршрутних 
таксі в межах міста від кількості населення та розмірів цього населеного пункту.

Завдання 3. Виявити найбільш напружені за кількістю маршрутів вулиці (проспек-
ти), пояснити причини й наслідки такого скупчення транспорту.

Завдання 4. Визначити наявні недоліки в охопленні схемами руху транспорту час-
тини міста (обласного центру), запропонувати перспективи вирішення цього недоліку.

1. Поясніть значення понять: топографічна карта, роз-
графлення топографічної карти, географічні коорди-
нати топографічної карти, прямокутні координати, 
прямокутна (кілометрова) сітка, азимут (географіч-

ний (або дійсний), магнітний).
2. На основі конкретних прикладів оцініть значення топографічних карт у побуті та 

господарській діяльності.
3. Підготуйте повідомлення «Методи та способи вимірювань на топографічних 

картах» (на власний вибір).

1. Спираючись на схеми руху громадського (комуналь-
ного) транспорту, прокладіть варіанти маршрутів від 
одного об’єкта до іншого (у межах населеного пункту за 
власним вибором, користуючись навігатором Eway.in.ua).

2. Користуючись сучасними планами населених пунктів, розробіть маршрут вихід-
ного дня (на власний вибір). Наприклад, Луцька,    Одеси, Будапешта тощо: 

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:
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âіäàє 5000 ñì (50 ì) íà ìіñöåâîñòі. Êðóïíіøèì є òîé ìàñøòàá, ó ÿêîãî 
çíàìåííèê ìåíøå íіæ 1:1000 і áіëüøå íіæ 1:25 000. Íà òîïîãðàôі÷íèõ 
ïëàíàõ і êàðòàõ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü òàêі ìàñøòàáè: 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:10 000, 1:20 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 
1:500 000, 1:1 000 000 і äðіáíіøå;

 іìåíîâàíèé ìàñøòàá – áіëÿ êîæíîãî ÷èñëà çàïèñàíà íàçâà îäèíèöі 
âèìіðþâàííÿ. Íàïðèêëàä: â 1 ñì – 2 êì;

 ëіíіéíèé ìàñøòàá – âіäðіçîê, ïîäіëåíèé íà ðіâíі ÷àñòèíè ç ïіäïèñàìè 
çíà÷åíü âіäïîâіäíèõ їì âіäñòàíåé íà ìіñöåâîñòі.
Äëÿ âèêîðèñòàííÿ êàðò âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє òî÷íіñòü ìàñøòàáó.
Ñòâîðåííÿ êàðò ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöіé – 

ìàòåìàòè÷íîãî ñïîñîáó çîáðàæåííÿ ïîâåðõíі çåìíîãî ñôåðîїäà íà ïëîùèíі. 
Äëÿ öüîãî ñïåðøó ïåðåõîäÿòü äî ìàòåìàòè÷íî ïðàâèëüíîї ôіãóðè åëіïñà ÷è 
êóëі, à ïîòіì ïðîåêòóþòü çîáðàæåííÿ íà ïëîùèíó çà äîïîìîãîþ ìàòåìà-
òè÷íèõ çàëåæíîñòåé. Çà òàêîї óìîâè çàñòîñîâóþòü ðіçíі äîïîìіæíі ïî-
âåðõíі: öèëіíäð, êîíóñ, ïëîùèíó.

Öèëіíäðè÷íі ïðîåêöії âèêîðèñòîâó  þòü äëÿ êàðò ñâіòó – ìîäåëü Çåìëі 
íіáè âìіùóþòü ó öèëіíäð і óÿâíî ïðî  åêòóþòü íà éîãî ñòіíêè çåìíó ïî-
âåðõíþ. Ìåðèäіàíè é ïàðàëåëі â öіé ïðîåêöії – ïðÿìі ëіíії, ùî ïðîâåäåíі 
ïіä êóòîì, ëіíіÿ íàéìåíøèõ ñïîòâîðåíü – åêâàòîð.

Точність масштабу – відрізок горизонтального про-
кладення лінії, який відповідає 0,1 мм на плані. Зна-
чення 0,1 мм для визначення точності масштабу взято 

через те, що це мінімальний відрізок, який може розрізнити око людини. Наприклад, 
для масштабу 1:10 000 точність масштабу дорівнюватиме 1 м. Що вища точність 
масштабу, то менша генералізація карти, плану чи глобуса.

ÇÀÓÂÀÆÒÅ

Êîíі÷íі ïðîåêöії íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çîáðàæåííÿ Єâðà-
çії, Àçії, ñâіòó. Äëÿ öüîãî îäèí àáî äåêіëüêà êîíóñіâ íàñàäæóþòüñÿ íà 
ìîäåëü Çåìëі é íà íèõ ïåðåíîñÿòü óñі òî÷êè çåìíîї ïîâåðõíі. Ìåðèäіàíè â 
òàêіé ïðîåêöії – ïðÿìі ëіíії, ÿêі âèõîäÿòü ç îäíієї òî÷êè (ïîëþñà), à ïàðà-
ëåëі – äóãè êîíöåíòðè÷íèõ êіë. Äëÿ çîáðàæåííÿ íà êàðòàõ îêðåìèõ ìàòå-
ðèêіâ ÷è îêåàíіâ âèêîðèñòîâóþòü àçèìóòàëüíі ïðîåêöії. Òî÷êîþ íóëüîâèõ 
ñïîòâîðåíü є òî÷êà äîòèêó ïëîùèíè äî çåìíîї ïîâåðõíі. Âîäíî÷àñ ïåðèôå-
ðіéíі ÷àñòèíè êàðòè ìàþòü ó òàêіé ïðîåêöії ìàêñèìàëüíå ñïîòâîðåííÿ. 
Âèäіëÿþòü ïðÿìі, ïîïåðå÷íі òà êîñі àçèìóòàëüíі ïðîåêöії.

Óíàñëіäîê êóëÿñòîñòі Çåìëі íà êàðòàõ іñíóþòü ñïîòâîðåííÿ äîâæèí, 
êóòіâ, ôîðì і ïëîù. Âîíè є ðіçíèõ âèäіâ, à їõíÿ âåëè÷èíà çàëåæèòü âіä 
âèäó ïðîåêöії, ìàñøòàáó êàðòè é îõîïëåííÿ òåðèòîðії.

Ðîçðіçíèòè ñïîòâîðåííÿ ôîðì ìîæíà, ïîðіâíÿâøè äîâæèíó é øèðèíó 
ÿêîãîñü ãåîãðàôі÷íîãî îá’єêòà íà êàðòі é ãëîáóñі. ßêùî ñïіââіäíîøåííÿ  
ðіâíі, òî ñïîòâîðåíü ôîðì íåìàє. Ïðîñòіøèé ñïîñіá – ïîðіâíÿòè êëіòèíêè 
ñіòêè íà îäíіé øèðîòі: êîëè âîíè îäíàêîâі. Öå ñâіä÷èòü ïðî âіäñóòíіñòü 
ñïîòâîðåíü ôîðì íà öіé ãåîãðàôі÷íіé êàðòі.

Çà õàðàêòåðîì ñïîòâîðåíü êàðòîãðàôі÷íі ïðîåêöії ïîäіëÿþòü íà:
• ðіâíîâåëèêі (íåìàє ñïîòâîðåíü ïëîù);
• ðіâíîêóòíі (íåìàє ñïîòâîðåíü êóòіâ);
• ðіâíîïðîìіæíі (íåìàє ñïîòâîðåííÿ äîâæèí â îäíîìó ç íàïðÿìêіâ – àáî 

âçäîâæ ìåðèäіàíіâ, àáî âçäîâæ ïàðàëåëåé);
• äîâіëüíі (іñíóþòü óñі âèäè ñïîòâîðåíü).

Ãåîãðàôі÷íі êàðòè çàñòîñîâóþòü ó ðіçíèõ ñôåðàõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, 
âîíè óíàî÷íþþòü іíôîðìàöіþ ïåâíîãî íàïðÿìó (òàáë. 2).

Таблиця 2. Застосування географічних карт

Вид карт Застосування
Науково-
довідкові

Для отримання необхідної довідки, а також для дослідження особли-
востей зображення території або акваторії, розміщення на ній об’єктів 
і явищ, з метою наукового дослідження і практичної діяльності 

Освітні Головна функція – популяризація знань в освітній сфері. Їх застосо-
вують як допомогу при вивченні географії та історії

Технічні Призначені для вирішення технічних завдань і відображають ті об’єк ти 
та умови, що необхідні для цього

Туристичні На них зображено населені пункти, туристичні маршрути, місця від-
починку (турбази, готелі), архітектурні й історичні пам’ятки, об’єкти 
природи тощо. Слугують для туристично-екскурсійної сфери 

Навігаційні Для забезпечення безпечного плавання судна. На таких картах де-
тально відображено рельєф морського дна та глибини, берегова 
лінія, детальні навігаційні небезпеки, навігаційне обладнання, фар-
ватери, місця якірних стоянок, відомості про течії, льодовий режим, 
ґрунти дна, райони, де заборонено плавання тощо

Аеронавігаційні Використовують в авіаційній сфері: для підготовки до польоту, його 
виконання та контролю за ним 

Дорожні Застосовують під час організації роботи доріг, ремонту та обслугову-
вання транспортними засобами, а також для їхніх користувачів 

Кадастрові Слугують для забезпечення організації ефективного визначення та 
охорони сільськогосподарських, лісогосподарських і міських земель, 
для планування виробництва, меліорації земель та інших цілей

Проектні Використовують у проектуванні робіт із землеустрою, лісоустрою, 
гідротехнічного будівництва та меліорації

Пропагандистські Призначені для розповсюдження політичних, наукових і технічних 
знань та ідей з метою їх упровадження в суспільну свідомість

• Математична основа карт. Сутність генералізації. Äëÿ âіäîáðàæåííÿ ðåà-
ëüíîї ïîâåðõíі Çåìëі íà ïëîùèíі êàðòè ïðîåêòóþòü çåìíó ïîâåðõíþ íà 
ïîâåðõíþ çåìíîãî åëіïñîїäà é çîáðàæóþòü ïîâåðõíþ åëіïñîїäà íà ïëîùèíі 
çà äîïîìîãîþ îäíієї ç êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöіé. Öі îïåðàöії ñòàíîâëÿòü 

ìàòåìàòè÷íó îñíîâó êàðòè. Îñíî-
âíèìè ìàòåìàòè÷íèìè åëåìåíòàìè 
êàðòè є ìàñøòàá, êàðòîãðàôі÷íі 
ïðîåêöії òà êîîðäèíàòíà ñіòêà.

Ïðè ñòâîðåííі ïëàíіâ, êàðò ÷è 
ãëîáóñà ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè ïðî-
ïîðöіéíå çìåíøåííÿ Çåìëі àáî її 
÷àñòèí. Òîáòî çàñòîñîâóâàòè ìàñøòàá.

Ìàñøòàá íà ãëîáóñàõ, êàðòàõ і ïëàíàõ ìîæå áóòè ÷èñëîâèì, іìåíîâà-
íèì àáî ëіíіéíèì:
 ÷èñëîâèé ìàñøòàá – âіäíîøåííÿ äîâæèíè ëіíіé íà ïëàíі àáî êàðòі äî 

äîâæèíè âіäïîâіäíèõ ëіíіé â äіéñíîñòі. Çîáðàæóєòüñÿ ó âèãëÿäі ëіíіéíîãî 
äðîáó, ÷èñåëüíèê ÿêîãî – îäèíèöÿ, à çíàìåííèê – ñòóïіíü çìåíøåííÿ 
ïðîåêöії. Äî ïðèêëàäó, çàïèñ 1:5000 îçíà÷àє, ùî 1 ñì íà ïëàíі âіäïî-

Масштаб (мірило) – це ступінь змен-
шення об’єктів при перенесенні їх із 
місцевості на план, карту чи глобус, або 
це відношення відстаней на плані, кар-
ті чи глобусі до відстані на місцевості.
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Óíàñëіäîê êàðòîãðàôі÷íèõ ïðîåêöіé êîæíіé òî÷öі íà çåìíіé êóëі, ùî 
ìàє ïåâíі ãåîãðàôі÷íі êîîðäèíàòè, âіäïîâіäàє ëèøå îäíà òî÷êà íà êàðòі.

Áóäü-ÿêà êàðòà – öå çìåíøåíå çîáðàæåííÿ äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі. Íà 
íіé íåìîæëèâî äåòàëüíî ïåðåäàòè öіëêîì óñі åëåìåíòè ìіñöåâîñòі. Òîìó 
ïðè ñêëàäàííі êàðò îäíèìè ç íàéñêëàäíіøèõ і íàéâàæëèâіøèõ ïèòàíü є 
ïèòàííÿ âèáîðó, ÿêі îá’єêòè ìіñöåâîñòі âàðòî ïîêàçàòè íà êàðòі, à ÿêі – 
ïðîïóñòèòè, ÿê äåòàëüíî ìàє áóòè ïîêàçàíèé êîæíèé îá’єêò. Òóò ïîñëóãî-
âóþòüñÿ ãåíåðàëіçàöієþ. Ìåòà ãåíåðàëіçàöії – âèäіëåííÿ îñíîâíèõ òèïîâèõ 
ðèñ îá’єêòà âіäïîâіäíî äî ïðèçíà÷åííÿ êàðòè, її ìàñøòàáó. Íàéáіëüø ïî-

ìіòíà ãåíåðàëіçàöіÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ 
íà ãëîáóñі, êàðòàõ ñâіòó, ìàòåðèêіâ 
і îêåàíіâ; íåçíà÷íà – íà ïëàíàõ і 
òîïîãðàôі÷íèõ êàðòàõ, ùî ìàþòü 
âåëèêі ìàñøòàáè. Êàðòîãðàôі÷íà 
ãåíåðàëіçàöіÿ ñïðèÿє âіäòâîðåííþ 
íà êàðòі ÿêіñíî íîâîї іíôîðìàöії, і 
â öüîìó ïîëÿãàє її âàæëèâà ðîëü ó 
ãåîãðàôі÷íîìó ïіçíàííі.

• Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеогра-
фічних і тематичних картах. Äëÿ çîáðàæåííÿ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿâèù 
і ïðîöåñіâ ó êàðòîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü óìîâíі çíàêè òà ñïîñîáè êàðòî-
ãðàôóâàííÿ, ùî ñòàíîâëÿòü ëå  ãåíäó êàðòè. Óìîâíі çíàêè ïîäіëÿþòü íà:
 ëіíіéíі (âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ ëіíіéíîї ïðîòÿæ-

íîñòі: äîðіã, ðі÷îê, êîðäîíіâ òîùî);
 ìàñøòàáíі (äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ, ïëîùà ÿêèõ ìîæå áóòè âіäòâî-

ðåíà â ìàñøòàáі: ðіâíèí, ãіð, îçåð, ìîðіâ, îáðèñіâ ìàòåðèêіâ òîùî);
 ïîçàìàñøòàáíі (âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çîáðàæåííÿ îá’єêòіâ, ïëîùà 

ÿêèõ íå âèðàæàєòüñÿ â ìàñøòàáі êàðòè: ñèìâîëіâ, ìàëþíêіâ, ãåîìå-
òðè÷íèõ ôіãóð, ùî íåñóòü іíôîðìàöіþ ïðî òî÷êîâі ãåîãðàôі÷íі îá’єêòè);

 ïîÿñíþâàëüíі (çàñòîñîâóþòü äëÿ äåòàëüíіøîї õàðàêòåðèñòèêè çîáðàæó-
âàíîãî îá’єêòà).
Ñïîñіá çîáðàæåííÿ ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ – êàðòîãðàôі÷íà õàðàêòåðèñ-

òèêà çîáðàæóâàíîãî ÿâèùà, ùî 
ґðóíòóєòüñÿ íà éîãî õàðàêòåðíèõ 
âëàñòèâîñòÿõ: ðîçìіùåííі ó ïðî-
ñòîðі, ãåîìåòðè÷íіé ôîðìі òà ðîç-
ìіðàõ, äèíàìіöі ðîçâèòêó òîùî. Íà 
ãåîãðàôі÷íèõ êàðòàõ çîáðàæóþòüñÿ 
çíàêè é ñèìâîëè ðіçíèõ ôîðì, ðîç-
ìіðіâ, êîëüîðó (øòðèõîâêè), ÿêі 
ïîÿñíþþòü їõ çìіñò.

Ó êàðòîãðàôії âèêîðèñòîâóþòü ïîíàä 120 âèäіâ іçîëіíіé, ñåðåä ÿêèõ:
– іçîòåðìè (ëіíії îäíàêîâîї òåìïåðàòóðè);
– іçîáàðè (ëіíії îäíàêîâîãî òèñêó);
– іçîãіïñè àáî ãîðèçîíòàëі (ëіíії îäíàêîâîї àáñîëþòíîї âèñîòè ìіñöåâîñòі);
– іçîáàòè (ëіíії îäíàêîâîї ãëèáèíè);
– іçîãієòè (ëіíії îäíàêîâîї êіëüêîñòі îïàäіâ);
– іçîñåéñòè (ëіíії îäíàêîâîї ñåéñìі÷íîї ñèëè);
– іçîãàëіíè (ëіíії îäíàêîâîї ñîëîíîñòі âîäè ó âîäîéìàõ) òà іí.
Ïðèéîìè êàðòîãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü є ìîâîþ êàðòè. Çàñòîñîâóþ÷è їõ, 

ìîæíà íå ëèøå ïðàâèëüíî ïðî÷èòàòè áóäü-ÿêó êàðòó, à é ñàìîìó ñêëàñòè її.

Генералізація – процес відбору й уза-
гальнення якісних і кількісних характе-
ристик карти, тобто процес спрощення 
форм і обрисів географічних об’єктів 
під час перенесення їх із місцевості на 
план, карту чи глобус.

Умовні знаки – це спеціальні графічні 
символи, якими на картах зображують 
певні географічні об’єкти: предмети 
та явища. Вони передають інформа-
цію про просторове розміщення, розмі-
ри та форму зображуваних об’єктів.

• Географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі, 
сфери їх практичного застосування. Ðîçâèòîê êîìï’þòåðíîї êàðòîãðàôії 
ñïðèÿâ ïîÿâі öіëîãî êëàñó ñèñòåì, ùî çâóòüñÿ ãåîіíôîðìàöіéíèìè (ÃІÑ). 
Öå êîìïëåêñ àïàðàòíèõ і ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü їõ ôóíê-
öіîíóâàííÿ: íàäàííÿ ìîæëèâîñòі ââåäåííÿ äàíèõ, ïåðåòâîðåííÿ їõ ôîðìàòіâ, 
íàêîïè÷åííÿ, âèëó÷åííÿ, îíîâëåííÿ òà ïîøóê, ðîçâ’ÿçàííÿ àíàëіòè÷íèõ і 
ïðîãíîçíèõ, ñòàòè÷íèõ і äèíàìі÷íèõ çàâäàíü, âèáіð ôîðìè âèäà÷і êіíöå-
âîãî ðåçóëüòàòó. Â Іíòåðíåòі âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ âæå íà öіëèõ ïîðòàëàõ 
âіäïîâіäíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Íèíі ïîíàä 75 % êàðò ó ñâіòі ñòâîðþþòüñÿ é 
ðîçïîâñþäæóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà. Є êàðòè òîïîãðàôі÷íі, òåìà-
òè÷íі, åêîëîãі÷íі, åêîíîìі÷íі, äåìîãðàôі÷íі òîùî.

Іíøèì âèäîì êàðòîãðàôі÷íîї іíôîðìàöії, ùî є ðåçóëüòàòîì çàñòîñó-
âàííÿ äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ç êîñìîñó, є 
ìàòåðіàëè êîñìі÷íîãî ìîíіòîðèíãó. Íîâèé âèä êàðò – ó âèãëÿäі êîñìі÷íèõ 
çíіìêіâ ïîâåðõíі Çåìëі ç ðîçäіëüíîþ çäàòíіñòþ âіä 3,5 êì äî 5 ì – íàäàє 
óíіêàëüíі ìîæëèâîñòі äëÿ êîðèñòóâà÷іâ ÃІÑ.

Â Óêðàїíі  ÃІÑ-òåõíîëîãії çàñòîñîâóþòü і ðîçâèâàþòü Äåðæàâíå êîñìі÷íå 
àãåíòñòâî Óêðàїíè, Ñëóæáà ç ïèòàíü ðîçâèòêó òà іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé 
ïðè Ðàäі íàöіîíàëüíîї áåçïåêè òà îáîðîíè Óêðàїíè, Äåðæàâíà ñëóæáà Óêðà-
їíè ç ïèòàíü ãåîäåçії, êàðòîãðàôії òà êàäàñòðó òîùî. Íèíі ÃІÑ ç óñïіõîì 
çàñòîñîâóþòü ó áàãàòüîõ ñôåðàõ ãîñïîäàðñòâà: óêëàäàííі êàäàñòðó çåìëі òà 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, åêîëîãії, ïðîìèñëîâîñòі é ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі.

1. Поясніть значення понять: географічна карта, кар-
тографічна генералізація, картографічна проекція, 
географічна інформаційна система (ГІС), дистанційне 
зондування Землі.

2. Визначте, які види карт за просторовим охопленням, масштабом і змістом міс-
тяться у шкільному географічному атласі 11 класу.

3. Підготуйте повідомлення «Значення сучасних навігаційних систем на практиці: 
американська GPS, російська ГЛОНАСС, європейська Galileo, китайська сис-
тема космічної радіонавігації Beidou» (на власний вибір).

1. Спираючись на географічні карти у шкільному атласі 
та електронні (цифрові) карти в телефоні або комп’ютері, 
визначте на них відмінності способів картографічного 
зображення та прояви картографічної генералізації.

2. Користуючись Google Earth – безкоштовною програмою, що відобра-
жає віртуальний глобус, знайдіть і проаналізуйте детальність зобра-
ження вашої школи, будинку й вулиці, де ви мешкаєте,  обласного 
центру, відомих і видатних об’єктів країни тощо (на власний вибір).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, від-

станей у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах.
Мета. Поглибити знання про математичну основу карти; закріпити вміння працювати 

з масштабом, градусною сіткою географічних карт, що виконані в різних картографічних 
проекціях; тренуватися у вмінні визначати географічні координати точок, азимути, від-
стані (у градусах і кілометрах) між точками на різних за просторовим охопленням картах.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ Ó×ÍІÂ (íà âèáіð)
1. Âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ìàðøðóòó ðóõó ìіæ âèçíà÷íèìè îá’єêòàìè 

ñâîãî ðàéîíó çà äîïîìîãîþ íàâіãàöіéíîї êàðòè ñâîєї îáëàñòі.
2. Ñôåðè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ äèñòàíöіéíîãî çîíäóâàííÿ Çåìëі.

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:
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1. Змістовий компонент: 2. Операційний компонент:

Показники руху Землі як планети та 
їхні географічні наслідки; склад, межі, 
будова та закономірності географічної 
оболонки; літосфера, атмосфера, 
гідросфера та біосфера як складові 
географічної оболонки та середовище 
життєдіяльності людства. Ресурсні 
властивості та потенціал геосфер 
Землі.

Визначення місцевого та 
поясного часу. Встановлення 
зв’язків між структурними 
елементами природного 
середовища і їхніми ресурсами 
та розселенням населення, 
розташуванням сучасних видів 
виробництва й інфраструктури. 
Розв’язування задач на обрахунок 
показників забезпеченості 
природними ресурсами.

на кожні 100 м – на 0,6 оС

на 100 м – на 10 мм рт. ст.

Розв’язування задач на зміну 
температури повітря й 

атмосферного тиску з висотою:

Побудова та аналіз графіків 
і діаграм показників погоди

Визначення типів клімату за 
кліматичними діаграмами

Складання характеристик та 
встановлення взаємозв’язків

Тектонічна будова → Рельєф → 
Корисні копалини

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
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3. Прикладний
компонент:

4. Емоційно-ціннісний 
компонент:

5. Світоглядний 
ком по нент:

Виявлення причин 
природних явищ і процесів у 
географічній оболонці Землі 
та їхніх наслідків. Визначення 
рівня безпеки проживання 
в районах з різною 
інтенсивністю природних 
стихійних явищ і моделювання 
комплексу заходів для протидії 
їхнім негативним проявам. 
Усвідомлення наслідків 
загострення ресурсної 
проблеми на планеті.

Розуміння значення 
географічних знань 
про закономірності 
існування та взаємодії 
геосфер Землі для 
людської діяльності 
та збереження 
навколишнього 
середовища.

Пізнання 
географічної 
оболонки та її 
складових на підґрунті 
картографічної, 
комунікативно-
мовленнєвої 
й діяльнісної 
компетентностей та 
концепції сталого 
розвитку.
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Географічна оболонка Внутрішня будова Землі Загальна циркуляція атмосфери Ресурси географічної оболонки
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Òåìà 1. Географічні наслідки 
параметрів і рухів Землі як планети

§ 4 ГЕОЇД. ВИДИ РУХУ ЗЕМЛІ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ

ПРИГАДАЙТЕ: Що вам відомо про форму Землі? Як змінювалися уявлення про фі-
зичні параметри планети з розвитком географічної науки? Які докази добових і річних 
циклів (ритмів) у живій і неживій природі можете навести? У чому полягає сутність 
міжнародної системи відліку часу?

• Геоїд. Ñòàðîäàâíі íàðîäè óÿâëÿëè Çåìëþ  ïåðåâàæíî ÿê ïëîñêèé äèñê 
àáî îñòðіâ, îòî÷åíèé âîäîþ.

Íèíі äîñòîâіðíî âіäîìî, ùî 
ôîð ìà Çåìëі – ãåîїä, ïðèáëèçíî – 
åëіïñîїä, ñôåðîїä.

Ãåîїäîì õàðàêòåðèçóþòü ôîðìó 
Çåìëі ÿê ïëàíåòè. Éîãî ïîâåðõíÿ 
ïîâòîðþє âіëüíó, íåçáóäæåíó ïî-
âåðõíþ âîäè ó Ñâіòîâîìó îêåàíі. 
Ïіä ìàòåðèêàìè âîíà ïðîâîäèòüñÿ 

òàê, ùîá ó êîæíіé òî÷öі áóëà ïåðïåíäèêóëÿðíîþ äî ñòðіìêîї ëіíії, òîáòî 
â ðåàëüíîìó íàïðÿìêó äії ñèëè òÿæіííÿ â öіé òî÷öі. Ãåîїä ÷åðåç éîãî 
ñêëàäíіñòü є íåçðó÷íèì ïðè âèðіøåííі áóäü-ÿêèõ ìàòåìàòè÷íèõ çàâäàíü â 
ãåîäåçії òà êàðòîãðàôії. Òîìó íà ïðàêòèöі çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü áіëüø 
ñïðîùåíó ôіãóðó – çåìíèé åëіïñîїä (ìàë. 1). Ñåðåäíÿ âåëè÷èíà âіäõèëåííÿ 
ãåîїäà âіä çåìíîãî åëіïñîїäà ñòàíîâèòü ±50 ì.

Â Óêðàїíі äëÿ ãåîäåçè÷íèõ і êàðòîãðàôі÷íèõ ðîçðàõóíêіâ âèêîðèñòîâó-
þòü åëіïñîїä Ô. Êðàñîâñüêîãî (1878–1948) – ôіãóðó, ùî îòðèìàíà ðóõîì 
åëіïñà íàâêîëî éîãî ìàëîї îñі. Âіí ìàє òàêі ðîçìіðè:

• ñåðåäíіé ðàäіóñ Çåìëі – 6371,032 êì (åêâàòîðіàëüíèé – 6378,016 êì, 
ïîëÿðíèé – 6356,777 êì);

• äîâæèíà åêâàòîðà – 40 075 êì, à áóäü-ÿêîãî ìåðèäіàíà – 20 000 êì 
(îòæå, 1° äîâæèíè çåìíîãî êîëà äîðіâíþє 111,3 êì (40 075 êì/360°));

• äіàìåòð Çåìëі – 12 750 êì;

Геоїд (від грец. γη – «земля», είδος – 
«вигляд») – форма Землі, що визначена 
з ви користанням рівня моря та уявним 
його продовженням під земною поверх-
нею.

Мал. 1. Геоїд та земний еліпсоїд

• ïëîùà ïîâåðõíі çåìíîї êóëі – 510 ìëí êì2, îá’єì – 1,083 × 1012 êì3, 
ñåðåäíÿ ãóñòèíà – 5518 êã/ì3;

• ìàñà Çåìëі – 5976 × 1021 êã.
Çåìëÿ ìàє ìàãíіòíå ïîëå é òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç íèì åëåêòðè÷íå ïîëå. Ãðà-

âіòàöіéíå ïîëå Çåìëі çóìîâëþє її ñôåðè÷íó ôîðìó é іñíóâàííÿ àòìî ñôåðè.

• Рух Землі навколо своєї осі. Основні види часу. Îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî 
Ñîíöÿ, Çåìëÿ îäíî÷àñíî îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî óìîâíîї îñі (îñüîâèé ðóõ) іç 
çàõîäó íà ñõіä (ó òîìó ñàìîìó íàïðÿìêó, â ÿêîìó ðóõàєòüñÿ ïî îðáіòі), 
çäіéñíþþ÷è ïîâíèé îáåðò çà îäíó äîáó (23 ãîä 56 õâ 4 ñ). Âіñü îáåðòàííÿ 
ïîñòіéíî íàõèëåíà äî ïëîùèíè îðáіòè ïіä êóòîì 66°33′.

Îñíîâíèìè íàñëіäêàìè îñüîâîãî îáåðòàííÿ Çåìëі є:
 çìіíà äíÿ і íî÷і;
 ñïëþùåííÿ Çåìëі íà ïîëþñàõ;
 âіäõèëÿþ÷à ñèëà Çåìëі (ñèëà Êîðіîëіñà) – îäíà іç ñèë іíåðöії, ÿêà іñíóє 

â ñèñòåìі âіäëіêó, ùî îáåðòàєòüñÿ, і âèÿâëÿєòüñÿ ïðè ðóñі â íàïðÿìêó 
ïіä êóòîì äî îñі îáåðòàííÿ. Äîêàçîì îáåðòàííÿ Çåìëі íàâêîëî îñі є 
ìàÿòíèê Ôóêî. Âàãîìèìè íåçàïåðå÷íèìè äîêàçàìè é íàñëіäêàìè ðóõó 
Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі є âіäõèëåííÿ òіë, ùî ïàäàþòü, ó Ïіâíі÷íіé ïіâ-
êóëі ïðàâîðó÷, à â Ïіâäåííіé – ëіâîðó÷, ïіäìèâàííÿ ïðàâèõ áåðåãіâ 
ðі÷îê ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі, à òàêîæ ñïëþùåííÿ Çåìëі íà ïîëþñàõ. 
Øâèäêîñòі îáåðòàííÿ òî÷îê íà ïîâåðõíі Çåìëі є íàéáіëüøèìè íà åêâà-
òîðі, à íàéìåíøèìè – íà ïîëþñàõ.
Îñíîâíèì íàñëіäêîì ðóõó Çåìëі íàâêîëî ñâîєї îñі є çìіíà äíÿ і íî÷і, à 

âіäïîâіäíî é ÷àñó íà çåìíіé êóëі. Îñíîâíîþ îäèíèöåþ âіäëіêó ÷àñó íà 
Çåìëі є äîáà. Ó íàóöі ðîçðіçíÿþòü äâà ïîíÿòòÿ – çîðÿíà òà ñîíÿ÷íà äîáà.

Çîðÿíà äîáà – ïðîìіæîê ÷àñó ìіæ äâîìà ïîñëіäîâíèìè êóëüìіíàöіÿìè 
çіðêè (íàéâèùèì ïîëîæåííÿì її íàä ãîðèçîíòîì) ÷åðåç ìåðèäіàí òî÷êè 
ñïîñòåðåæåííÿ. Çà çîðÿíó äîáó Çåìëÿ ðîáèòü ïîâíèé îáåðò íàâêîëî ñâîєї 
îñі. Âîíà äîðіâíþє 23 ãîä 56 õâ 4 ñ.

Ñîíÿ÷íà äîáà – ïðîìіæîê ÷àñó ìіæ äâîìà ïîñëіäîâíèìè ïðîõîäæåííÿìè 
öåíòðà Ñîíöÿ ÷åðåç ìåðèäіàí òî÷êè ñïîñòåðåæåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî 
Çåìëÿ îäíî÷àñíî çäіéñíþє ðóõ íàâêîëî Ñîíöÿ, ñîíÿ÷íà äîáà äîâøà âіä çî-
ðÿíîї é äîðіâíþє 24 ãîä. Ó ñó÷àñíіé íàóöі ðîçðіçíÿþòü ïîíÿòòÿ ìіñöåâèé, 
ïîÿñíèé, ëіòíіé òà äåêðåòíèé ÷àñ.

Ìіñöåâèé ÷àñ òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ãåîãðàôі÷íîþ äîâãîòîþ. Çíàþ÷è ðіç-
íèöþ ìіñöåâîãî ÷àñó äâîõ ïóíêòіâ íà çåìíіé ïîâåðõíі, ìîæíà çíàéòè ðіç-
íèöþ їõíіõ ãåîãðàôі÷íèõ äîâãîò, і íàâïàêè. Îñêіëüêè çà 24 ãîä Çåìëÿ 
ðîáèòü ïîâíèé îáåðò íàâêîëî îñі, òî çà îäíó ãîäèíó êóò ïîâîðîòó ñòàíîâè-
òèìå 15° (360° : 24 ãîä). Òàê ìîæíà âèçíà÷èòè, ùî ïëàíåòà ïîâåðòàєòüñÿ 
íà 1° çà 4 õâ (60 õâ : 15°). Öèõ äàíèõ äîñòàòíüî, ùîá âèçíà÷èòè ìіñöåâèé 
÷àñ íà áóäü-ÿêіé äîâãîòі, ïîòðіáíî ëèøå çàïàì’ÿòàòè òàêèé àëãîðèòì 
ðîçâ’ÿ çó âàííÿ çàäà÷ íà âèçíà÷åííÿ ìіñöåâîãî ÷àñó çà äàíèìè ãåîãðàôі÷-
íèõ äîâãîò ÷è, íàâïàêè, ãåîãðàôі÷íîї äîâãîòè çà äàíèìè ìіñöåâîãî ÷àñó: 
1) çíàéòè ðіçíèöþ â äîâãîòàõ àáî ÷àñі; 2) ïåðåâåñòè öþ ðіçíèöþ â ÷àñ àáî 
ãðàäóñè; 3) îá÷èñëèòè ìіñöåâèé ÷àñ àáî øóêàíó ãåîãðàôі÷íó äîâãîòó.

Çàäà÷à 1. Êîòðà ãîäèíà â ì. ×åðíіâöі (26° ñõ. ä.), ÿêùî â ì. Õàðêіâ 
(36° ñõ. ä.) 14 ãîä 48 õâ?

Ðîçâ’ÿçàííÿ: Äëÿ òîãî ùîá êðàùå íàâ÷èòèñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і íà 
âèçíà÷åííÿ ìіñöåâîãî ÷àñó çà äàíèìè ãåîãðàôі÷íèõ äîâãîò, ÷è íàâïàêè, 
òðåáà çàïàì’ÿòàòè ïîñëіäîâíіñòü äіé:
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1) çíàéäåìî ðіçíèöþ â äîâãîòàõ ìіæ ìіñòàìè Õàðêіâ і ×åðíіâöі, ÿêà 
ñòàíîâèòèìå 36° ñõ. ä. – 26° ñõ. ä. = 10°;

2) ïåðåâîäèìî öþ ðіçíèöþ â ÷àñîâі âåëè÷èíè (ãîäèíè, õâèëèíè, ñå-
êóíäè). Äëÿ öüîãî ñêîðèñòàéìîñÿ äàíèìè, ùî 1 ãîä = 15°, à 1° = 4 õâ, 
1 õâ = 15′′, 1′′ = 4 ñ. Îòæå: 10° × 4 õâ = 40 õâ, òîáòî ðіçíèöÿ â ìіñöåâîìó 
÷àñі ìіæ ìіñòàìè Õàðêіâ і ×åðíіâöі ñòàíîâèòü 40 õâ;

3) çíàþ÷è, ùî ÷àñ çìіíþєòüñÿ çі ñõîäó íà çàõіä, îá÷èñëþєìî ìіñöå-
âèé ÷àñ ó ì. ×åðíіâöі, ÿê ðіçíèöþ ìіñöåâîãî ÷àñó â ì. Õàðêіâ і îá÷èñëå-
íîї ÷àñîâîї ðіçíèöі. Öå âèïëèâàє ç òîãî, ùî â Õàðêîâі Ñîíöå çіéøëî 
ðàíіøå, òîìó ÷àñ ó íüîìó ìàє áóòè áіëüøèì, íіæ ó ì. ×åðíіâöі;

4) îòðèìóєìî: 14 ãîä 48 õâ – 40 õâ = 14 ãîä 08 õâ – ìіñöåâèé ÷àñ ó 
ì. ×åðíіâöі.

Çàäà÷à 2. ßêà ãåîãðàôі÷íà øèðîòà ì. Äíіïðî, ÿêùî âіäîìî, ùî â ì. Ëüâіâ 
(24° ñõ. ä.) ìіñöåâèé ÷àñ ñòàíîâèòü 12 ãîä, à â ì. Äíіïðî – 12 ãîä 44 õâ?

Ðîçâ’ÿçàííÿ:
1) Çíàõîäèìî ðіçíèöþ â ÷àñі: 12 ãîä 44 õâ – 12 ãîä = 44 õâ;
2) Ïåðåâîäèìî îòðèìàíó ðіçíèöþ â ÷àñі ó ãðàäóñè: 1° = 4 õâ; Õ° = 44 õâ, 

çâіäñè Õ = (44 õâ × 1°) / 4 õâ = 11°;
3) Îñêіëüêè â ì. Äíіïðî ÷àñ є áіëüøèì, ùî ñâіä÷èòü ïðî éîãî ñõіä-

íіøå ïîëîæåííÿ, і çíàєìî, ùî ãåîãðàôі÷íà äîâãîòà çðîñòàє âіä Ãðèíâіöü-
êîãî (íóëüîâîãî) ìåðèäіàíà íà ñõіä äî 180-ãî, òîìó îòðèìàíó ðіçíèöþ 
òðåáà äîäàòè äî ãåîãðàôі÷íîї äîâãîòè ì. Ëüâіâ і îäåðæèìî:

24° + 11° = 35° ñõ. ä. – ãåîãðàôі÷íà äîâãîòà ì. Äíіïðî.

Ïðîòå êîðèñòóâàòèñü ìіñöåâèì ÷àñîì ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі íåçðó÷íî, 
òîìó çàïðîâàäèëè ïîÿñíèé ÷àñ. Ïîâåðõíþ çåìíîї êóëі óìîâíî ïîäіëèëè íà 
24-ãîäèííі ïîÿñè – êîæíèé ïðîòÿæíіñòþ 15° (1 ãîä) ïî äîâãîòі. Ó ìåæàõ 
êîæíîãî ïîÿñó âñòàíîâëåíî єäèíèé ïîÿñíèé ÷àñ, ùî âіäïîâіäàє ìіñöåâîìó 
íà ñåðåäíüîìó ìåðèäіàíі. Âіäëіê ÷àñó áóëî âèðіøåíî ðîáèòè âіä Ãðèíâіöü-
êîãî ìåðèäіàíà, ìіñöåâèé ÷àñ íà ÿêîìó íàçèâàþòü Âñåñâіòíіì. Ãîäèííèé 
ïîÿñ, ïîñåðåäèíі ÿêîãî ïðîõîäèòü öåé ìåðèäіàí, îòðèìàâ íàçâó íóëüîâîãî. 
Ðåøòà ïîÿñіâ íóìåðóþòüñÿ â íàïðÿìêó іç çàõîäó íà ñõіä âіä íüîãî. Ïî÷à-
òîê íîâîї äîáè âіäðàõîâóþòü âіä ëіíії çìіíè äàò, ÿêà ïðîñòîðàìè îêåàíó 
ïðîõîäèòü ïî 180-ìó ìåðèäіàíó, à îãèíàþ÷è çàñåëåíі äіëÿíêè ñóõîäîëó 
âіäõèëÿєòüñÿ âіä íüîãî â îêðåìèõ ìіñöÿõ íàâіòü íà 10°. Ïåðåòèíàþ÷è ëі-
íіþ çìіíè äàò ó íàïðÿìêó іç çàõîäó íà ñõіä, òðåáà âіäíÿòè îäèí êàëåíäàð-
íèé äåíü, à ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó – äîäàòè.

Ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìåæ ãîäèííèõ ïîÿñіâ óðàõîâóþòü äåðæàâíі êîð-
äîíè òà ìåæі àäìіíіñòðàòèâíèõ îäèíèöü. Ïðèáëèçíî ïîñåðåäèíі êîæíîãî 
ïîÿñó ïðîõîäèòü ìåðèäіàí, êðàòíèé ï’ÿòíàäöÿòè, íà ÿêîìó ïîÿñíèé ÷àñ 
ñïіâïàäàє ç éîãî âëàñíèì ìіñöåâèì.

Óêðàїíà æèâå çà ïîÿñíèì ÷àñîì, ùî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä Âñåñâіòíüîãî íà 
äâі ãîäèíè. Òîáòî íîâà äîáà ïî÷èíàєòüñÿ â Óêðàїíі íà äâі ãîäèíè ðàíіøå, 
íіæ ó Ëîíäîíі. Ñåðåäíіé ìåðèäіàí äðóãîãî ãîäèííîãî ïîÿñó – 30° ñõ. ä. 
ïðîõîäèòü ó êіëüêîõ êіëîìåòðàõ çàõіäíіøå Êèєâà і ïîäіëÿє òåðèòîðіþ 
Óêðàїíè íà äâі ìàéæå ðіâíі ÷àñòèíè. Íà ñàìîìó ñõîäі êðàїíè â Ëóãàíñüêіé 
îáëàñòі äåíü íàñòàє íà 40 õâ ðàíіøå, à â ì. ×îï, áіëÿ çàõіäíîãî êîðäîíó, – 
íà 31 õâ ïіçíіøå, íіæ íà òðèäöÿòîìó ìåðèäіàíі. Îòæå, íà âñіé òåðèòîðії 
Óêðàїíè çðó÷íî êîðèñòóâàòèñÿ ïîÿñíèì ÷àñîì äðóãîãî ãîäèííîãî ïîÿñó, 
ÿêèé íàçèâàþòü ñõіäíîєâðîïåéñüêèì, àáî êèїâñüêèì.

Ó îñòàííþ íåäіëþ áåðåçíÿ ñòðіëêè ãîäèííèêіâ ïåðåâîäÿòü íà 1 ãîä 
óïåðåä – çàïðîâàäæóþòü ëіòíіé ÷àñ. À ç êіíöÿ æîâòíÿ Óêðàїíà çíîâó 
ïåðåõîäèòü íà ïîÿñíèé ÷àñ.

Äåêðåòíèé ÷àñ – ïîÿñíèé ÷àñ, ïåðåâåäåíèé íà 1 ãîä óïåðåä. Óâåäåíî â 
÷åðâíі 1930 ð. ç ìåòîþ ðàöіîíàëüíіøîãî âèêîðèñòàííÿ ñâіòëîї ÷àñòèíè äîáè.

• Орбітальний рух Землі: основні характеристики, географічні наслідки. 
Íàâêîëî Ñîíöÿ Çåìëÿ ðóõàєòüñÿ åëіïñîїäíîþ îðáіòîþ ïðîòè ãîäèííèêî-
âîї ñòðіëêè іç ñåðåäíüîþ øâèäêіñòþ ïðèáëèçíî 30 êì/ñ, çäіéñíþþ÷è ïîâ-
íèé îáåðò çà ðіê (365 äíіâ 5 ãîä 48 õâ 46 ñ). Ó ñі÷íі âîíà ïåðåáóâàє äåùî 
áëèæ÷å äî Ñîíöÿ (147 ìëí êì – ïåðèãåëіé), íіæ ó ÷åðâíі (152 ìëí êì – 
àôåëіé). Öÿ íåçíà÷íà ðіçíèöÿ âïëèâàє íà øâèäêіñòü ðóõó Çåìëі – ùî äàëі 
âіä Ñîíöÿ, òî ìåíøà øâèäêіñòü. Òîìó â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі çèìà êîðîòøà 
âіä ëіòà, à â Ïіâäåííіé, íàâïàêè, êîðîòøå ëіòî.

Îñíîâíèìè íàñëіäêàìè ðóõó Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ і íàõèëó çåìíîї îñі 
äî ïëîùèíè îðáіòè є: çìіíà ïіð ðîêó íà ïëàíåòі; çìіíà âèñîòè Ñîíöÿ ïðî-
òÿãîì ðîêó íàä ãîðèçîíòîì; ïîÿâà ïîÿñіâ îñâіòëåíîñòі (òåïëîâèõ ïîÿñіâ). 
Óíàñëіäîê îáîõ ðóõіâ Çåìëі âèíèêàþòü ðèòìè â ïðèðîäі – äîáîâі òà ñå-
çîííі, à òàêîæ ïåðåðîçïîäіë òåïëà íà Çåìëі.

Ó äíі âåñíÿíîãî é îñіííüîãî ðіâíîäåííÿ (21 áåðåçíÿ òà 23 âåðåñíÿ) 
Ïіâíі÷íà і Ïіâäåííà ïіâêóëі îòðèìóþòü îäíàêîâó êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîãî òå-
ïëà. Íàéáіëüøà éîãî êіëüêіñòü ïîòðàïëÿє íà åêâàòîð, äå êóò ïàäіííÿ ñî-
íÿ÷íîãî ïðîìіííÿ â öåé ÷àñ ñòàíîâèòü 90°. Âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ öåé 
êóò çìåíøóєòüñÿ äî 0°, çìåíøóєòüñÿ і êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîãî òåïëà.

Íàéäîâøèé äåíü і íàéêîðîòøà íі÷ – â äåíü ëіòíüîãî ñîíöåñòîÿííÿ 
(ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі – öå 22 ÷åðâíÿ, ó Ïіâäåííіé – 22 ãðóäíÿ), êîëè çåìíà 
âіñü íàõèëåíà ïіâíі÷íèì êіíöåì ó áіê Ñîíöÿ. Ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïàäàþòü ó 
öåé ÷àñ íà Ïіâíі÷íèé òðîïіê (23°30′ ïí. ø.) ïіä ïðÿìèì êóòîì, ñâіòëîðîç-
äіëüíà ëіíіÿ ïðîõîäèòü òàê, ùî áіëüøà ÷àñòèíà Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі îñâіò-
ëåíà, íà âñіõ øèðîòàõ ó öіé ïіâêóëі äåíü äîâøèé çà íі÷. Íà ïіâíі÷ âіä 
Ïіâíі÷íîãî ïîëÿðíîãî êîëà (66°33′ ïí. ø.) – ïîëÿðíèé äåíü, ùî òðèâàє äî 
24 ãîä íà ïîëÿðíîìó êîëі é äî ïîëîâèíè ðîêó íà Ïіâíі÷íîìó ïîëþñі. Ó Ïіâ-
äåííіé ïіâêóëі 22 ÷åðâíÿ íà âñіõ øèðîòàõ äåíü êîðîòøèé âіä íî÷і, à ïіâ-
äåííіøå Ïіâäåííîãî ïîëÿðíîãî êîëà (66°33′ ïä. ø.) òðèâàє ïîëÿðíà íі÷. 
Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ â öåé ÷àñ îòðèìóє áіëüøå òåïëà, íіæ Ïіâäåííà. Âіäïî-
âіäíî â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі – ëіòî, ó Ïіâäåííіé – çèìà.

Ó äåíü çèìîâîãî ñîíöåñòîÿííÿ (22 ãðóäíÿ) Ñîíöå ïåðåáóâàє â çåíіòі 
íàä Ïіâäåííèì òðîïіêîì (23°30′ ïä. ø.), і ìàêñèìàëüíà êіëüêіñòü òåïëà 
ïðèïàäàє íà Ïіâäåííó ïіâêóëþ. Ó öåé ÷àñ òàì ëіòî, à â Ïіâíі÷íіé ïіâ-
êóëі – çèìà. Íà åêâàòîðі òðèâàëіñòü äíÿ і íî÷і îäíàêîâà, êóò ïàäіííÿ ñî-
íÿ÷íèõ ïðîìåíіâ ìàéæå íå çìіíþєòüñÿ, Ñîíöå äâі÷і íà ðіê áóâàє òóò ó 
çåíіòі, à òîìó ïîðè ðîêó íå çìіíþþòüñÿ. Íà ïîëþñàõ, äå ïіâðîêó äåíü і 
ïіâðîêó íі÷, çìіíà ïіð ðîêó é çìіíà äíÿ òà íî÷і çáіãàþòüñÿ.

Çàëåæíî âіä âèñîòè Ñîíöÿ і òðèâàëîñòі äíÿ âèäіëÿþòü ïîÿñè îñâіòëå-
íîñòі, àáî òåïëîâі ïîÿñè: æàðêèé, äâà ïîìіðíі, äâà õîëîäíі. Âîíè îáìå-
æåíі òðîïіêàìè é ïîëÿðíèìè êîëàìè (ìàë. 2).

Æàðêèé ïîÿñ ëåæèòü ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè é âіäðіç-
íÿєòüñÿ íàéáіëüøîþ êіëüêіñòþ òåïëà, ùî ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿєòüñÿ óïðî-
äîâæ ðîêó. Ìіæ òðîïіêàìè é ïîëÿðíèìè êîëàìè ðîçòàøîâàíі ïîìіðíі 
ïîÿñè. Ó öèõ øèðîòàõ âèñîòà Ñîíöÿ çàâæäè ìåíøà âіä 90°. Ïðè öüîìó і 
âèñîòà Ñîíöÿ, і òðèâàëіñòü äíÿ âïðîäîâæ ðîêó çìіíþþòüñÿ, òîìó òóò ÷іòêî 
âèðàæåíі ñåçîíè ðîêó. Õîëîäíі ïîÿñè îáìåæåíі ïîëÿðíèìè êîëàìè. Íà 
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ïîëÿðíèõ êîëàõ âèñîòà Ñîíöÿ çìіíþєòüñÿ âіä 47° âëіòêó äî 0° âçèìêó. Íà 
âñіõ øèðîòàõ ó öüîìó ïîÿñі áóâàє ïîëÿðíèé äåíü.

ÄËß ÄÎÏÈÒËÈÂÈÕ!
Кожен із нас може обчислити висоту Сонця над горизонтом, тобто кут під 
яким падають сонячні промені в певному місці й у певний час. Для цього най-
простіше скористатися формулою: h = 90 – φ ± σ, де h – висота Сонця над 
горизонтом; φ – географічна широта місцевості; σ – «сонячне схилення», або 
географічна широта, над якою Сонце в цей час світить прямовисно. Знак «+» 
береться тоді, коли географічна широта місцевості й широта прямовисного 
світіння розташовані в одній півкулі (Північній або Південній), а знак «–» – 
тоді, коли ці дві широти перебувають у різних півкулях (одна з них у Північній, 
інша – у Південній).

1. Поясніть значення понять: геоїд, пояси освітленості, 
сила Коріоліса, місцевий та поясний час.
2. Використайте інформацію, подану в тексті параграфа, 
й поясніть, як змінюваність висоти Сонця над горизон-
том впливає на тривалість світлового дня на Землі?

3. Підготуйте повідомлення «Зміна пір року – це один з доказів орбітального руху 
планети. Чому на планеті одночасно існують різні пори року в Північній та 
Південній півкулях, а в різних географічних поясах кожної з півкуль існують від-
мінності в кількості й тривалості пір року?».

1. Користуючись GISMETEO доведіть вплив 
осьового руху Землі на формування циклонів 
і антициклонів, як великих атмосферних ви-
хорів, що впливають на стан погоди в кожному 

регіоні планети (на власний вибір).
2. Розв’яжіть задачу: Пункт А розташований на південь від пункту Б, обидва на 

одному меридіані. Сонце перебуває на висоті 65о над горизонтом у пункті А – 
у полудень 21 березня (тінь падає на південь), у пункті Б Сонце на тій самій ви-
соті – у полудень 22 липня (тінь падає на північ). Визначте широту пунктів А й Б і 
відстань між ними у градусах.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ Ó×ÍІÂ (íà âèáіð)
1. Ìîäåëþâàííÿ ïðèðîäíèõ ÿâèù íà Çåìëі ó äíі ðіâíîäåíü і ñîíöåñòîÿíü.
2. Ïðîÿâè ñèëè Êîðіîëіñà íà ðі÷êàõ ñâîєї ìіñöåâîñòі.

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

Мал. 2. Пояси освітленості (теплові пояси) Землі

Òåìà 2. Географічна оболонка Землі

§ 5 СКЛАД, БУДОВА Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ 
ОБОЛОНКИ

ПРИГАДАЙТЕ: Що таке природний комплекс? Як називається найбільший природ-
ний комплекс Землі? З яких елементів він складається? Які властивості притаманні 
географічній оболонці?

• Склад, межі та будова географічної оболонки. Óñі îáîëîíêè Çåìëі ìіæ 
ñîáîþ òіñíî âçàєìîäіþòü, óòâîðþþ÷è ãåîãðàôі÷íó îáîëîíêó.

Òîâùèíà ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè 
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 55 êì. Çà 
âåðõíþ ìåæó íàé÷àñòіøå áåðóòü âè-
ñîòó îçîíîâîãî øàðó (ìåæà ìîæëè-
âîãî ïîøèðåííÿ æèòòÿ).

Ãåîãðàôі÷íà îáîëîíêà õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ íèçêîþ âëàñòèâèõ їé 
îçíàê. Íàéâàæëèâіøîþ îçíàêîþ є 
òå, ùî âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç ãåîñôåð, ÿêі âçàєìîäіþòü і ïðîíèêàþòü îäíà â 
îäíó (ìàë. 1). Êîìïîíåíòàìè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè є ãіðñüêі ïîðîäè, 
ґðóíò, ïîâіòðÿ, âîäà, ðîñëèííіñòü, òâàðèíè, áàêòåðії òà ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ.

Äðóãîþ âàæëèâîþ îçíàêîþ ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè є òå, ùî â її ìåæàõ 
ñòèêàþòüñÿ êîñìі÷íі é çåìíі ñèëè, åíåðãіÿ ðіçíîãî ïîõîäæåííÿ. Çâåðõó â 
ãåîãðàôі÷íó îáîëîíêó íàäõîäèòü ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ, à çíèçó – òåïëî Çåìëі. 
Ñîíöå âèïðîìіíþє âåëè÷åçíó êіëüêіñòü åíåðãії, ç ÿêîї çåìíà êóëÿ îäåðæóє 
ìåíøå íіæ îäíó äâîõìіëüÿðäíó ÷àñòèíó. Áåç ñîíÿ÷íîї åíåðãії íå ìîãëà á іñ-
íóâàòè âîäà â ðіäêîìó ñòàíі.

Çíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàííі ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè âіäіãðàє ãðàâіòàöіéíà 
åíåðãіÿ, àáî åíåðãіÿ ñèëè òÿæіííÿ. Áåç íåї íå òåêëè á ðі÷êè, ïðèïèíèâñÿ á 
ñòіê, à îòæå – і ïåðåðîçïîäіë çîëüíèõ ðå÷îâèí íà ïîâåðõíþ ñóøі.

Îñîáëèâîþ îçíàêîþ ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè є é òå, ùî âñі її ñêëàäîâі – 
ãåîãðàôі÷íі ñôåðè – іíòåíñèâíî âçàєìîäіþòü îäíà ç îäíîþ. Ñàìå äëÿ ãåî-
ãðàôі÷íîї îáîëîíêè õàðàêòåðíèì є áåçïåðåðâíèé êîëîîáіã ðå÷îâèíè.

• Закономірності географічної обо  лонки. Çàêîíîìіðíîñòі áóäîâè òà ðîç-
âèòêó ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè íàçèâàþòü çàãàëüíèìè. Äî íàéâàæ ëèâі øèõ 
ãåîãðàôі÷íèõ çàêîíîìіðíîñòåé âіäíîñÿòü öіëіñíіñòü, ðèòìі÷íіñòü, çîíàëü-
 íіñòü, êîëîîáіã ðå÷îâèí ó ïðè  ðîäі.

Öіëіñíіñòü ãåîãðàôі÷íîї îáîëîí-
 êè. Êîæíèé êîìïîíåíò ãåîãðàôі÷-
íîї îáîëîíêè (ðåëüєô, ґðóíòè, âîäè, 
îðãàíі÷íèé ñâіò òîùî) іñíóє é ðîç-
âèâàєòüñÿ çà âëàñíèìè çàêîíàìè. 
Ïðîòå êîæåí çàçíàє íà ñîáі âïëèâó 
іíøèõ êîìïîíåíòіâ і çі ñâîãî áîêó 
òàêîæ ñïðàâëÿє íà íèõ âïëèâ. Íå-
âïèííèé îáìіí ðå÷îâèíè òà åíåðãії 
ìіæ îêðåìèìè ñêëàäîâèìè ÷àñòè-
íàìè ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè і âè-
çíà÷àє її öіëіñíіñòü.

Географічна оболонка – це плане-
тарний географічний комплекс, який 
утворився в зоні взаємопроникнення 
і взаємодії верхньої частини літосфе-
ри, нижньої частини атмосфери, гідро-
сфери та біосфери.

Мал. 1. Будова географічної оболонки
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Çàêîí öіëіñíîñòі ãåîãðàôі÷íîї 
îáîëîíêè ìàє âàæëèâå çíà÷åííÿ. 
Ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü ëþäèíè – 
öå âòðó÷àííÿ â ïåðåáіã ïðèðîäíèõ 
ïðîöåñіâ ó ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі. Çà-
ìіíà ïðèðîäíîї ðîñëèííîñòі êóëüòóð-
íîþ, çðîøåííÿ é îñóøåííÿ çåìåëü 
âïëèâàþòü íà ïðèðîäíèé êîìïëåêñ 

ëàíäøàôòó, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî íåáàæàíèõ äëÿ ëþäèíè íàñëіäêіâ.
Ðèòìі÷íіñòü ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè – öå ïîâòîðþâàíіñòü ÿâèù ó ÷àñі. 

Îñíîâíèìè ðèòìàìè ó ïðèðîäі є äîáîâі, ñåçîííі, áàãàòîðі÷íі òà ïîíàäâіêîâі.
Äîáîâà ðèòìі÷íіñòü. Çàãàëüíîâіäîìі çìіíè ÿâèù ó ëàíäøàôòàõ – òі, 

ùî çóìîâëåíі çìіíîþ äíÿ і íî÷і. Öåé ðèòì ñòâîðþє äîáîâèé õіä òåìïåðà-
òóðè, àáñîëþòíîї é âіäíîñíîї âîëîãîñòі, çóìîâëþє ïðîöåñ ôîòîñèíòåçó, ùî 
çäіéñíþєòüñÿ ëèøå ïðè ñâіòëі. Òâàðèíè òåæ ïîäіëèëèñÿ íà àêòèâíèõ âäåíü 
òà âíî÷і. Æèòòÿ ëþäèíè âіäáóâàєòüñÿ òàêîæ ó äîáîâîìó ðèòìі: àêòèâíіñòü – 
óäåíü, âіäïî÷èíîê – óíî÷і. Íàãðіâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä óäåíü і îõîëîäæåííÿ 
âíî÷і ñòâîðþþòü äîáîâèé ðåæèì ôіçè÷íîãî âèâіòðþâàííÿ.

Ñåçîííà ðèòìі÷íіñòü âèÿâëÿєòüñÿ â ÷іòêèõ çìіíàõ ãåîãðàôі÷íîї îáî-
ëîíêè, ïîâ’ÿçàíèõ çі çìіíîþ ïіð ðîêó. Íàé÷іòêіøå – ó ïîìіðíîìó êëіìà-
òè÷íîìó ïîÿñі. Öÿ ðèòìі÷íіñòü ïðîñòåæóєòüñÿ і â ðі÷íîìó õîäі êëіìàòè÷íèõ 
åëåìåíòіâ, ãіäðîëîãі÷íèõ ÿâèù (ëüîäîõіä, ïîâіíü, ìåæåíü), ó ґðóíòîòâîð-
íèõ і ãåîìîðôîëîãі÷íèõ ïðîöåñàõ, ó ìіãðàöіÿõ ðèá і ïåðåëіòíèõ ïòàõіâ.

Ñåðåä áàãàòîðі÷íèõ ðèòìіâ âàðòî âèäіëèòè ðèòìè ç ïåðіîäîì 11 ðî-
êіâ, ùî ïîâ’ÿçàíі çі çìіíîþ ñîíÿ÷íîї àêòèâíîñòі. Îñîáëèâî âèðàæåíèé 
 ïîíàäâіêîâèé ðèòì òðèâàëіñòþ 1800–1900 ðîêіâ. Ó êîæíîìó öèêëі âèäі-
ëÿєòüñÿ òðè ôàçè: òðàíñãðåñèâíà, àáî ôàçà ïðîõîëîäíî-âîëîãîãî êëіìàòó, 
òðèâàëіñòþ 300–500 ðîêіâ; ðåãðåñèâíà, àáî ôàçà ñóõîãî é òåïëîãî êëіìàòó 
(600–800 ðîêіâ); ïåðåõіäíà – 700–800 ðîêіâ. Ó òðàíñãðåñèâíó – ïîñèëþ-
єòüñÿ çëåäåíіííÿ, çáіëüøóєòüñÿ ñòіê ðі÷îê, ïіäâèùóєòüñÿ ðіâåíü îçåð. 
Ó ðåãðåñèâíó – ëüîäîâèêè âіäñòóïàþòü, ðіêè é îçåðà ìіëіþòü.

Çîíàëüíіñòü – çìіíà âñіõ ãåîãðàôі÷íèõ êîìïîíåíòіâ і ãåîãðàôі÷íèõ ëàíä-
øàôòіâ çà øèðîòîþ âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ. Çîíàëüíіñòü ëàíäøàôòіâ çó-
ìîâëåíà êóëÿñòіñòþ Çåìëі é îáåðòàííÿì її íàâêîëî Ñîíöÿ, íàõèëîì îñі 
îáåðòàííÿ äî åêëіïòèêè, ùî çóìîâëþє ðîçïîäіë ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії ïî çåìíіé 
ïîâåðõíі, ïîñòóïîâîãî çìåíøåííÿ її ïî îáèäâі ñòîðîíè âіä åêâàòîðà.

Âèäіëÿþòü øèðîòíó çîíàëüíіñòü і âèñîòíó ïîÿñíіñòü.
Øèðîòíà çîíàëüíіñòü – öå ïîñòóïîâà, çàêîíîìіðíà çìіíà ïðèðîäíî-

òåðèòîðіàëüíèõ êîìïëåêñіâ íà ðіâíèíàõ ó íàïðÿìêó âіä åêâàòîðà äî ïî-
ëþñіâ. Öþ çàêîíîìіðíіñòü íàçèâàþòü çàêîíîì øèðîòíîї çîíàëüíîñòі.

Âèñîòíà ïîÿñíіñòü – çàêîíîìіðíà çìіíà ïðèðîäíî-òåðèòîðіàëüíèõ 
êîìïëåêñіâ ó ãîðàõ âіä ïіäíіææÿ äî âåðøèí – îáóìîâëåíà çíèæåííÿì òåì-
ïåðàòóðè ïîâіòðÿ ç âèñîòîþ (÷åðåç êîæíі 100 ì íà 0,6  °Ñ) і çáіëüøåííÿì 
îïàäіâ äî ïåâíîї âèñîòè (äî 2–3 êì). Âèñîòíà ïîÿñíіñòü ìàє òó ñàìó ïî-
ñëіäîâíіñòü, ùî é íà ðіâíèíі ïіä ÷àñ ðóõó âіä åêâàòîðà äî ïîëþñіâ (ìàë. 2).

Êîëîîáіã ðå÷îâèí ó ïðèðîäі. Àòìîñôåðà, ãіäðîñôåðà, ëіòîñôåðà é áіî-
ñôåðà ïîâ’ÿçàíі â єäèíó ñèñòåìó øëÿõîì îáìіíó ðå÷îâèíîþ òà åíåðãієþ. 

Íàÿâíіñòü êîëîîáіãó ðå÷îâèíè é åíåðãії – îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ і õà-
ðàêòåðíèõ îñîáëèâîñòåé ãåîãðàôі÷íîї îáîëîíêè Çåìëі (ìàë. 3). Îñíîâíèì 
äæåðåëîì åíåðãії â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі є åíåðãіÿ Ñîíöÿ. Íà Çåìëі ñî-
íÿ÷íà ðàäіàöіÿ ïåðåòâîðþєòüñÿ â òåïëîâó é çàáåçïå÷óє ïðîöåñè, ùî âіä-
áóâàþòüñÿ â ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі. ×àñòèíà åíåðãії ó âèãëÿäі òåïëîâîãî 

Цілісність географічної оболонки – 
це єдність усіх компонентів географіч-
ної оболонки, зумовлена взаємозв’язком 
і взаємозалежністю між собою. Зміна 
одного компонента веде за собою змі-
ну інших компонентів.

âèïðîìіíþâàííÿ ïîâåðòàєòüñÿ â 
êîñìîñ. Áåçïîñåðåäíüî ñîíÿ÷íå 
ñâіòëî é òåïëî îäåðæóє àòìîñôåðà, 
âåðõíіé øàð ãіäðîñôåðè òà ïîâåðõíÿ 
ëіòîñôåðè, ùî íå âêðèòà âîäîþ. 
Ïðîíèêàþ÷è â öі ñôåðè, ñîíÿ÷íà 
åíåðãіÿ áåðå ó÷àñòü ó âñіõ êîëîîáі-
ãàõ ðå÷îâèíè íà Çåìëі. ßñêðàâèì 
ïðèêëàäîì êîëîîáіãó ðå÷îâèí ó 
ïðèðîäі є êîëîîáіã âîäè (ìàë. 4).

• Сучасний етап розвитку геогра-
фічної оболонки. Антропосфера. Ó 
ñâîєìó ðîçâèòêó ãåîãðàôі÷íà îáî-
ëîíêà ïðîéøëà òðè åòàïè. Ïî÷àò-
êîì ïåðøîãî (íåîðãàíі÷íîãî) åòàïó 
ìîæíà ââàæàòè âіäîêðåìëåííÿ ñó-
õîäîëó âіä îêåàíó é ïîÿâó àò-
ìîñôåðè. Íà äðóãîìó åòàïі â 
ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі óòâîðèëàñÿ 
áіîñôåðà, ùî ïåðåòâîðèëà âñі ïðî-
öåñè, ÿêі âіäáóâàëèñÿ â íіé ðàíіøå. 
Íà òðåòüîìó (ñó÷àñíîìó åòàïі) â 
ãåîãðàôі÷íіé îáîëîíöі âèíèêëî 
ëþäñüêå ñóñïіëüñòâî. Ñàìå ëþäèíà 
ïî÷àëà àêòèâíî âèäîçìіíþâàòè ãåî-
ãðàôі÷íó îáîëîíêó, óíàñëіäîê ÷îãî 
âèíèê ÿêіñíî íîâèé ñòàí áіîñôåðè – 
àíòðîïîñôåðà. Äåÿêі àâòîðè ñôåðó 
âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà é ïðèðîäè 
íàçèâàþòü òåõíîñôåðîþ, áіîòåõíîñ-
ôåðîþ, ñîöіîñôåðîþ.

Іç ïîÿâîþ ëþäèíè íà Çåìëі ïî-
÷àâñÿ її âïëèâ íà ïðèðîäó. Íàñëіäêîì 
ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè є 
ôîðìóâàííÿ ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííèõ 

Антропосфера – це особлива сфера, 
що формується в географічній оболонці 
шляхом зміни її складових і розвиваєть-
ся переважно в біосфері при значному 
впливі людини.

Північ0�

Вологі екваторіальні ліси
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Широколисті ліси
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Мал. 2. Розподіл широтної зональності на суші та висотної поясності в горах

Мал. 3. Колообіг речовин у природі

Мал. 4. Колообіг води у природі
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ëàíäøàôòіâ. Äëÿ íèõ âëàñòèâà ïåðåáóäîâà áіîëîãі÷íîãî êîëîîáіãó, âîäíî-
òåïëîâîãî áàëàíñó, õàðàêòåðó ґðóíòîòâîðíèõ ïðîöåñіâ, ÷èñåëüíîñòі é âèäî-
âîї ðіçíîìàíіòíîñòі æèâèõ îðãàíіçìіâ. Çà ñòóïåíåì ïåðåòâîðåíü àíòðîïîãåííі 
ëàíäøàôòè ïîäіëÿþòü íà âèäè (òàáëèöÿ).

Їõ âèâ÷åííÿ ìàє âàæëèâå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, îñêіëüêè ñïðÿìîâàíå íà 
âèÿâëåííÿ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì.

Таблиця. Особливості антропогенних ландшафтів
Вид антропоген-
ного ландшафту Суть і особливості

Промисловий Формується під впливом промислового виробництва. Належать тери-
торії за межами населених пунктів, де розташовані промислові підпри-
ємства, АЗС, шахти, ділянки видобутку нафти й природного газу тощо

Селітебний Землі, що призначені для будівництва житлових і громадських бу-
дівель, доріг, вулиць, майданчиків у межах міст

Сільсько-
господарський

Формується для цілей і під впливом сільськогосподарського ви-
робництва. Виникає у процесі використання земель, рослинний 
і ґрунтовий покрив якого зазнає суттєвих змін

Лісогосподарський Формується для цілей і під впливом лісового господарства
Водогосподарський Утворюється у процесі створення і функціонування водогосподар-

ських об’єктів (водосховищ, ставків, каналів тощо)
Садово-парковий У його межах просторово організовані природні компоненти й ланд-

шафтні комплекси в поєднанні з малими архітектурними формами й 
спорудами, вулично-дорожньою мережею, що упродовж певного 
часу утворюють взаємопов’язану і взаємообумовлену єдність

Рекреаційний Ділянки земної й частково водної поверхні, які є місцями відпочин-
ку або оздоровлення людей

1. Поясніть значення понять: географічна оболонка, 
антропосфера; циклічність (ритмічність, широтна 
зональність, висотна поясність) як закономірність 
географічної оболонки.

2. Підтвердіть фактами інформацію, надану в тексті параграфа, й поясніть на при-
кладах своєї місцевості прояви основних закономірностей географічної оболонки.

1. Спираючись на документи ключових світових зустрічей 
з питань розвитку суспільства, визначте пріоритетні еле-
менти збереження географічної оболонки. Доведіть вплив 
наведених наукових конференцій на вирішення проблем 

збереження навколишнього середовища (на прикладі на власний вибір):
 • 1972, Стокгольм – Конференція ООН «Людина і навколишнє середовище»;
 • 1982, Найробі – Декларація «Програма ООН з навколишнього середовища»;
 • 1992, Ріо-де-Жанейро – Конференція ООН з навколишнього середовища 

та розвитку («Порядок денний на ХХІ століття»;
 • 2002, Йоганнесбург – Всесвітня зустріч на вищому рівні зі сталого розвитку 

(«Саміт Землі – 2002»);
 • 2012, Ріо-де-Жанейро – Конференція ООН зі стійкого розвитку (Ріо+20).
2. Заповніть таблицю «Елементи антропосфери своєї місцевості».

Вид антропогенного 
ландшафту

Об’єкт 
свого краю

Характер впливу на 
навколишнє середовище

Заходи щодо 
збереження довкілля

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

Òåìà 3. Геологічне середовище людства

§ 6 ВЛАСТИВОСТІ ЛІТОСФЕРИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

ПРИГАДАЙТЕ: Що ви знаєте про внутрішню будову Землі? З яких елементів будо-
ви планети складається літосфера? Як утворилися сучасні материки та дно Світо-
вого океану?

• Властивості літосфери. Геоло-
гічне середовище людства. Ó âíó-
òðіøíіé áóäîâі Çåìëі ðîçðіçíÿþòü 
òðè îñíîâíі øàðè: çåìíà êîðà, ìàí-
òіÿ і ÿäðî (ìàë. 1). Çåìíà êîðà òà 
âåðõíÿ ÷àñòèíà ìàíòії óòâîðþþòü 
îñîáëèâó ãåîñôåðó – ëіòîñôåðó.

Âåðõíіé øàð ëіòîñôåðè – çåìíà 
êîðà – çíèçó ÷іòêî îêðåñëåíèé ìå-
æåþ, àáî ïîâåðõíåþ Ìîõîðîâè÷è÷à. Íà äíі îêåàíіâ öÿ ìåæà ïðîõîäèòü íà 
ãëèáèíі 5–10 êì, ïіä ìàòåðèêàìè çàíóðþєòüñÿ äî 30–40 êì, à â ãіðñüêèõ 
ðàéîíàõ äîñÿãàє 65–75 êì. Ó çåìíіé êîðі òåìïåðàòóðà ç ãëèáèíîþ çðîñòàє 
íà 3° íà êîæíі 100 ì.

Íèæ÷å ïîâåðõíі Ìîõîðîâè÷è÷à ðîçòàøîâàíà ìàíòіÿ. Ó її ìåæàõ âèäі-
ëÿþòü âåðõíіé (äî 400 êì), ñåðåäíіé, àáî ïåðåõіäíèé (400–1000 êì), і 
íèæíіé (1000–2900 êì) øàðè. Âåðõíÿ ìàíòіÿ íåîäíîðіäíà çà áóäîâîþ, 
òîìó є íàéіìîâіðíіøèì äæåðåëîì òåêòîíі÷íèõ і ìàãìàòè÷íèõ ïðîöåñіâ. 
Çíà÷íó ðîëü ó öèõ ïðîöåñàõ âіäіãðàє àñòåíîñôåðà – â’ÿçêèé, ÷àñòêîâî 
ðîçïëàâëåíèé ó ñåðåäíіé ÷àñòèíі âåðõíüîї ìàíòії Çåìëі øàð. Âîíà ðîçòà-
øîâàíà ïіä êîíòèíåíòàìè íà ãëèáèíі 120–250 êì і íà ãëèáèíі 30–60 êì 
ïіä îêåàíàìè. Ðå÷îâèíà àñòåíî ñôåðè íàãðіòà äî 1200 °Ñ і ÷àñòêîâî ïåðåáó-
âàє â ðîçïëàâëåíîìó ñòàíі. Çàâäÿêè 
öüîìó âîíà ìîæå ïåðåìіùó âàòèñÿ 
â ãîðèçîíòàëüíîìó é âåðòèêàëüíîìó 
íàïðÿìêàõ, ñïðè÷èíÿþ÷è ãëèáèííі 
ðîçëîìè â ëіòîñôåðі òà ïîâіëüíі 
ðóõè âåëèêèõ áëîêіâ çåìíîї êîðè, 
ùî çàëÿãàþòü âèùå. Öі ïðîöåñè є 
ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ôîðìóâàííÿ 
ñêëàä÷àñòèõ ãіð і óòâîðåííÿ îêåà-
íі÷íèõ çàïàäèí (òåîðіÿ ãëîáàëüíîї 
òåêòîíіêè ëіòîñôåðíèõ ïëèò). Ç 
íèìè ïîâ’ÿçàíі îñåðåäêè çåìëåòðó-
ñіâ, âóëêàíі÷íà äіÿëüíіñòü, ðîäî-
âèùà êîðèñíèõ êîïàëèí òîùî.

Ïіä ìàíòієþ ðîçòàøîâàíå ÿäðî, 
ÿêå ïîäіëÿþòü íà çîâíіøíє (íà 
 ãëèáèíàõ âіä 2900 äî 5000 êì) і 
âíóòðіøíє (5000 êì і ãëèáøå). 
Ç ðå÷îâèíîþ ÿäðà ïîâ’ÿçàíå ìàã-
íіòíå ïîëå Çåìëі.

Літосфера – це тверда (кам’яна) обо-
лонка Землі, що складається із земної 
кори та верхньої надастеносферної, 
твердої частини мантії, що її підсти-
лає. Пересічна потужність літосфери 
в океанах становить 70–80 км, на кон-
тинентах – 120–140 км.

Мал. 1. Внутрішня будова Землі

Земна
кора

Мантія

Літосфера

5–10 км

150–200 км

3000 км

5000 кмЗовнішнє
ядро

Внутрішнє
ядро
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Íà çåìíіé êóëі íàéïîøèðåíіøèìè є òàêі 11 õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ: êè-
ñåíü, âîäåíü, êðåìíіé, àëþìіíіé, íàòðіé, ìàãíіé, êàëüöіé, çàëіçî, êàëіé, 
âóãëåöü і òèòàí. Îòæå, Çåìëÿ – öå ñâîєðіäíà ãåîõіìі÷íà àíîìàëіÿ ç íàä-
çâè÷àéíî ïіäâèùåíèì óìіñòîì âàæêèõ ìåòàëіâ.

Ïðèïîâåðõíåâà îáîëîíêà ëіòîñôåðè, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç ãіðñüêèõ ïîðіä, 
ïіäçåìíèõ âîä, ãàçіâ і áіîòè, ó ìåæàõ ÿêîї ðîçïîâñþäæóєòüñÿ âïëèâ ãîñïî-
äàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè, íàçèâàєòüñÿ ãåîëîãі÷íèì ñåðåäîâèùåì. Éîãî 
âåðõíÿ ìåæà âіäïîâіäàє çåìíіé ïîâåðõíі, íèæíÿ – ãëèáèíі ïðîíèêíåííÿ â 
çåìíó êîðó âèðîáíè÷îї äіÿëüíîñòі. Ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå âèêîðèñòîâó-
єòüñÿ ëþäñòâîì: і ÿê äæåðåëî ìіíåðàëüíîї ñèðîâèíè, і ÿê ìіñöå íàãðîìà-
äæåííÿ âіäõîäіâ âèðîáíèöòâà, і ÿê îñíîâà äëÿ áóäіâ íèöòâà áóäіâåëü òà 
іíæåíåðíèõ ñïîðóä. ×åðåç öå íà ãåîëîãі÷íå ñåðåäîâèùå íàéíåãàòèâíіøå 
âïëèâàþòü ãіðíè÷îäîáóâíà é áóäіâåëüíà ïðîìèñëîâіñòü. Ëèøå 10  % ìіíå-
ðàëüíîї ñèðîâèíè, ùî ëþäñòâî âèäîáóâàє ç çåìíèõ íàäð ïåðåòâîðþєòüñÿ íà 
ãîòîâó ïðîäóêöіþ, ðåøòà çàáðóäíþє íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå.

• Тектоніка літосферних плит. Ëіòîñôåðà ðîçäіëåíà íà âåëèêі áëîêè – ëі-
òîñôåðíі ïëèòè.

Çãіäíî ç óÿâëåííÿìè íîâîї ãëîáàëüíîї òåêòîíіêè, ëіòîñôåðíі ïëèòè ïå-
ðåáóâàþòü ó áåçïåðåðâíîìó ðóñі, ïåðåñóâàþ÷èñü ïî øàðó àñòåíîñôåðè âіä 
çîí ðîçòÿãíåííÿ (ñåðåäèííî-îêåàíі÷íі õðåáòè) äî çîí ñòèñêàííÿ (çîíè Áå-
íüîôà, àáî çîíè âñìîêòóâàííÿ). Òóò âîíè çіøòîâõóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ, íà-

ñóâàþòüñÿ àáî çàíóðþþòüñÿ ïіä 
êîíòèíåíò.

Ó ñó÷àñíó åïîõó ëіòîñôåðà ðîç-
äіëåíà íà 7 ãîëîâíèõ і äåêіëüêà äðіá-
íіøèõ ïëèò. Ìåæі ïëèò є çîíàìè 
ìàêñèìàëüíîї òåêòîíі÷íîї, ñåéñìі÷íîї 
òà âóëêàíі÷íîї àêòèâíîñòі. Äî ãîëî-
âíèõ ëіòîñôåðíèõ ïëèò íàëåæàòü: 

Єâðàçіéñüêà, Àôðèêàíî-Àðàâіéñüêà, Ïіâíі÷íîàìåðèêàíñüêà, Ïіâäåííîàìå-
ðèêàíñüêà, Іíäî-Àâñòðàëіéñüêà, Àí  òàðêòè÷íà òà Òèõîîêåàíñüêà.

Ïðàêòè÷íî âñі ëіòîñôåðíі ïëèòè íîñÿòü íàçâè ìàòåðèêіâ, ëèøå îäíà – 
îêåàíó, îñêіëüêè áіëüøà її ÷àñòèíà ïîêðèòà îêåàíі÷íèìè âîäàìè. Ëіòî-
ñôåðíі ïëèòè ïîäіëÿþòü íà ïëàòôîðìè òà ñêëàä÷àñòі ïîÿñè.

Ïëàòôîðìà – äіëÿíêà çåìíîї êîðè ç äîñèòü ìàëîþ іíòåíñèâíіñòþ òåê-
òîíі÷íèõ ðóõіâ і ìàãìàòè÷íèõ ïðîÿâіâ. Âîíà ìàє äâîõ’ÿðóñíó áóäîâó: ÷î-
õîë (ïðåäñòàâëåíèé òîâùåþ ãîðèçîíòàëüíî òà ïîëîãî çàëåãëèõ øàðіâ 
îñàäîâèõ ïîðіä) і ôóíäàìåíò (ñêëàäàєòüñÿ ç іíòåíñèâíî äåôîðìîâàíèõ 
êðèñòàëі÷íèõ і ìåòàìîðôі÷íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä). Äіëÿíêè ïëàòôîðìè, äå íà 
äåííó ïîâåðõíþ âèõîäÿòü ïîðîäè êðèñòàëі÷íîãî ôóíäàìåíòó, íàçèâàþòü 
ùèòàìè, à äіëÿíêè ç ãëèáîêî çàíóðåíèì ôóíäàìåíòîì – ïëèòàìè.

Çà âіêîì óñі ïëàòôîðìè ïîäіëÿþòü íà:
 äàâíі – ç äîêåìáðіéñüêèì êðèñòàëі÷íèì ôóíäàìåíòîì (Ïіâäåííîàìåðè-

êàíñüêà, Ñõіäíîєâðîïåéñüêà, Àôðèêàíî-Àðàâіéñüêà òîùî);
 ìîëîäі – ç ôàíåðîçîéñüêèì ìåòàìîðôî-êðèñòàëі÷íèì ôóíäàìåíòîì (Çà-

õіäíîñèáіðñüêà, Ñêіôñüêà òîùî).
Ñêëàä÷àñòèé ïîÿñ – ïëàíåòàðíà ñèñòåìà ñêëàä÷àñòèõ ãіðñüêèõ ñïî-

ðóä, ÿêà âèíèêëà íà ìіñöі ãåîñèíêëіíàëüíîãî ïîÿñó ìіæ äâîìà ïëàòôîð-
ìàìè àáî ìіæ êîíòèíåíòàëüíîþ ïëàòôîðìîþ і îêåàíîì. Ïðîòÿæíіñòü 
ñêëàä÷àñòèõ ïîÿñіâ ñòàíîâèòü áàãàòî òèñÿ÷ êіëîìåòðіâ, øèðèíà ïåðåâèùóє 
1 òèñ. êì. Ãîëîâíі ñêëàä÷àñòі ïîÿñè ïëàíåòè: Àðêòè÷íèé, Àòëàíòè÷íèé, 

Літосферні плити – великі рухомі, 
жорсткі блоки літосфери Землі, що 
відокремлені одна від одної тектоніч-
ними розривами (швами) по осьових лі-
ніях сейсмічних поясів Землі.

Ñåðåäçåìíîìîðñüêèé, Óðàëî-Ìîíãîëüñüêèé 
і Òèõîîêåàíñüêèé.

Çãіäíî ç òåîðієþ òåêòîíіêè ëіòîñôåðíèõ 
ïëèò, îñòàííі ïіä âïëèâîì êîíâåêòèâíèõ òå-
÷іé ó ìàíòії Çåìëі ðóõàþòüñÿ ïî â’ÿçêіé àñòå-
íîñôåðі. Ìåæі ìіæ ïëèòàìè ïðîâîäÿòü ïî 
ëіíіéíèõ çãóùóâàííÿõ âîãíèù çåìëåòðóñіâ 
(ìàë. 2). Ëіòîñôåðíі ïëèòè ðóõàþòüñÿ, çáåðі-
ãàþ÷è æîðñòêіñòü і ìîíîëіòíіñòü; âèïðîáî-
âóþòü âçàєìíі ãîðèçîíòàëüíі ïåðåìіùåííÿ 
òðüîõ òèïіâ: ðîçõîäæåííÿ (äèâåðãåíöіÿ) â 
îñüîâèõ çîíàõ ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèõ õðåáòіâ, 
çáëèæåííÿ (êîíâåðãåíöіÿ) ïî ïåðèôåðії îêåà-
íіâ, ó ãëèáîêîâîäíèõ æîëîáàõ, äå îêåàíі÷íі 
ïëèòè ïіäñîâóþòüñÿ ïіä êîíòèíåíòàëüíі; êîâ-
çàííÿ óçäîâæ ïîïåðå÷íèõ, òðàíñôîðìíèõ 
ðîçëîìіâ. Öі òèïè çñóâіâ óñòàíîâëþþòü çà 
ñåéñìі÷íèìè äàíèìè âíàñëіäîê âèçíà÷åííÿ 
ìåõàíіçìіâ çñóâó ó âîãíèùàõ çåìëåòðóñіâ. 
Ñïðåäèíã ëîæà îêåàíіâ – öå ðîçõîäæåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò óçäîâæ îñåé 
ñåðåäèííî-îêåàíі÷íèõ õðåáòіâ і íàðîäæåííÿ íîâîї îêåàíі÷íîї êîðè. Ïðè-
÷èíà ïåðåìіùåííÿ ëіòî ñôåðíèõ ïëèò – ó òåïëîâіé êîíâåêöії â ìàíòії Çåìëі.

Îòæå, óíàñëіäîê ñêëàäíîї åâîëþöії çåìíîї êîðè ñôîðìóâàëèñÿ øіñòü 
ñó÷àñíèõ êîíòèíåíòіâ – Єâðàçіÿ, Àôðèêà, Àâñòðàëіÿ, Ïіâíі÷íà Àìåðèêà, 
Ïіâäåííà Àìåðèêà, Àíòàðêòèäà; à òàêîæ ÷îòèðè îêåàíè – Òèõèé, Àòëàí-
òè÷íèé, Іíäіéñüêèé òà Ïіâíі÷íèé Ëüîäîâèòèé.

1. Поясніть значення понять: літосфера, астеносфера, 
геологічне середовище людства, літосферна плита, 
платформа, складчастий пояс.
2. На основі конкретних прикладів доведіть розширення 

меж геологічного середовища людства з плином часу та розвитком технологій.
3. Підготуйте повідомлення «Розвиток уявлень про будову Землі», «Методи ви-

вчення внутрішньої будови Землі», «Наукові постаті – дослідники внутрішньої 
будови Землі» (на власний вибір).

1. Спираючись на матеріали параграфа та 
 відеолекцію «Тектоніка літосферних плит» 
доктора геолого-мінералогічних наук М. В. Ко-
роновського, простежте еволюцію наукових 

концепцій, що пояснюють будову земної поверхні, спрогнозуйте її по-
дальші зміни.

2. Ознайомтеся з версіями комп’ютерної анімації дрейфу материків і ви-
словіть свої судження з приводу закономірностей і наслідків глобаль-
них геологічних процесів, що передані за допомогою сучасних 
технологій. Наприклад: 1) Christopher Scotese – автор проекту PALEOMAP, 
що налічує понад 50 комп’ютерних анімацій, які ві дображають тек-
тонічну еволюцію материків і океанських басейнів протягом останніх 
мільярдів років; 2) Канал інтерактивних технологій тощо.

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

Літосфера

Океанічна плита Континентальна
плита

Океанічна плита

Ост
рів

на
 д

уга

Літосфера

Гір
сь

кий
 хр

еб
ет

П
ло

ск
ог

ір
’я

Літосфера

Континентальна плита

Давня океанічна плитаАстеносфера

Континентальна плита

Мал. 2. Теорія руху літосферних плит: 
а) зіткнення океанічної плити з материковою; 

б) зіткнення океанічної плити з океанічною; 
в) зіткнення материкової плити з материковою

а

б

в



Розділ 2 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ

38 39

§ 7 ПРОЦЕСИ В НАДРАХ І НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. РЕЛЬЄФ

ПРИГАДАЙТЕ: З яких етапів складається геологічна історія Землі? Який вплив на 
поширення основних форм рельєфу здійснили минулі геологічні ери та епохи горо-
творення? Які вам відомі внутрішні та зовнішні рельєфоутворюючі чинники й процеси?

• Процеси, що змінюють земну поверхню. Çåìíà ïîâåðõíÿ ôîðìóєòüñÿ 
óíàñëіäîê ñóêóïíîї äії äâîõ âèäіâ ñèë – âíóòðіøíіõ (åíäîãåííèõ) і çîâíіø-
íіõ (åêçîãåííèõ). Âíóòðіøíі ñèëè Çåìëі є âàæëèâèìè ó ôîðìóâàííі ðå-
ëüєôó, â óòâîðåííі âåëèêèõ çà ðîçìіðàìè îäíîòèïíèõ éîãî ôîðì – ãіðñüêèõ 
ñèñòåì, ðіâíèí: íèçîâèí, âèñî÷èí і ïëîñêîãіð’їâ. Çîâíіøíі ñèëè âіäіãðàþòü 
âàæëèâó ðîëü ó ðóéíóâàííі çåìíîї ïîâåðõíі – її çãëàäæóâàííі, âîíè óòâî-
ðþþòü ìåíøі (ìîðôîñêóëüïòóðíі) ôîðìè ðåëüєôó: ÿðè, áàëêè, îñòàíöі, 
ìîðåíè òîùî.

Âíóòðіøíі ïðîöåñè Çåìëі. Öå õіìі÷íі òà ôіçè÷íі ïðîöåñè, ùî âіäáóâà-
þòüñÿ ó ãëèáèííèõ øàðàõ Çåìëі é ïðåäñòàâëåíі ðîçïàäîì ðàäіîàêòèâíèõ 
ðå÷îâèí, ðіçíèìè õіìі÷íèìè ðåàêöіÿìè, ðîçðÿäàìè íàïðóã òîùî. Äî ïðî-
ÿâіâ âíóòðіøíіõ ñèë Çåìëі íàëåæàòü: òåêòîíі÷íі ðóõè ëіòîñôåðíèõ ïëèò, 
ïðîöåñè ìàãìàòèçìó òà ìåòàìîðôіçìó.

Òåêòîíі÷íі ðóõè ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Ïіä âïëèâîì âíóòðіøíіõ ñèë Çåìëі 
ëіòîñôåðíі ïëèòè ïîâіëüíî, çі øâèäêіñòþ äî 5–6 ñì íà ðіê, ïåðåñóâàþòüñÿ 
ïî â’ÿçêіé àñòåíîñôåðі â òîé ÷è òîé áіê. Öі ðóõè íàçèâàþòü ãîðèçîíòàëü-
íèìè. Âîíè çóìîâëþþòü óòâîðåííÿ âåëèêèõ і ëіíіéíî âèòÿãíóòèõ ôîðì 
ðåëüєôó: ãіð, îêåàíі÷íèõ æîëîáіâ, ðèôòîâèõ õðåáòіâ, ãëèáèííèõ ðîçëîìіâ-
ãðàáåíіâ. Ëіòîñôåðі ïðèòàìàííі é ïîâіëüíі âåðòèêàëüíі êîëèâàííÿ – 
 ïîâіëüíі ïіäíÿòòÿ ÷è îïóñêàííÿ, øâèäêіñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü âіä 0–2 äî 
10–12 ìì íà ðіê. Íåðіäêî êîëèøíі äіëÿíêè ìîðñüêîãî äíà ñòàþòü ñóõîäî-
ëîì àáî, íàâïàêè, ñóõîäіë çàíóðþєòüñÿ íà äíî ìîðÿ.

Çåìëåòðóñè – êîðîòêі, ðàïòîâі ïîøòîâõè çåìíîї êîðè, ñïðè÷èíåíі ïå-
ðåìіùåííÿì ìàñ ãіðñüêèõ ïîðіä ó íàäðàõ Çåìëі. Öüîìó ñïðèÿє ïîðóøåííÿ 
ðîçòÿæíîñòі îñåðåäêó ãіðñüêèõ ïîðіä і âèíèêíåííÿ ñåéñìі÷íèõ õâèëü. Çà-
ëåæíî âіä ïðè÷èí і ìіñöÿ âèíèêíåííÿ çåìëåòðóñè ïîäіëÿþòü íà: òåêòî-
íі÷íі, âóëêàíі÷íі, îáâàëüíі, ìîðåòðóñè, òåõíîãåííі àáî àíòðîïîãåííі.

Âèäіëÿþòü ãіïîöåíòð і åïіöåíòð çåìëåòðóñó. Âіä íèõ íàâñіáі÷ ðîçõîäÿòüñÿ 
ñåéñìі÷íі õâèëі. Îñåðåäêè çåìëåòðóñіâ ïåðåáóâàþòü íà ãëèáèíі 30–60 êì, 
à іíêîëè – é äî 700 êì. Ñèëó çåìëåòðóñіâ îöіíþþòü çà 12-áàëüíîþ øêàëîþ 
Ðіõòåðà. Çåìëåòðóñè çàõîïëþþòü âåëèêі òåðèòîðії é õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
ðіçíèìè ìàñøòàáàìè é âèäàìè ðóéíóâàíü.

Çà іñòîðè÷íèé ïåðіîä ðîçâèòêó íàøîї ïëàíåòè çåìëåòðóñè íåîäíîðà-
çîâî âèêëèêàëè ðóéíóâàííÿ é ëþäñüêі æåðòâè. Íàïðèêëàä, ó 1290 ð. â 
ðàéîíі çàòîêè Áîõàéâàíü (Êèòàé) çàãèíóëî ïðèáëèçíî 100 òèñ. îñіá, ó 1737 ð. 
â Êàëüêóòòі (Іíäіÿ) – 300 òèñ., ó 1908 ð. â Ìåññіíі (Іòàëіÿ) – 120 òèñ., ó 
1923 ð. â Òîêіî – 143 òèñ., ó 1999 ð. â Òóðå÷÷èíі – ìàéæå 40 òèñ., â 2001 ð. 
â Іíäії – 30 òèñ. îñіá.

×åðåç íåáåçïå÷íó ðóéíіâíó ñèëó çåìëåòðóñó ãîëîâíèì çàâäàííÿì є ïðî-
ãíîçóâàííÿ éîãî ìіñöÿ і ñèëè, îñíîâàíå íà ñïîñòåðåæåííÿõ çà âіäõèëåí-
íÿìè ïîëіâ Çåìëі. Ùå âàæëèâіøå çàâäàííÿ – öå ïðîãíîç íå ëèøå ìіñöÿ і 
ñèëè, à é ÷àñó çåìëåòðóñó, – âèðіøåíå ëèøå â äåêіëüêîõ âèïàäêàõ.

Ìàãìàòèçì. Áіëüøіñòü ãіðñüêèõ ïîðіä, ùî ñêëàäàþòü çåìíó êîðó, âè-
íèêëè âíàñëіäîê ìàãìàòè÷íèõ ïðîöåñіâ. Çàëåæíî âіä òîãî, âèëèâàєòüñÿ 
ìàãìà íà ïîâåðõíþ ÷è çàñòèãàє ó íàäðàõ Çåìëі, ìàãìàòèçì ïîäіëÿþòü íà 

ãëèáèííèé, àáî іíòðóçèâíèé, і íà 
ïîâåðõíåâèé, àáî åôóçèâíèé.

Åôóçèâíèé ìàãìàòèçì, àáî âóë-
êàíіçì, – êîìïëåêñ ÿâèù, ïî â’ÿ-
çàíèõ ç âèëèâàìè òà âèêèäàìè 
ìàãìàòè÷íîї ðå÷îâèíè íà ïîâåðõíþ 
Çåìëі òà â àòìîñôåðó. Ó íàäðàõ 
Çåìëі ìàãìà äèôåðåíöіþєòüñÿ і íà 
ïîâåðõíþ âèëèâàєòüñÿ ðîçïëàâ-
ëåíà ìàñà, ÿêó íàçèâàþòü ëàâîþ, à 
òàêîæ âèêèäàþòüñÿ òâåðäі ïðî-
äóêòè ó âèãëÿäі áðèë, óëàìêіâ, 
îêðóãëèõ ÿäåð (âóëêàíі÷íèõ áîìá), 
êàìіíöіâ, ïіñêó, à òàêîæ ïîïіë, 
ðіçíîìàíіòíі ãàçè òà âîäÿíà ïàðà.

Òâåðäі é ðіäêі ïðîäóêòè âèâåð-
æåííÿ çäåáіëüøîãî àêóìóëþþòüñÿ 
íàâêîëî æåðëà, і òóò ïîñòóïîâî 
óòâîðþєòüñÿ âóëêàíі÷íà ãîðà êîíóñîïîäіáíîї ôîðìè – âóëêàí. Âåðøèíà 
òàêîї ãîðè ðіâíà é çàâåðøóєòüñÿ ëіéêîïîäіáíèì çàãëèáëåííÿì, ÿêå íàçè-
âàþòü êðàòåðîì âóëêàíà (ìàë. 1). Íà äíі êðàòåðà є îäèí àáî äåêіëüêà 
îòâîðіâ – öå æåðëà, ÿêі ñïîëó÷àþòüñÿ ç âóëêàíі÷íèì êàíàëîì. Êðàòåð 
àêòèâíèõ âóëêàíіâ ç ÷àñîì ïåðåòâîðþєòüñÿ íà âåëèêó óëîãîâèíó, ùî íà-
çèâàþòü êàëüäåðîþ.

Іç âіääàëåííÿì âіä îñåðåäêó âèâåðæåííÿ âîäÿíà ïàðà ïåðåòâîðþєòüñÿ 
íà âèêèäè ìіíåðàëіçîâàíîї âîäè ó âèãëÿäі ãàðÿ÷èõ і ïіäіãðіòèõ äæåðåë, ÿêі 
áóâàþòü ïîñòіéíî äіþ÷èìè àáî ïåðіîäè÷íèìè. Îñòàííі íàçèâàþòü ãåéçå-
ðàìè. Ïåðіîäè âèâåðæåííÿ ãåéçåðіâ çäåáіëüøîãî ñòàíîâëÿòü âіä 10 õâ äî 
5,5 ãîä. Òåìïåðàòóðà âîäè â íèõ äîñÿãàє +94...+99 °Ñ. Ïàðà é ãàçè ðàçîì 
ç âîäîþ ìîæóòü âèêèäàòè ðіäêó ãðÿçþêó, óòâîðþþ÷è ãðÿçüîâі âóëêàíè. 
Їõíі êîíóñè çàçâè÷àé íåâåëèêі, çàââèøêè 1–2 ì, ïðîòå є é òàêі, ùî ìàþòü 
âèñîòó êîíóñà äî 400 ì. Ïіä ÷àñ âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ ãðÿçüîâі ïîòîêè 
äîñÿãàþòü äîâæèíè äåêіëüêîõ äåñÿòêіâ ìåòðіâ, à òåìïåðàòóðà ãðÿçі ñòàíî-
âèòü +80...+90  °Ñ. Îñîáëèâî ãðÿçüîâі âóëêàíè ïîøèðåíі íà Êåð÷åíñüêîìó 
ïіâîñòðîâі.

Ùîðі÷íî íà Çåìëі ñïîñòåðіãàєòüñÿ ïðèáëèçíî 50 âóëêàíі÷íèõ âèâåð-
æåíü. Âóëêàíè çàçâè÷àé ðîçòàøîâàíі â òåêòîíі÷íî àêòèâíèõ çîíàõ, íàé-
áіëüøå їõ – íà îñòðіâíèõ äóãàõ і â ãîðàõ. Óñüîãî íà Çåìëі âіäîìî ïîíàä 
1340 âóëêàíіâ, ç íèõ ïðèáëèçíî 950 äіþ÷èõ (òàáëèöÿ).

Таблиця. Найбільші вулкани Землі 

Назва вулкана Розташування Висота, м Регіон

Льюльяйльяко Анди 6725 Південна Америка

Котопахі Анди 5897 Південна Америка

Кіліманджаро плоскогір’я Масаї 5895 Африка

Орісаба Мексиканське нагір’я 5700 Північна Америка

Попокатепетль Мексиканське нагір’я 5455 Північна Америка

1 – кальдера 5 – лавовий потік
2 – конус 6 – вулканічний осередок
3 – кратер 7 – викиди вулкана
4 – жерло (вулканічний попіл і гази)

Мал. 1. Схема будови вулкана

1
3

4

7
2

5

6
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Ìàéæå 90  %öèõ âóëêàíіâ ðîçòàøîâàíî â çîíàõ çіòêíåííÿ àáî ðîçõîä-
æåííÿ ëіòîñôåðíèõ ïëèò. Íàéàêòèâíіøèì є Òèõîîêåàíñüêèé ñåéñìі÷íèé 
ïîÿñ, àáî Òèõîîêåàíñüêå «âîãíÿíå êіëüöå». Òóò є 370 äіþ÷èõ âóëêàíіâ.

Ìåòàìîðôіçì – öå ïðîöåñ ìіíåðàëüíîї òà ñòðóêòóðíîї çìіíè ãіðñüêèõ 
ïîðіä ïіä âïëèâîì òåìïåðàòóðè, òèñêó, ïіäçåìíèõ ðîçñîëіâ. Âіí є ñóòòєâîþ 
çìіíîþ òåêñòóðè, ñòðóêòóðè é ìіíåðàëüíîãî ñêëàäó îñàäîâèõ і ìàãìàòè÷-
íèõ ãіðñüêèõ ïîðіä óíàñëіäîê äії òåìïåðàòóðè, òèñêó, ãëèáèííèõ ðîç÷èíіâ 
àáî іíøèõ ôàêòîðіâ. Ìåòàìîðôіçì çàçâè÷àé âіäáóâàєòüñÿ çà çìіíè òåìïå-
ðàòóðè â äіàïàçîíі 300–1100 °Ñ і òèñêó â äіàïàçîíі 1–6000 àòìîñôåð.

Çîâíіøíі ñèëè Çåìëі. Íà çåìíó ïîâåðõíþ âïëèâàþòü çîâíіøíі (åêçî-
ãåííі) ñèëè, ÿêі âèíèêàþòü óíàñëіäîê âçàєìîäії ëіòîñôåðè іç çîâíіøíіìè 
ñôåðàìè (àòìîñôåðîþ, ãіäðîñôåðîþ і áіîñôåðîþ): âèâіòðþâàííÿ, ðîáîòà 
òåêó÷èõ і ïіäçåìíèõ âîä, âіòðó, ìîðіâ і ëüîäîâèêіâ.

Âèâіòðþâàííÿ. Öå ïðîöåñ ìåõàíі÷íîãî ðóéíóâàííÿ і õіìі÷íîї çìіíè 
ãіðñüêèõ ïîðіä і ìіíåðàëіâ çåìíîї ïîâåðõíі òà ïðèïîâåðõíåâèõ øàðіâ ëі-
òîñôåðè ïіä âïëèâîì àòìîñôåðíèõ ñèë, ґðóíòîâèõ і ïîâåðõíåâèõ âîä, æèò-
òєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìіâ і ïðîäóêòіâ їõíüîãî ðîçêëàäàííÿ. Âèâіòðþâàííÿ є: 
ôіçè÷íå (ìåõàíі÷íå ðóéíóâàííÿ ìіíåðàëіâ і ãіðñüêèõ ïîðіä ïіä âïëèâîì 
äîáîâèõ êîëèâàíü òåìïåðàòóðè, çàìåðçàííÿ і âіäòàâàííÿ âîäè ó òðіùè-
íàõ), õіìі÷íå (ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ïіä äієþ ïðèðîäíèõ âîä, ùî ñó-
ïðîâîäæóєòüñÿ ðîç÷èíåííÿì і âèëóãîâóâàííÿì ìіíåðàëіâ ïîðіä) і áіîëîãі÷íå 
(ïîâ’ÿçàíå ç æèòòєäіÿëüíіñòþ ðîñëèí, òâàðèí і ìіêðîîðãàíіçìіâ).

Ðîáîòà òåêó÷èõ âîä. Ïіä òåêó÷èìè âîäàìè ñëіä ðîçóìіòè âñі âîäè ïî-
âåðõíåâîãî ñòîêó ñóõîäîëó – âіä âîä ñòðóìêіâ, ùî âèíèêàþòü óíàñëіäîê 
âèïàäàííÿ äîùó òà òàíåííÿ ñíіãó, äî âîä íàéáіëüøèõ ðі÷îê.

Çà õàðàêòåðîì і ðåçóëüòàòàìè äіÿëüíîñòі ðîçðіçíÿþòü òàêі âèäè ïî-
âåðõíåâîãî ñòîêó âîä: ïëîùèííèé çі ñõèëіâ; ñòіê òèì÷àñîâèõ ðóñëîâèõ 
ïîòîêіâ; ïîñòіéíèõ ïîòîêіâ – ðі÷îê. Ïëîùèííèé îá’єäíóє äîùîâі òà ñíіãîâі 
âîäè, ÿêі ñòіêàþòü ó âèãëÿäі ñóöіëüíîãî ïîêðèâó àáî ãóñòîї ìåðåæі îêðå-
ìèõ ñòðóìêіâ. Âіäêëàäè, ùî óòâîðèëèñÿ ïëîùèííèì ñòîêîì âîäè çі ñõè-
ëіâ, íàçèâàþòü äåëþâіàëüíèìè âіäêëàäàìè, àáî äåëþâієì.

Äî âîä òèì÷àñîâèõ ðóñëîâèõ ïîòîêіâ íàëåæàòü âîäè ÿðіâ і òèì÷àñîâèõ 
ãіðñüêèõ ïîòîêіâ. Ïіä ÷àñ ïåðіîäè÷íîãî âèïàäàííÿ äîùіâ, à òàêîæ òàíåííÿ 
ñíіãіâ ó íèõ çáèðàєòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü âîäè, ùî âèêîíóє ðóéíіâíó äіþ.  
Òàêі âèìîїíè ïî÷èíàþòü ðîñòè ó ãëèáèíó, â øèðèíó, à òàêîæ âíèç і âãîðó 
ñõèëàìè. Êîëè ÿð ïðèïèíÿє ðîñòè, éîãî äíî âèðіâíþєòüñÿ, à áåðåãè ïî-
êðèâàþòüñÿ ðîñëèííіñòþ. Òàêó ôîðìó ðåëüєôó íàçèâàþòü áàëêîþ.

Îñîáëèâà ðîëü ïðè ãåîëîãі÷íіé äіÿëüíîñòі ïîâåðõíåâèõ âîä íàëåæèòü 
ðіêàì. Ïîòóæíі âîäíі ïîòîêè ðіê âèêîíóþòü âåëèêó ðóéíіâíó (åðîçіéíó), 
ïåðåíîñíó òà àêóìóëÿòèâíó ðîáîòó. Öå íàéäèíàìі÷íіøі ñèñòåìè, ÿêі ïðè-
çâîäÿòü äî ïåðåòâîðåííÿ ðåëüєôó. Ðîçðіçíÿþòü äâà òèïè ðі÷êîâîї åðîçії: 
äîí  íà, àáî ãëèáèííà, ñïðÿìîâàíà íà ïîãëèáëåííÿ ðóñëà, òà áі÷íà, ùî ðîç-
øèðþє äîëèíó ðі÷êè ÷åðåç ïіäìèâàííÿ її áåðåãіâ.

Óíàñëіäîê ïîñòіéíîãî ïіäìèâàííÿ áåðåã ñòàє îáðèâèñòèì і ïîñòóïîâî 
âіäñòóïàє, çáіëüøóþ÷è êðóòèçíó âèãèíó. Îäíî÷àñíî íà ïðîòèëåæíîìó áå-
ðåçі ïîñòóïîâî íàðîùóєòüñÿ ïðèðóñëîâà ìіëèíà, ùî ïðèçâîäèòü äî óòâî-
ðåííÿ âåëèêèõ çàâîðîòіâ êîëіí ðóñëà, ÿêі ùå íàçèâàþòüñÿ ìåàíäðàìè. Іç 
÷àñîì âіäêëàäè, ùî íàêîïè÷óþòüñÿ ïîðó÷ ç íîâèì ðóñëîì, çàãà÷óþòü îáè-
äâà êіíöі òàêîãî êîëіíà é âîíî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà çàìêíóòå îçåðî (ìàë. 2).

Ðîáîòà ïіäçåìíèõ âîä. Îêðіì äóæå âàæëèâîї ôóíêöії çàáåçïå÷åííÿ 
æèòòÿ íà Çåìëі, ïіäçåìíі âîäè ïðîâîäÿòü òàêîæ і âåëèêó ãåîëîãі÷íó ðî-

áîòó, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ ó âèìèâàííі 
àáî ðîç÷èíåííі ãіðñüêèõ ïîðіä, ó 
êàðñòîâèõ і çñóâíèõ ïðîöåñàõ.

Êàðñò – öå îñîáëèâèé ïðîöåñ 
ðîç÷èíåííÿ, àáî âèëóãîâóâàííÿ, 
òðіùèíóâàòèõ ðîç÷èííèõ ãіðñüêèõ 
ïîðіä ïіäçåìíèìè òà ïîâåðõíåâèìè 
âîäàìè, óíàñëіäîê ÿêîãî íà ïî-
âåðõíі Çåìëі óòâîðþþòüñÿ çàïà-
äèíè, à íà ãëèáèíі – ïîðîæíèíè, 
êàíàëè òà ïå÷åðè. Äî ðîç÷èííèõ 
ïîðіä, ÿêі ïіääàþòüñÿ êàðñòóâàííþ, 
íàëåæàòü ñîëі, ãіïñè, âàïíÿêè, äî-
ëîìіòè òà êðåéäÿíі âіäêëàäè.

Äî íàéáіëüøèõ ïіäçåìíèõ ôîðì íàëåæàòü êàðñòîâі ïå÷åðè, ùî є ñè-
ñòåìîþ ãîðèçîíòàëüíèõ àáî ïîõèëèõ ðîçãàëóæåíèõ êàíàëіâ ç âåëèêèìè çà-
ëàìè òà ãðîòàìè. Ó ïå÷åðàõ ôîðìóþòüñÿ îñîáëèâі íàòі÷íі ôîðìè, ñåðåä ÿêèõ 
íàéïîøèðåíіøèìè є ñòàëàêòèòè, ùî ðîñòóòü âіä ñòåëі ïå÷åðè äîíèçó, òà 
ñòàëàãìіòè, ÿêі ðîñòóòü íàâïàêè – çíèçó äîãîðè. Ïðè ç’єäíàííі ñòàëàêòèòіâ 
і ñòàëàãìіòіâ óòâîðþþòüñÿ êîëîíîïîäіáíі óòâîðåííÿ – ñòàëàãíàòè.

Ç äіÿëüíіñòþ ïіäçåìíèõ і ïîâåðõíåâèõ âîä ïîâ’ÿçàíі òàêîæ ðіçíîìà-
íіòíі çìіùåííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä. Òàê óòâîðþþòüñÿ çñóâè. Çñóâè – öå âіäðèâ 
і ïåðåìіùåííÿ ñõèëîì äîíèçó âåëèêîї ìàñè ãіðñüêèõ ïîðіä ïіä âïëèâîì 
ñèëè òÿæіííÿ. Âîíè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó (ìàë. 3).

Çñóâè є äóæå íåáåçïå÷íèìè ÿâèùàìè, ùî çàâäàþòü âåëèêîї øêîäè ëþ-
äèíі, – ðóéíóþòü áóäіâëі, çåìëі, ëіñè, àâòîøëÿõè òîùî. 

Áîðîòüáà іç çñóâíèìè ïðîöåñàìè ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè 
çàëåæíî âіä ïðè÷èí, ùî  ïðèçâîäÿòü äî çñóâîóòâîðåííÿ. Íàïðèêëàä, çà-
õîäè, ñïðÿìîâàíі íà âèïîëîæóâàííÿ ñõèëіâ, áóäіâíèöòâî áіëÿ ïіäíіææÿ 
ñõèëіâ áåòîííèõ ñòіí.

Ðîáîòà âіòðó. Âіòåð є îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ åêçîãåííèõ ôàêòîðіâ. 
Ïіä éîãî âïëèâîì çìіíþєòüñÿ ðåëüєô Çåìëі, à òàêîæ óòâîðþþòüñÿ ñâîє-
ðіäíі ïîðîäè. Íàéÿñêðàâіøå äіÿëüíіñòü âіòðó ïðîÿâëÿєòüñÿ â ïóñòåëÿõ. 
ßê ñàìі ïðîöåñè, çóìîâëåíі ðîáîòîþ âіòðó, òàê і їõíі ïðîäóêòè (ôîð -
ìè  ðåëüєôó, âіäêëàäè), íàçèâàþòü 
 åîëîâèìè. Òàêà íàçâà ïîõîäèòü âіä 
іìåíі áîãà âіòðіâ ó ãðåöüêіé ìіôî-
ëîãії – Åîëà.

Äî îñíîâíèõ åîëîâèõ ïðîöåñіâ 
íàëåæàòü äåôëÿöіÿ і êîðàçіÿ. Äåô-
ëÿöіÿ – öå ïðîöåñ âèäóâàííÿ òà 
ðîçâіþâàííÿ âіòðîì äðіáíèõ ÷àñ-
òèíîê ãіðñüêèõ ïîðіä (ïіùèíêè, 
ïîðîøèíêè òîùî). Óíàñëіäîê äåô-
ëÿöії óòâîðþþòüñÿ íіøі âèäóâàííÿ, 
çäіéìàþòüñÿ ïèëîâі òà ÷îðíі áóðі, 
ùî ðóéíóþòü ïîâåðõíåâèé øàð 
çåìíîї êîðè òà ґðóíòó. Êîðàçіÿ – 
öå ìåõàíі÷íà îáðîáêà âіäñëîíåíèõ 
ãіðñüêèõ ïîðіä ïіùèíêàìè, ùî ïå-
ðåíîñÿòüñÿ âіòðîì. Âîíà ïðîÿâëÿ-
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єòüñÿ ÷åðåç їõ îáòî÷óâàííÿ, øëіôóâàííÿ, ñâåðäëіííÿ, çäèðàííÿ òîùî. Òàê 
âèíèêàþòü ðіçíі ôіãóðíі ñêåëі.

Íàéïîøèðåíіøèìè äіëÿíêàìè ðîçâèòêó åîëîâîãî ðåëüєôó є áàðõàíè é 
äþíè.

Áàðõàíè – åîëîâі ôîðìè ðåëüєôó, íàíåñåíі âіòðîì, ïіùàíі, іíêîëè ïè-
ëóâàòі ÷è ãëèíèñòі ðóõëèâі ãîðáè ñåðïîâèäíîї ôîðìè, çâåðíåíі îïóêëіñòþ 
ïðîòè âіòðó é íå çàêðіïëåíі ðîñëèííіñòþ. Âèñîòà áàðõàíіâ – 1–10 ì, 
ðіäêî – äî 30 ì і áіëüøå. Ñõèëè àñèìåòðè÷íі: íàâіòðÿíèé – ïîõèëèé (êóò 
íàõèëó 5–12°), ïіäâіòðÿíèé – êðóòèé (êóò íàõèëó 30–33°). Óòâîðþþòüñÿ 
áіëÿ áóäü-ÿêîї ïåðåøêîäè – êóùà, ãîðáêà òîùî. Ó ïіùàíèõ ïóñòåëÿõ, äå 
ñåçîííі âіòðè äìóòü ó ïðîòèëåæíèõ íàïðÿìêàõ, çäåáіëüøîãî óòâîðþþòüñÿ 
ïàñìà áàðõàíіâ. Øâèäêіñòü ðóõó áàðõàíіâ (âіä äåñÿòêіâ ñàíòèìåòðіâ äî 
ñîòåíü ìåòðіâ íà ðіê) çàëåæèòü âіä їõíіõ ðîçìіðіâ, ñèëè é ðåæèìó âіòðó. 
Ðóõàþ÷èñü, áàðõàíè ÷àñòî çàâäàþòü øêîäè îñâîєíèì çåìëÿì.

Äþíè – ïàãîðá íàâіÿíîãî âіòðîì ïіñêó. Ó äþí âèïóêëó ôîðìó ìàþòü êðóòі 
ñõèëè òà «õâîñòè», ðîçòàøîâàíі ïîçàäó äþí, ç íàâіòðÿíîãî áîêó. Ïîëîãèé 
ñõèë – ïîâåðíóòèé íàçóñòðі÷ âіòðó é ìàє êóò ñõèëó 8–20°, íàâіòðÿíèé ñõèë – 
íàáëèæàєòüñÿ äî êóòà íàòóðàëüíîãî ñõèëó ñóõîãî (32–33°) àáî çâîëîæåíîãî 
(äî 40°) ïіñêó. Âèñîòà äþíè – âіä 5 äî 30 ì і áіëüøå. Äþíè ìîæóòü ïåðåìіùó-
âàòèñÿ ó íàïðÿìêó ïåðåâàæàþ÷îãî âіòðó çі øâèäêіñòþ äî 10 ì íà ðіê.

Ðîáîòà ëüîäîâèêіâ. Ðóõàþ÷èñü, ëüîäîâèêè çäіéñíþþòü âåëèêó ðóé-
íіâíó ðîáîòó, ÿêà ïîñèëþєòüñÿ ùå é òîìó, ùî â ëіä âìåðçàþòü óëàìêè 
ãіðñüêèõ ïîðіä. ×åðåç öå äðіáíі ôîðìè ðåëüєôó çãëàäæóþòüñÿ. Ðóéíіâíó 
ðîáîòó ëüîäîâèêіâ íàçèâàþòü åêçàðàöієþ, àáî ëüîäîâèêîâîþ åðîçієþ. Áåç-
ïåðåðâíî ðóõàþ÷èñü, ëüîäîâèê çäèðàє ïîðîäè, òîìó äîëèíà íàáóâàє êîðè-
òîïîäіáíîãî ïîïåðå÷íîãî ïðîôіëþ. Òàêі äîëèíè íàçèâàþòü òðîãàìè. 

Ó çîíàõ äії ìàòåðèêîâèõ àáî ïåðåõіäíèõ ëüîäîâèêіâ çàçâè÷àé ìîæíà 
áà÷èòè âàííè âèîðþâàííÿ і áàðàíÿ÷і ëîáè, àáî ïîєäíàííÿ áàðàíÿ÷èõ ëîáіâ, 
ùî íàçèâàþòü êó÷åðÿâèìè ñêåëÿìè. Ó öèõ çîíàõ ôîðìóþòüñÿ êàðè (êðіñ-
ëîïîäіáíі çàãëèáëåííÿ) òà öèðêè (âåëèêі ÷àøîïîäіáíі çàïàäèíè). Ïіä ÷àñ 
ïåðåñóâàííÿ ãîñòðі êðàї ïîðіä ñòèðàþòüñÿ і íàáóâàþòü îáòî÷åíîї ôîðìè. 
Òàê ôîðìóþòüñÿ ëüîäîâèêîâі âіäêëàäè, òîáòî ìîðåíà.

• Рельєф. Ðåëüєôîì íàçèâàþòü ñóêóïíіñòü ðіçíîìàíіòíèõ íåðіâíîñòåé 
çåìíîї ïîâåðõíі, ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ çà âèñîòîþ òà óòâîðåííÿì. Âіí ñôîðìî-
âàíèé ñóêóïíîþ äієþ åíäîãåííèõ (âíóòðіøíіõ) і åêçîãåííèõ (çîâíіøíіõ) 
ñèë, ÿêі äіþòü îäíî÷àñíî. Ðåëüєô âèâ÷àє íàóêà ãåîìîðôîëîãіÿ.

Íàéáіëüøèìè ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè çåìíîї êîðè є âèñòóïè ìàòå-
ðèêіâ і çàïàäèíè îêåàíіâ (ìàë. 4).

Çà àáñîëþòíîþ âèñîòîþ ôîðìè ðåëüєôó ñóõîäîëó êëàñèôіêóþòü íà:
1. Ðіâíèíè: 2. Ãîðè:
– çàïàäèíè (äî 0 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ); – íèçüêі (äî 1000 ì);
– íèçîâèíè (âіä 0 äî 200 ì); – ñåðåäíі (âіä 1000 äî 2000 ì);
– âèñî÷èíè (âіä 200 äî 500 ì); – âèñîêі (ïîíàä 2000 ì).
– ïëîñêîãіð’ÿ (âіä 500 äî 900 ì).
Ðіâíèíè є âåëèêèìè äіëÿíêàìè çåìíîї ïîâåðõíі ç ìàëèìè ïåðåâèùåí-

íÿìè ìіæ ñóñіäíіìè òî÷êàìè é íåçíà÷íèìè óõèëàìè. Çà ïîõîäæåííÿì їõ 
ïîäіëÿþòü íà ïåðâèííі òà âòîðèííі. Äî ïåðâèííèõ íàëåæàòü ìîðñüêі ðіâ-
íèíè – êîëèøíі äіëÿíêè ìîðñüêîãî äíà, ùî ñòàëè ñóõîäîëîì óíàñëіäîê ïî-
âіëüíèõ çâåäåíü çåìíîї êîðè (Ïðè÷îðíîìîðñüêà, Çàõіäíîñèáіðñüêà íèçîâèíè 
òà іí.). Äî âòîðèííèõ âіäíîñÿòü: âîäíî-ëüîäîâèêîâі ðіâíèíè (Ïîëіñüêà íèçî-
âèíà); àëþâіàëüíі ðіâíèíè, ñêëàäåíі ðі÷êîâèìè íàíîñàìè (Àìàçîíñüêà, Ïðè-

äíіïðîâñüêà íèçîâèíè); äåíóäàöіéíі ðіâíèíè, ùî âèíèêëè íà ìіñöі 
çðóéíîâàíèõ ãіð (Êàçàõñüêèé äðіáíîñîïêîâèê). Çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì ðіâ-
íèíè ïîäіëÿþòü íà ïëîñêі (ç ïîðіâíÿíî ðіâíîþ ïîâåðõíåþ) òà ãîðáèñòі (ç 
ïàãîðáàìè, ÿðàìè, äîëèíàìè ðі÷îê òà іíøèìè íåðіâíîñòÿìè).

Íàéáіëüøîþ íèçîâèíîþ íà Çåìëі є Àìàçîíñüêà â Ïіâäåííіé Àìåðèöі, її 
ïëîùà – ïîíàä 5 ìëí êì2. Íàéáіëüøèìè çàïàäèíàìè ó ñâіòі є Ïðèêàñïіéñüêà 
(–132 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ) òà äîëèíà Ìåðòâîãî ìîðÿ (–400 ì).

Ãîðè – öå äіëÿíêè çåìíîї êîðè, ÿêі âèñîêî ïіäíÿòі íàä íàâêîëèøíüîþ 
ìіñöåâіñòþ і ìàþòü äóæå ðîç÷ëåíîâàíèé ðåëüєô. Çà âіêîì ðîçðіçíÿþòü ìî-
ëîäі ãîðè (âèíèêëè â åïîõó àëüïіéñüêîї ñêëàä÷àñòîñòі êàéíîçîéñüêîї åðè – 
Ãіìàëàї, Àëüïè, Êàðïàòè òà іí.) і ñòàðі ãîðè (â äàâíіøі åïîõè – Ñêàíäèíàâñüêі, 
Óðàëüñüêі, Òÿíü-Øàíü òà іí.). Çà ïîõîäæåííÿì ãîðè ïîäіëÿþòüñÿ íà òåêòî-
íі÷íі é âóëêàíі÷íі. Òåêòîíі÷íі çà ñâîєþ ñòðóêòóðîþ ïîäіëÿþòüñÿ íà ñêëàä-
÷àñòі (ìîëîäі ãîðè) é ñêëàä÷àñòî-áðèëîâі (ñòàðі, âіäðîäæåíі).

Íàéâèùîþ ãіðñüêîþ ñèñòåìîþ є Ãіìàëàї іç íàéâèùîþ âåðøèíîþ – Åâå-
ðåñò, àáî ìіñöåâà íàçâà – Äæîìîëóíãìà, çàââèøêè 8848 ì. Ïðîòå óìîâíî 
íàéâèùîþ âåðøèíîþ є íå Åâåðåñò, à âóëêàí, ÿêèé çäіéíÿâñÿ ç äíà Òèõîãî 
îêåàíó é ïіäíіìàєòüñÿ íà ïîâåðõíþ íà îäíîìó іç Ãàâàéñüêèõ îñòðîâіâ – 
âóëêàí Ìàóíà-Êåà. Éîãî çàãàëüíà âèñîòà âіä ïіäíіææÿ äî âåðøèíè ñòàíî-
âèòü 10 203 ì, іç ÿêèõ ëèøå 4205 ì âèñî÷àòü íàä ðіâíåì ìîðÿ.

Çíà÷íі çà ïëîùåþ äіëÿíêè çåìíîї ïîâåðõíі ç õàðàêòåðíèì ïîєäíàííÿì 
ãіðñüêèõ ìàñèâіâ, ïëîñêîãіð’їâ, õðåáòіâ і äîëèí, ÿêі ÷åðãóþòüñÿ іç øèðî-
êèìè ïëîñêèìè êîòëîâèíàìè, ðîçòàøîâàíèìè âèñîêî íàä ðіâíåì ìîðÿ, 
óòâîðþþòü íàãіð’ÿ. ßñêðàâèìè ïðèêëàäàìè є: Âіðìåíñüêå íàãіð’ÿ, Іðàí-
ñüêå íàãіð’ÿ, Ìåêñèêàíñüêå íàãіð’ÿ, Òèáåò òîùî.

Ðåëüєô ÷èíèòü ïåâíèé âïëèâ íà îñîáëèâîñòі ðîçìіùåííÿ íàñåëåííÿ 
і ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ âèðîáíèöòâ. Ëþäè çäàâíà çàñåëÿëè ðіâíèííі òå-
ðèòîðії çі ñïðèÿòëèâèì êëіìàòîì і áàãàòèìè ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, 
îñêіëüêè òóò ïðîñòіøå çâîäèòè ñïîðóäè, âèêîíóâàòè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі 
ðîáîòè, ïðîêëàäàòè òðàíñïîðòíó ìåðåæó, ðîçâèâàòè ïðîìèñëîâіñòü. Îäíàê 
ïðèáëèçíî 20  % íàñåëåííÿ Çåìëі ìåøêàє ó ãіðñüêіé ìіñöåâîñòі ðіçíîї âè-
ñîòè. Ó Ìåêñèöі, Ïåðó, Åôіîïії, Àôãàíіñòàíі, Íåïàëі òà іíøèõ êðàїíàõ 
ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ ìåøêàє íà âèñîòі ïîíàä 1000 ì 
íàä ðіâíåì ìîðÿ, à â Òèáåòі – ïîíàä 5000 ì.

Мал. 4. Основні форми рельєфу земної поверхні
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1. Поясніть сутність процесів: ендогенні (екзогенні) 
 процеси Землі, механізм виникнення землетрусів (вул-
канів, зсувів тощо), формування рельєфу.
2. На основі конкретних прикладів обґрунтуйте законо-

мірності розподілу основних форм рельєфу на материках і в океанах. Як пояс-
нити той факт, що рівнини займають 15–20 % суходолу Землі, а в Україні – майже 
95 % її території?

3. Підготуйте повідомлення «Небезпека вулканічних (сейсмічних, гравітаційних) 
процесів Землі для життєдіяльності суспільства» (на власний вибір).

1. Спираючись на карти тектонічної будови Землі та гус-
тоти населення світу, визначте рівень безпеки прожи-
вання в районах з різною інтенсивністю вулканічних, 
сейсмічних, гравітаційних явищ (Японські, Філіппінські 

острови; розлом Сан-Андреас – Каліфорнія, США; рифт Мертвого моря; середня 
течія р. Хуанхе – провінція Шансі, КНР тощо).

2. Подивіться відео і змоделюйте комплекс заходів для протидії появі й розвитку 
зсувів, що загрожують цим місцевостям:

   ТСН.ua, Одеська область; ТСН.ua, Китай; ТСН.ua, м. Київ.

§ 8 РЕСУРСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІТОСФЕРИ

ПРИГАДАЙТЕ: У чому полягає різниця понять «гірська порода» та «корисна копа-
лина»? Яке значення мають корисні копалини для різних видів господарської діяль-
ності людини? Знайдіть і покажіть на карті найбільші райони видобування паливних 
(рудних, нерудних) мінеральних ресурсів світу та України.

• Мінерали та гірські породи, що складають земну кору. Ìіíåðàëè є ïðè-
ðîäíèìè õіìі÷íèìè ñïîëóêàìè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó çåìíîї êîðè, îäíî-
ðіäíі çà ñâîєþ ôіçè÷íîþ áóäîâîþ òà õіìі÷íèì ñêëàäîì. Íàóêó, ùî âèâ÷àє 
ìіíåðàëè, íàçèâàþòü ìіíåðàëîãієþ. ×èñëî âіäêðèòèõ ìіíåðàëіâ çðîñòàє 
ùîðîêó é íèíі ïåðåâèùóє 4000. Íàéïîøèðåíіøèìè ìіíåðàëàìè є ïîëüîâі 
øïàòè, ñëþäè, êâàðö, êàì’ÿíà ñіëü òîùî. Íàéòâåðäіøèì ìіíåðàëîì є àë-
ìàç; íàéíåáåçïå÷íіøèì (÷åðåç çäàòíіñòü âèáóõàòè) – ñіðêà.

Ãіðñüêі ïîðîäè – ïðèðîäíі ïîєäíàííÿ îäíîðіäíèõ àáî ðіçíèõ ìіíåðà-
ëіâ, óòâîðåíèõ çà ïåâíèõ ãåîëîãі÷íèõ óìîâ ó çåìíіé êîðі àáî íà її ïî-
âåðõíі. Çà ïîõîäæåííÿì ãіðñüêі ïîðîäè ïîäіëÿþòü íà òðè ãðóïè (ìàëþíîê):

Ìàãìàòè÷íі – åíäîãåííі ãіðñüêі ïîðîäè, ïåðâèííèì äæåðåëîì ÿêèõ є 
ìàãìà. Ìàãìàòè÷íі ïîðîäè ñòàíîâëÿòü ïîíàä 90 % ìàñè ëіòîñôåðè. Äî íèõ 
íàëåæàòü: ãðàíіò, áàçàëüò, ëàáðàäîðèò òîùî. Öі ïîðîäè äóæå òâåðäі.

Îñàäîâі – ãіðñüêі ïîðîäè, ùî óòâîðèëèñÿ íà ïîâåðõíі ëіòîñôåðè âíà-
ñëіäîê âèâіòðþâàííÿ і ïåðåâіäêëàäåííÿ áіëüø äàâíіõ ïîðіä ðіçíîãî ïîõî-
äæåííÿ, âèïàäіííÿ ðå÷îâèí іç ðîç÷èíіâ, íàãðîìàäæåííÿ ðåøòîê ðîñëèííèõ 
і òâàðèííèõ îðãàíіçìіâ і ïðîäóêòіâ їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі, âóëêàíі÷íîãî 
ìàòåðіàëó òà ìàòåðіàëó, ùî íàäõîäèòü ç êîñìîñó. Îñàäîâі ãіðñüêі ïîðîäè 
âêðèâàþòü ïîíàä 2/3 ïîâåðõíі Çåìëі é áóâàþòü òðüîõ îñíîâíèõ êàòåãîðіé: 
óëàìêîâі, õіìі÷íі òà îðãàíі÷íі. 

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

Óëàìêîâі îñàäîâі ïîðîäè – íàéáіëüøà ãðóïà, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç óëàìêіâ 
ãіðñüêèõ ïîðіä, òîáòî ãëèíè, ïіñêó, ãðàâіþ òîùî. Äî õіìі÷íèõ íàëåæàòü 
âàïíÿêè, êðåéäà, ñîëі òà âіäêëàäè, íàïðèêëàä, ãіïñ і íàëüîò (ãіðñüêà ñіëü). 
Âóãіëëÿ, íàôòà, âàïíÿê, òîðô – öå îðãàíі÷íі îñàäîâі ïîðîäè.

Ìåòàìîðôі÷íі – ãіðñüêі ïîðîäè, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê ìåòàìîð-
ôіçìó îñàäîâèõ і ìàãìàòè÷íèõ ïîðіä. Òàê, âàïíÿê ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìàð-
ìóð, ïіñêîâèê – íà êâàðöèò, ãðàíіò – íà ãíåéñ, âóãіëëÿ – íà ãðàôіò. 
Ó ðîçìіùåííі öèõ ïîðіä ïî ïîâåðõíі Çåìëі ïðîñòåæóþòüñÿ ïåâíі çàêîíî-
ìіðíîñòі. Ìàãìàòè÷íі ïîðîäè óòâîðþþòüñÿ ç ëàâè, ùî øâèäêî çàñòèãàє íà 
ïîâåðõíі Çåìëі. Íà ïëàòôîðìàõ âîíè ìîæóòü áóòè áëèçüêèìè àáî äî ùè-
òіâ, àáî äî òèõ ÷àñòèí ïëàòôîðìè, äå ïîòóæíіñòü îñàäîâîãî ÷îõëà  íåçíà÷íà 
і ôóíäàìåíò ïіäõîäèòü áëèçüêî äî çåìíîї ïîâåðõíі. Îñàäîâі ïîðîäè íàé-
áіëüø ïðèòàìàííі ïëàòôîðìàì.

Óñі ìіíåðàëè é ãіðñüêі ïîðîäè, ùî їõ âèêîðèñòîâóє ëþäèíà, íàçèâàþòü 
ìіíåðàëüíèìè ðåñóðñàìè, àáî êîðèñíèìè êîïàëèíàìè. Íèíі ó ñâіòі âèäî-
áóâàþòü ïîíàä 160 âèäіâ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Çà ãàëóçÿìè âèêîðèñòàííÿ 
їõ ïîäіëÿþòü íà: ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íі (íàôòà, 
ïðèðîäíèé ãàç, âóãіëëÿ, ãîðþ÷і ñëàíöі, òîðô, 
óðàí), ðóäè ÷îðíèõ ìåòàëіâ (çàëіçíі, ìàðãàí-
öåâі é õðîìîâі ðóäè), ðóäè êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ 
(àëþìіíіé, ìіäü, ñâèíåöü, öèíê, íіêåëü, êî-
áàëüò, âîëüôðàì, ìîëіáäåí, îëîâî, ðòóòü òà іí.), 
ðóäè ðіäêіñíèõ (ëіòіé, áåðèëіé, іíäіé, âàíàäіé 
òîùî) і áëàãîðîäíèõ ìåòàëіâ (ñðіáëî, ïëàòèíà), 
ãіðíè÷î-õіìі÷íà ñèðîâèíà (ôîñôîðèòè, àïàòèòè, 
êàì’ÿíà é êàëіéíà ñіëü, ñіðêà, áðîì òîùî), íå-
ðóäíі áóäіâåëüíі ìàòåðіàëè (öåìåíòíà òà ñêëÿíà 
ñèðîâèíà, ìàðìóðè, ãëèíè, òóôè, áàçàëüò, ãðà-
íіò), ãіäðîìіíåðàëüíі ðåñóðñè (ïіäçåìíі ïðіñíі, 
ìіíåðàëіçîâàíі, òåðìàëüíі òà іíøі âîäè).

Ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü – öå ñïіââіäíî-
øåííÿ ìіæ âåëè÷èíîþ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ і 
ðîçìіðàìè їõ âèêîðèñòàííÿ. Ðåñóðñîçàáåçïå-
÷åíіñòü âèðàæàєòüñÿ äâîìà ñïîñîáàìè: 1) ÷å-
ðåç êіëüêіñòü ðîêіâ, íà ÿêі ìàє âèñòà÷èòè 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

Магматичні Осадові

граніт, базальт, 
вулканічний туф

мармур,
гнейс, кварцит

Метаморфічні

пісковик, глина,
пісок, гравій, галька

Хімічні: 
калійна сіль,
кухонна сіль

Органічні:
вугілля, нафта,
вапняк, торф

Уламкові:

Малюнок. Класифікація гірських порід

Таблиця 1. Забезпеченість 
запасами основних видів 
корисних копалин у світі
Корисна копалина Роки
Нафта 50
Вугілля 187
Залізна руда 148
Мідна руда 45
Свинцеві руди 26
Цинкові руди 26
Нікель 62
Молібден 40
Золото 21
Калійна сіль 340
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ïåâíîãî ðåñóðñó (òàáë. 1); 2) ÷åðåç çàïàñè ç ðîçðàõóíêó íà äóøó íàñåëåííÿ. 
Íàðàçі є òіëüêè äåêіëüêà äåðæàâ, ÿêі ó ñâîїõ íàäðàõ óòðèìóþòü ïðàêòè÷íî 
âñі âіäîìі âèäè ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Öå ÑØÀ, Êèòàé, Ðîñіÿ, Àâñòðàëіÿ é 
Êàíàäà. Äåÿêі êðàїíè âîëîäіþòü ïîòóæíèìè ïîêëàäàìè ëèøå ïåâíîãî 
âèäó ðåñóðñіâ (Ìàðîêêî – ôîñôîðèòè, ×èëі – ìіäü, ÎÀÅ – íàôòà òîùî).

• Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства. 
 Âèäàòíèé óêðàїíñüêèé â÷åíèé Â. Âåðíàäñüêèé ñêàçàâ: «Ëþäèíà ñòàëà ïî-
òóæíîþ ãåîëîãі÷íîþ ñèëîþ». Ïîðóøåííÿ ëіòî ñôåðè, ïîâ’ÿçàíі ç ãîñïîäàð-
ñüêîþ äіÿëüíіñòþ ëþäèíè, ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 2.

Таблиця 2. Чинники й результати впливу діяльності людини на літосферу

Чинник впливу Результати впливу
Видобуток 
корисних копалин 
шахтним способом

Підземні порожнини, що утворюються внаслідок закладання шахт, 
порушують тектонічні процеси у верхніх шарах земної кори, що за-
звичай є причиною техногенних землетрусів, обвалів і зсувів. 
Відходи, що залишаються після видобування мінеральної сирови-
ни на поверхні землі, утворюють терикони. Це високі насипи, 
малопридатні для існування рослин і тварин

Видобуток корисних 
копалин відкритим 
способом

Унаслідок розробки кар’єрів і нагромадження пустої породи у 
 відвалах руйнуються родючі ґрунти. Наприклад, при збагаченні 
мідних руд майже третина міді викидається на звалища 

Будівництво міст Нині у зв’язку з дефіцитом вільних земель у містах відбувається 
заглиблення під землю: будуються транспортні магістралі (пішо-
хідні й транспортні тунелі, автостоянки й гаражі, станції метрополі-
тену), підприємства торгівлі, зв’язку, різні склади, об’єкти міської 
інженерної мережі (тепло-, водо-, газопроводи, кабелі), глибина 
закладання яких становить уже від 40 і більше метрів

Підземні ядерні 
вибухи

Їх проводять для створення підземних ємностей у соляних купо-
лах, для створення провальних вирв і для глибинного сейсмічного 
зондування, а також з військовою метою. Це призводить до змі-
щення гірських блоків, підвищення рівня підземних вод у верхніх 
горизонтах, навіть викликає зростання сейсмічної активності

Геологороз-
відувальні роботи

Змінюються природні ландшафти місцевості, порушується ґрунто-
во-рослинний покрив, утворюються западини через проведення 
відкритих канав, шурфів, розчисток порід

Захоронення 
відходів

Гірничодобувна галузь виробляє щорічно майже 30 млн т твердих 
відходів, з яких 45–65 % використовують для засипання відпрацьо-
ваних кар’єрів, провалів, приблизно 1 % – як закладка виробленого 
простору та майже 5  % захороняють у морських глибинах

Àíòðîïîãåííà äіÿëüíіñòü ëþäèíè íà Çåìëі ïðèçâîäèòü äî çåìëåòðóñіâ. 
Íàé÷àñòіøå çåìëåòðóñè àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ âèíèêàþòü ÷åðåç 
ñòâîðåííÿ âåëèêèõ âîäîñõîâèù. Òàêі ÿâèùà çàôіêñîâàíî ó êðàїíàõ Єâ-
ðîïè, â Àâñòðàëії, ÑØÀ, Ðîñії. Ñåéñìі÷íі êîëèâàííÿ çåìíîї êîðè, ñïіâ-
ìіðíі ç çåìëåòðóñàìè, âèíèêàþòü і ïіä ÷àñ ïіäçåìíèõ ÿäåðíèõ âèïðîáóâàíü.

Âàæëèâèì àíòðîïîãåííèì ðåçóëüòàòîì є òå, ùî íèíі ëþäñòâî íàáëè-
çèëîñÿ äî ìåæі âè÷åðïàííÿ áіëüøîñòі âèäіâ ìіíåðàëüíèõ ðåñóðñіâ. Öÿ 
 ïðîáëåìà ñïðè÷èíåíà íåäîñòàòíüîþ êіëüêіñòþ ðîçâіäàíèõ çàïàñіâ і íåðàöіî-
íàëüíèì їõ âèêîðèñòàííÿì. Æèòòÿ ñó÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà öіëêîì çàëåæèòü 
âіä îáñÿãіâ âèäîáóòêó íàôòè é ïðèðîäíîãî ãàçó, âóãіëëÿ òîùî. Çà ïðîãíî-
çàìè, äî ñåðåäèíè XXI ñò. çáіëüøóâàòèìåòüñÿ çàëåæíіñòü ðîçâèíóòèõ êðàїí 
âіä іìïîðòó íàôòè é ãàçó. Óíàñëіäîê іíòåíñèâíîãî âèäîáóòêó ïî÷èíàþòü 

âè÷åðïóâàòèñÿ é çàïàñè ðіçíèõ ðóä: çàëіçíèõ, ìàðãàíöåâèõ, ìіäíèõ, íіêåëå-
âèõ, à òàêîæ àëþìіíієâîї ñèðîâèíè. Öå ñòâîðþє çàãðîçó ïîãëèáëåííÿ êðèçè 
â ãàëóçÿõ, ÿêі âèðîáëÿþòü ïîòðіáíі äëÿ ëþäñòâà êîíñòðóêöіéíі ìàòåðіàëè.

1. Поясніть значення понять: мінеральні ресурси, ре-
сурсозабезпеченість.
2. Поясніть сутність вислову В. Вернадського: «Люд-
ство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною си-

лою» (1944 р.). Як зросла актуальність цього твердження 75 років по тому?
3. Підготуйте повідомлення «Глобальна ресурсна проблема людства».

  Користуючись сайтом, визначте показник 
 забезпеченості країн мінеральними ресур-
сами (країни, види мінеральних ресурсів – на 
власний вибір).

СУМАРНІ ЗАПАСИ
КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ =

Країна Запаси
(млрд т)

Видобуток
(млн т)

Населення
(млн осіб)

Ресурсозабезпеченість
у роках на душу населення

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Тема. Встановлення за тематичними картами материків і України зв’язку між текто-

нічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами та густотою населення, 
розташуванням видобувних, матеріало- та паливомістких виробництв.

Мета. Поглибити знання про геологічне середовище людства; закріпити вміння 
читати та аналізувати тематичні карти, що допомагають установити зв’язки між ре-
гіонами поширення мінеральних ресурсів (тектоніка, рельєф, корисні копалини) та 
 зосередження споживачів на цей вид ресурсу (густота населення, промисловість); ви-
значити чинники розміщення видобувних, матеріало- та паливомістких виробництв.

Завдання 1. За допомогою карт атласу заповнити таблицю:

Територія дослідження 
(материк, країна)

Тектонічні
структури

Форми 
рельєфу

Корисні 
копалини

Завдання 2. Використовуючи картографічні джерела інформації, заповнити таблицю:

Територія 
дослідження 

(материк, країна)
Густота

населення
Найбільші 

промислові 
центри

Спеціалізація 
промислового 
виробництва

Завдання 3. Визначити вплив основних чинників (сировинного, паливно-енерге-
тичного, водного, споживача, тощо) на розміщення різних видів виробництва (видо-
бувних, матеріало- та паливомістких виробництв).

Завдання 4. Визначити наявні екологічні проблеми регіонів найбільшої експлуата-
ції мінеральних ресурсів, запропонувати перспективи вирішення цього недоліку.

 ÎÐІЄÍÒÎÂÍІ ÒÅÌÈ ÄËß ÄÎÑËІÄÆÅÍÜ Ó×ÍІÂ (íà âèáіð)
1. Ïðè÷èíè çàñåëåííÿ ñõèëіâ âóëêàíіâ.
2. Ñó÷àñíі âèìîãè äî áóäіâíèöòâà â ðàéîíàõ ç âèñîêîþ ñåéñìі÷íіñòþ.

Підсумуйте 
свої знання:

 Користуючись сайтом,
Перевірте, 
чого навчилися:
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Òåìà 4. Атмосфера та системи Землі

§ 9 СОНЯЧНО-ЗЕМНІ ВЗАЄМОДІЇ. ТРОПОСФЕРА

ПРИГАДАЙТЕ: З яких шарів складається земна атмосфера? Якими властивостями 
характеризується атмосферне повітря у тропосфері? Як змінюються показники 
 температури повітря й атмосферного тиску з висотою? Поясніть причини утворення 
вітрів і відмінності їхньої сили та швидкості. Як утворюються циклони та антици-
клони? У чому полягають відмінності їх поширення і переміщення в різних регіонах 
Землі?

• Сонячно-земні взаємодії. Çåìëÿ îòðèìóє âіä Ñîíöÿ ñâіòëî é òåïëî, ùî 
çàáåçïå÷óє îñâіòëåíіñòü і òåìïåðàòóðó її ïîâåðõíі, òàêîæ ïіääàєòüñÿ êîì-
áіíîâàíîìó âïëèâó óëüòðàôіîëåòîâîãî é ðåíòãåíіâñüêîãî âèïðîìіíþâàííÿ, 
ñîíÿ÷íîãî âіòðó, ñîíÿ÷íèõ êîñìі÷íèõ ïðîìåíіâ. Òàêèé âïëèâ ïîçíà÷àєòüñÿ 
íå ëèøå íà ðîçïîäіëі òåïëà é ñâіòëà, à é íà ðîáîòі ðіçíèõ òåõíі÷íèõ ñèñ-
òåì, çîêðåìà ðàäіîñèñòåì і åíåðãîìåðåæ, íà іíòåíñèâíîñòі іíäóêîâàíèõ 
åëåêòðè÷íèõ ñòðóìіâ ó òðóáîïðîâîäàõ òîùî.

Ãîëîâíèì äæåðåëîì åíåðãії äëÿ âñіõ ôіçèêî-ãåîãðàôі÷íèõ ïðîöåñіâ, ùî 
âіäáóâàþòüñÿ íà çåìíіé ïîâåðõíі òà â àòìîñôåðі, є ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ. Öå 
âèïðîìіíþâàííÿ Ñîíöÿ, ùî ïîøèðþєòüñÿ ó âèãëÿäі åëåêòðîìàãíіòíèõ 
õâèëü çі øâèäêіñòþ 300 000 êì/ñ. Êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії çàëåæèòü 
âіä âèñîòè ñîíöÿ, ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè ìіñöåâîñòі, ïîðè ðîêó, ïðîçîðîñòі 
àòìîñôåðè é âèìіðþєòüñÿ â êіëîêàëîðіÿõ (êêàë) íà îäèíèöþ ïëîùі (íà 
1 ñì2). Âèìіðþþòü ñîíÿ÷íó ðàäіàöіþ àêòèíîìåòðàìè òà ïіðãåëіîìåòðàìè.

Äî çåìíîї ïîâåðõíі ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ äîõîäèòü ó âèãëÿäі ïðÿìîї òà ðîç-
ñіÿíîї ðàäіàöії. Ïðÿìà – ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, ÿêà äîõîäèòü äî çåìíîї ïî-
âåðõíі ó âèãëÿäі ïó÷êà ïàðàëåëüíèõ ïðîìåíіâ, ùî âèõîäÿòü âіä ñîíÿ÷íîãî 
äèñêà. Ðîçñіÿíà – ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ, ùî çàçíàëà ðîçñіþâàííÿ â àòìîñôåðі, 
íàäõîäèòü íà çåìíó ïîâåðõíþ ç óñüîãî íåáåñíîãî çâîäó. Ó ïîõìóðі äíі âîíà 
є єäèíèì äæåðåëîì åíåðãії ó ïðèçåìíèõ øàðàõ àòìîñôåðè.

Ñóêóïíіñòü ïðÿìîї òà ðîçñіÿíîї ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії, ùî íàäõîäèòü ó ïðè-
ðîäíèõ óìîâàõ íà çåìíó ïîâåðõíþ, íàçèâàþòü ñóìàðíîþ ñîíÿ÷íîþ ðàäіà-
öієþ. Âîíà çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè, âèñîòè íàä ðіâíåì ìîðÿ, 
ïðîçîðîñòі àòìîñôåðè é õìàðíîñòі.

Óíàñëіäîê âçàєìîäії іç çåìíîþ ïîâåðõíåþ ÷àñòèíà ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії 
ïîãëèíàєòüñÿ íåþ – öå ïîãëèíóòà ðàäіàöіÿ, à ÷àñòèíà âіäáèâàєòüñÿ – öå 
âіäáèòà ðàäіàöіÿ. Çäàòíіñòü çåìíîї ïîâåðõíі âіäáèâàòè ñîíÿ÷íі ïðîìåíі 
õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïîêàçíèêîì àëüáåäî (À) – âіäíîøåííÿì âіäáèòîї ðàäіà-
öії (Â) äî ñóìàðíîї (Ñ), òîáòî: À = (Â/Ñ) × 100  %. Ïîêàçíèê àëüáåäî âèìі-
ðþþòü ó âіäñîòêàõ. Ùî âèùèé ïîêàçíèê àëüáåäî, òî âèùà çäàòíіñòü 
ïîâåðõíі äî âіäáèâàííÿ. Àëüáåäî ïîâåðõíі çàëåæèòü âіä її êîëüîðó, øîð-
ñòêîñòі, âîëîãîñòі. Àëüáåäî âîäíîї ïîâåðõíі çà âèñîòè Ñîíöÿ ïîíàä 60° є 
ìåíøîþ, íіæ àëüáåäî ñóõîäîëó, îñêіëüêè ñîíÿ÷íі ïðîìåíі, ïðîíèêàþ÷è ó 
âîäó, çíà÷íîþ ìіðîþ ïîãëèíàþòüñÿ і ðîçñіþþòüñÿ â íіé. Òàêîæ àëüáåäî 
âñіõ ïîâåðõîíü çàëåæèòü âіä âèñîòè Ñîíöÿ: íàéìåíøå àëüáåäî áóâàє 
áëèçüêî ïîëóäíÿ, íàéáіëüøå – âðàíöі é óâå÷åðі. Íàéáіëüøå ñîíÿ÷íèõ ïðî-
ìåíіâ âіäáèâàє ïîâåðõíÿ ëüîäîâèêіâ і ñíіãó, à íàéìåíøå – ðіëëÿ (ìàë. 1).

• Тропосфера та її метеорологічні елементи. Òðîïîñôåðà є íèæíіì øàðîì 
àòìîñôåðè, äå çîñåðåäæåíî áіëüøå íіæ 4/5 óñієї ìàñè àòìîñôåðíîãî ïîâі-
òðÿ і ìàéæå âñÿ àòìîñôåðíà âîäÿíà ïàðà. Õàðàêòåðèçóєòüñÿ çìåíøåííÿì 
òåìïåðàòóðè ç âèñîòîþ â ñåðåäíüîìó íà 6 °Ñ íà êîæíèé êіëîìåòð. Ñàìå â 
òðîïîñôåðі ôîðìóєòüñÿ ïîãîäà, ùî çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ (âè-
ñîòè Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì, ðåëüєôó, âіääàëåíîñòі âіä ìîðіâ і îêåàíіâ, 
ïîðè ðîêó òîùî). Çà äàíèìè ñïîñòåðåæåíü ñêëàäàþòü ñèíîïòè÷íі êàðòè, 
íà îñíîâі ÿêèõ ðîçðîáëÿþòü ïðîãíîçè ïîãîäè. Ïîãîäà õàðàêòåðèçóєòüñÿ 
òàêèìè ìåòåîðîëîãі÷íèìè åëåìåíòàìè, ÿê òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, àòìîñôåð-
íèé òèñê, øâèäêіñòü і íàïðÿìîê âіòðó, âîëîãіñòü ïîâіòðÿ, îïàäè òîùî.

Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ. Îäíієþ ç îñíîâíèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ õàðàêòåðèñ-
òèê ïîãîäè є òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ – çìіííà ôіçè÷íà âåëè÷èíà, ùî õàðàê-
òåðèçóє òåïëîâèé ñòàí àòìîñôåðè. Її âèìіðþþòü ó ãðàäóñàõ Öåëüñіÿ (°Ñ) і 
Êåëüâіíà (Ê) çà äîïîìîãîþ òåðìîìåòðà, à ïðèëàä, ÿêèé ñàì ôіêñóє ïîêàç-
íèêè òåìïåðàòóðè, íàçèâàþòü òåðìîãðàôîì. Òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ ÷àñòî 
êîëèâàєòüñÿ. Ðіçíèöþ ìіæ ìàêñèìàëüíèì і ìіíіìàëüíèì çíà÷åííÿìè òåì-
ïåðàòóðè ïîâіòðÿ çà ïåâíèé ïðîìіæîê ÷àñó (äîáà, äåêàäà, ìіñÿöü, ðіê) íà-
çèâàþòü àìïëіòóäîþ òåìïåðàòóð. Çàêîíîìіðíó çìіíó òåìïåðàòóðè ç 
âèñîòîþ ó òðîïîñôåðі íàçèâàþòü òåðìі÷íèì ñòóïåíåì. Òåìïåðàòóðà ïîâі-
òðÿ çàëåæèòü âіä êóòà ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íà ïîâåðõíþ Çåìëі: 
ùî áіëüøèé êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, òî âèùà òåìïåðàòóðà ïîâі-
òðÿ. Êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè 
ìіñöåâîñòі, ÷àñó äîáè é ïîðè ðîêó (ìàë. 2). Íàéíèæ÷ó òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ 
íà Çåìëі (–89,2  °Ñ) áóëî çàðåєñòðîâàíî 21 ÷åðâíÿ 1983 ð. íà àíòàðêòè÷íіé 
ñòàíöії «Âîñòîê». Íàéõîëîäíіøèì íàñåëåíèì ìіñöåì ó ñâіòі є ñèáіðñü-
êå  ñåëèùå Îéìÿêîí (áіëÿ ì. Âåðõîÿíñüê, ßêóòіÿ), äå â 1926 ð. ìіíіìàëüíà 
òåìïåðàòóðà çíèçèëàñÿ äî –71,2  °Ñ. Íàéâèùó òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ 
(+57,8  °Ñ) áóëî çàôіêñîâàíî 13 âåðåñíÿ 1922 ð. â ðàéîíі ì. Òðіïîëі (Ëіâіÿ).

Òèñê àòìîñôåðè. Ñèëó, ç ÿêîþ àòìîñôåðà òèñíå íà çåìíó ïîâåðõíþ і 
âñå, ùî íà íіé ðîçòàøîâàíî, íàçèâàþòü àòìîñôåðíèì òèñêîì. Âèìіðþ-
þòü öþ ñèëó çäåáіëüøîãî â ìіëіìåòðàõ ðòóòíîãî ñòîâï÷èêà (ìì ðò. ñò.) çà 
äîïîìîãîþ áàðîìåòðà. Îñêіëüêè àòìîñôåðíèé òèñê ñòâîðþєòüñÿ ëèøå øà-

Мал. 1. Показник альбедо різних підстильних поверхонь
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ðîì àòìîñôåðè, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé âèùå, òî ç âèñîòîþ àòìîñôåðíèé òèñê 
çíèæóєòüñÿ ÷åðåç êîæíі 100 ì íà 10 ìì. ðò. ñò. Íîðìàëüíèì àòìîñôåð-
íèì òèñêîì íàçèâàþòü òèñê â 760 ìì ðò. ñò. (101 325 Ïà), ùî ïàíóє íà 
ðіâíі ìîðÿ ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè 45°. Àòìîñôåðíèé òèñê áóâàє âèñîêèì – 
ÿêùî éîãî çíà÷åííÿ ïåðåâèùóє íîðìàëüíèé àòìîñôåðíèé òèñê, і íèçü-
êèì – ÿêùî éîãî çíà÷åííÿ ñòàє ìåíøèì. Ðіçíèöÿ òèñêó çìóøóє ïîâіòðÿ 
ðóõàòèñÿ іç çîíè âèñîêîãî òèñêó â çîíó íèçüêîãî òèñêó. Íà çåìíіé êóëі 
âèäіëÿþòü ñіì îñíîâíèõ ïîÿñіâ àòìîñôåðíîãî òèñêó, ùî ïðîñòÿãëèñÿ 
óçäîâæ ïàðàëåëåé, ç ïåðåâàæàííÿì âèñîêîãî ÷è íèçüêîãî òèñêó (ìàë. 3).

Âіòðè. Âіòåð – öå ãîðèçîíòàëüíå ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ іç ïîÿñіâ 
âèñîêîãî òèñêó â ïîÿñè íèçüêîãî òèñêó. Õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè âіòðó є 
øâèäêіñòü, íàïðÿìîê і ñèëà.

Íàïðÿìîê âіòðó âèçíà÷àþòü çà òієþ ñòîðîíîþ ãîðèçîíòó, ç ÿêîї âіí 
äìå. Ðîçðіçíÿþòü ïіâíі÷íèé, ïіâäåííèé, çàõіäíèé, ñõіäíèé, ïіâíі÷íî-ñõіä-
íèé, ïіâäåííî-ñõіäíèé, ïіâíі÷íî-çàõіäíèé òà ïіâäåííî-çàõіäíèé íàïðÿìêè 
âіòðó. Øâèäêіñòü âіòðó âèìіðþþòü ó ìåòðàõ íà ñåêóíäó (ì/ñ), ó êіëîìå-
òðàõ íà ãîäèíó (êì/ãîä), ó áàëàõ (çà øêàëîþ Áîôîðòà âіä 1 äî 12 áàëіâ). 
Øâèäêіñòü âіòðó çàëåæèòü âіä âåëè÷èíè áàðè÷íîãî ãðàäієíòà (çìіíà òèñêó 
íà îäèíèöþ âіäñòàíі â áіê çìåíøåííÿ òèñêó) é õàðàêòåðó ðåëüєôó. Ñèëó 
âіòðó âèçíà÷àþòü òèñêîì, ùî ÷èíèòü ðóõîìå ïîâіòðÿ íà ïðåäìåòè. Âèìі-
ðþþòü її â áàëàõ. Ñèëà âіòðó çàëåæèòü âіä éîãî øâèäêîñòі.

Âіòðè ïîäіëÿþòü íà ïîñòіéíі, ñåçîííі òà 
ìіñöåâі. Íà Çåìëі іñíóþòü ïîñòіéíі âіòðè, 
ùî äìóòü çàâæäè â îäíîìó íàïðÿìêó – âіä 
ïîÿñіâ âèñîêîãî òèñêó äî ïîÿñіâ íèçüêîãî 
òèñêó. Íèçüêèé òèñê íàä åêâàòîðîì ïîÿñ-
íþєòüñÿ òèì, ùî òóò íàäòî íàãðіòå ëåãêå 
ïîâіòðÿ ïîâñÿê÷àñ ïіäíіìàєòüñÿ âãîðó. Ó 
âåðõíіõ øàðàõ òðîïîñôåðè âîíî ðîçòіêà-
єòüñÿ â íàïðÿìêó ïîëþñіâ, îõîëîäæóєòüñÿ 
і ïðèáëèçíî íàä 30° ïí. ø. і 30° ïä. ø. 
ïî÷èíàє îïóñêàòèñÿ. Òóò âèíèêàþòü òðî-
ïі÷íі ïîÿñè âèñîêîãî òèñêó é ôîðìóþòüñÿ 
ïîñòіéíі âіòðè, ùî äìóòü âіä 30° ïí. ø. äî 
åêâàòîðà – ïіâíі÷íî-ñõіäíі ïàñàòè òà âіä 
30° ïä. ø. äî åêâàòîðà – ïіâäåííî-ñõіäíі 
ïàñàòè. Ó ïîìіðíèõ øèðîòàõ äìóòü ïåðå-
âàæíî çàõіäíі âіòðè, óòâîðåííÿ ÿêèõ ïî-
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ÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âіä òðîïі÷íèõ 
ïîÿñіâ âèñîêîãî òèñêó âіòðè ñïðÿ-
ìîâàíі íå ëèøå äî åêâàòîðà, à é äî 
ïîëþñіâ, îñêіëüêè áіëÿ 65° ïí. ø. і 
65° ïä. ø. ðîçòàøîâàíі ïîÿñè íèçü-
êîãî òèñêó. Óíàñëіäîê îáåðòàííÿ 
Çåìëі öі âіòðè âіäõèëÿþòüñÿ âіä 
ñâîãî ìåðèäіîíàëüíîãî íàïðÿìêó 
ïðàâîðó÷ (ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі) òà 
ëіâîðó÷ (ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі). Òàê 
óòâîðþєòüñÿ ïîòóæíå çàõіäíå ïåðå-
íåñåííÿ.

Ìóñîíè – ñòіéêі âіòðè íèæíüîãî 
øàðó òðîïîñôåðè, ùî ïðîòèëåæíî çìіíþþòü ñâіé íàïðÿìîê äâі÷і íà ðіê. 
Çèìîâèé ìóñîí ìàє íàïðÿìîê іç ñóõîäîëó íà ìîðå, ëіòíіé – ç ìîðÿ íà ñóõî-
äіë. Õàðàêòåðíі ðàéîíè ìóñîíіâ – ñõіäíі óçáåðåææÿ ìàòåðèêіâ, à òàêîæ 
òðîïі÷íі øèðîòè Ïіâíі÷íîї ïіâêóëі.

Íà Çåìëі âіäáóâàєòüñÿ і ìіñöåâà öèðêóëÿöіÿ, ùî îõîïëþє íåâåëèêі òå-
ðèòîðії. Ñåðåä ìіñöåâèõ âіòðіâ íàéâіäîìіøі áðèçè, ùî ôîðìóþòüñÿ íà óçáå-
ðåææі âîäîéì. Áðèç – âіòåð íåâåëèêîї ñèëè íà áåðåãàõ ìîðіâ, îçåð і ðі÷îê. 
Áðèçè ìàþòü äîáîâó ïåðіîäè÷íіñòü: âäåíü äìóòü іç âîäíîї ïîâåðõíі íà ñó-
õîäіë, óíî÷і – íàâïàêè. Ñèëà âіòðó ïіä ÷àñ áðèçó íå ïåðåâèùóє 3–4 áàëіâ.

Ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿ âіäáóâàєòüñÿ â ñèñòåìі öèêëîí–àíòèöèêëîí, ÿêі 
âèíèêàþòü óíàñëіäîê óòâîðåííÿ â òðîïîñôåðі îáëàñòåé âèñîêîãî é íèçü-
êîãî òèñêó ç äіàìåòðîì ó äåêіëüêà òèñÿ÷ êіëîìåòðіâ. Öèêëîí – àòìîñôåð-
íèé âèõîð ç íèçüêèì òèñêîì ó öåíòðі (ìàë. 4). Ïðîõîäæåííÿ öèêëîíó 
ïîâ’ÿçàíå ç óòâîðåííÿì ïîòóæíîї õìàðíîñòі é âèïàäàííÿì îïàäіâ. Ðîçðіç-
íÿþòü äâà îñíîâíі âèäè öèêëîíіâ – ïîçàòðîïі÷íі é òðîïі÷íі. Ïîçàòðîïі÷íі 
óòâîðþþòüñÿ â ïîìіðíèõ àáî ïîëÿðíèõ øèðîòàõ, à òðîïі÷íі öèêëîíè – â 
òðîïі÷íèõ øèðîòàõ, õàðàêòåðèçóþòüñÿ âåëèêèìè áàðè÷íèìè ãðàäієíòàìè 
é øâèäêіñòþ âіòðó, ùî ñÿãàþòü øòîðìîâèõ. Íèæ÷å íіæ 8–10° ïіâíі÷íîї 
і ïіâäåííîї øèðîòè öèêëîíè ôîðìóþòüñÿ äóæå ðіäêî, à â áåçïîñåðåäíіé 
áëèçüêîñòі äî åêâàòîðà – íå âèíèêàþòü çîâñіì. Àíòèöèêëîí – çàìêíåíà 
îáëàñòü ïіäâèùåíîãî àòìîñôåðíîãî òèñêó ç ìàêñèìàëüíèì òèñêîì ó öåí-
òðі, äіàìåòðîì âіä êіëüêîõ ñîòåíü äî êіëüêîõ òèñÿ÷ êіëîìåòðіâ, çі ñâîєðіä-
íèìè óìîâàìè ïîãîäè é ñèñòåìîþ òå÷іé ïîâіòðÿ. Íèçõіäíèé ðóõ ïîâіòðÿ â 
àíòèöèêëîíі çóìîâëþє áåçõìàðíіñòü. Óëіòêó ïåðåâàæàє ñïåêîòíà òà ñóõà 
ïîãîäà, óçèìêó – ìîðîçíà òà ÿñíà.

Âîëîãіñòü ïîâіòðÿ. Ó ïîâіòðі òðîïîñôåðè є âîäÿíà ïàðà. Îñíîâíà її ÷àñ-
òèíà çîñåðåäæåíà ó ïðèçåìíîìó øàðі òðîïîñôåðè äî âèñîòè 5000 ì. Óìіñò 
âîäÿíîї ïàðè â ïîâіòðі íàçèâàþòü âîëîãіñòþ ïîâіòðÿ. Âîíà є îäíèì іç 
íàéâàæëèâіøèõ ïàðàìåòðіâ àòìîñôåðè, ùî âèçíà÷àє ïîãîäó, é õàðàêòåðè-
çóєòüñÿ àáñîëþòíîþ âîëîãіñòþ, âіäíîñíîþ âîëîãіñòþ, äåôіöèòîì âîëîãîñòі, 
òî÷êîþ ðîñè.

Àáñîëþòíà âîëîãіñòü – óìіñò âîäÿíîї ïàðè ó ãðàìàõ, ùî ìіñòèòüñÿ â 
1 ì3 ïîâіòðÿ. Âîíà çàëåæèòü âіä òåìïåðàòóðè: ùî âèùà òåìïåðàòóðà, òî 
âèùîþ є âîëîãіñòü ïîâіòðÿ. Âіäíîñíà âîëîãіñòü – âіäíîøåííÿ àáñîëþòíîї 
âîëîãîñòі äî її ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ çà ïåâíîї òåìïåðàòóðè. Çà  100 % 
âіäíîñíîї âîëîãîñòі â ïîâіòðі ìîæå âіäáóòèñÿ êîíäåíñàöіÿ âîäÿíîї ïàðè ç 
óòâîðåííÿì òóìàíó, âèïàäàííÿì ðîñè. Òåìïåðàòóðó, çà ÿêîї âіäíîñíà âî-
ëîãіñòü ñòàíîâèòü 100  %, íàçèâàþòü òî÷êîþ ðîñè. Îïòèìàëüíà äëÿ ëþ-
äèíè âîëîãіñòü – 40–60  %.

Антициклон Циклон

Швидко Повільно

Мал. 4. Формування циклону й антициклону
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Âèïàðîâóâàííÿ – ïåðåõіä ðіäèíè â ãàçîïîäіáíèé ñòàí, ùî âіäáóâàєòüñÿ 
çà áóäü-ÿêîї òåìïåðàòóðè. Éîãî øâèäêіñòü çðîñòàє ç ïіäâèùåííÿì òåìïåðà-
òóðè. Âèïàðîâóâàííÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ îáåðíåíèì ïðîöåñîì – êîíäåíñàöієþ 
ïàðè. ßêùî ïàðà íàä ïîâåðõíåþ ðіäèíè íàñè÷åíà, òî ìіæ ïðîöåñàìè âñòà-
íîâëþєòüñÿ äèíàìі÷íà ðіâíîâàãà, êîëè êіëüêіñòü ìîëåêóë, ùî ïîêèäàє ðі-
äèíó çà îäèíèöþ ÷àñó, äîðіâíþє êіëüêîñòі ìîëåêóë, ùî ïîâåðòàþòüñÿ â íåї.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðіâíÿ çâîëîæåííÿ òåðèòîðії âèêîðèñòîâóþòü êîåôіöі-
єíò çâîëîæåííÿ – âіäíîøåííÿ ðі÷íîї êіëüêîñòі îïàäіâ äî âèïàðîâóâàíîñòі 
çà òîé ñàìèé ïåðіîä. Îá÷èñëþþòü éîãî çà ôîðìóëîþ: Êçâ. = P/f, äå Ð – 
êіëüêіñòü îïàäіâ (ìì), f – âèïàðîâóâàííÿ çà òîé ñàìèé ïåðіîä (ìì). Êîåôі-
öієíò çâîëîæåííÿ є îäíèì іç ãîëîâíèõ êëіìàòè÷íèõ ïîêàçíèêіâ і âêàçóє 
íà ïîñóøëèâіñòü ÷è, íàâïàêè, âîëîãіñòü êëіìàòó. Ùî âèùèé êîåôіöієíò 
çâîëîæåííÿ, òî âîëîãіøèé êëіìàò, і íàâïàêè. Êîëè êіëüêіñòü îïàäіâ і âè-
ïàðîâóâàíіñòü çáіãàþòüñÿ, òî êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ äîðіâíþє îäèíèöі. 
Äëÿ ðіçíèõ ïðèðîäíèõ çîí õàðàêòåðíèé ðіçíèé êîåôіöієíò çâîëîæåííÿ. 
Íàïðèêëàä, ó íàïіâïóñòåëÿõ âіí ñòàíîâèòü 0,5, ó ñòåïó êîëèâàєòüñÿ – âіä 
0,8 äî 1, ó ëіñîñòåïó – âіä 1 äî 1,2, ó ëіñîâіé çîíі – ñÿãàє ïîíàä 1,3.

Ðîçðіçíÿþòü òðè òèïè çâîëîæåííÿ òåðèòîðії: íàäìіðíå çâîëîæåííÿ 
(Ê > 1), êîëè àòìîñôåðíèõ îïàäіâ âèïàäàє áіëüøå, íіæ ìàêñèìàëüíî ìîæå 
âèïàðóâàòèñÿ (ó òóíäðі), äîñòàòíє çâîëîæåííÿ (Ê = 1), êîëè êіëüêіñòü 
àòìîñôåðíèõ îïàäіâ äîðіâíþє ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîìó âèïàðîâóâàííþ 
(ó ëіñîñòåïó) і íåäîñòàòíє çâîëîæåííÿ (Ê < 1), êîëè êіëüêіñòü àòìîñôåð-
íèõ îïàäіâ ìåíøà, íіæ ìàêñèìàëüíî ìîæå âèïàðóâàòèñÿ (ó ïóñòåëÿõ).

Àòìîñôåðíі îïàäè. Âîäà â ðіäêîìó ÷è òâåðäîìó ñòàíі, ùî âèïàäàє ç 
õìàð ÷è áåçïîñåðåäíüî ç ïîâіòðÿ íà çåìíó ïîâåðõíþ, óòâîðþє àòìîñôåðíі 
îïàäè. Ç õìàð âèïàäàþòü äîù, ìðÿêà, ñíіã, ìîêðèé ñíіã, êðóïà, ãðàä, 
ëüîäÿíèé äîù. Ç ïîâіòðÿ âèäіëÿþòüñÿ ðîñà, іíіé, ðіäêèé íàëіò, òâåðäèé 
íàëіò, ïàìîðîçü.

Àòìîñôåðíі îïàäè âèìіðþþòü äîùîìіðàìè, îïàäîìіðàìè, ïëþâіîãðàôàìè 
íà ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñòàíöіÿõ, à äëÿ âåëèêèõ ïëîù – çà äîïîìîãîþ ðàäіîëî-
êàöії. Êіëüêіñòü îïàäіâ âèðàæàєòüñÿ â ìіëіìåòðàõ øàðó âîäè, ùî âèïàëà, à 
іíòåíñèâíіñòü – ó ìіëіìåòðàõ íà õâèëèíó, ãîäèíó, äîáó. Ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ 
Çåìëі êіëüêіñòü îïàäіâ ðіçíà. Òàê, ó Êèєâі âèïàäàє ïðèáëèçíî 600 ìì îïàäіâ 
íà ðіê, íàòîìіñòü íà åêâàòîðі їõ ó 10 ðàçіâ áіëüøå, à â òðîïі÷íèõ ïóñòåëÿõ ó 
10 ðàçіâ ìåíøå. Îïàäè íà Çåìëі ðîçïîäіëÿþòüñÿ çîíàëüíî. Íàéáіëüøå їõ 
âèïàäàє â åêâàòîðіàëüíèõ і ïîìіðíèõ øèðîòàõ, íàéìåíøå – ó òðîïіêàõ і áіëÿ 
ïîëþñіâ. Çîíàëüíèé ðîçïîäіë îïàäіâ ïîðóøóєòüñÿ õàðàêòåðîì ðåëüєôó òîùî. 
Íàéáіëüøå îïàäіâ íà Çåìëі âèïàäàє íà ïіâäåííî-ñõіäíèõ ñõèëàõ Ãіìàëàїâ ó 
ì. ×åðàïóíäæі, äå çà ðіê âèïàäàє ïîíàä 12 òèñ. ìì îïàäіâ.

1. Поясніть значення понять: сонячна радіація, тропо-
сфера, атмосферний тиск, вітер, циклон і анти-
циклон, вологість повітря (абсолютна й відносна), 
атмосферні опади.

2. На основі конкретних прикладів охарактеризуйте роль синоптичних карт у побуті 
та господарській діяльності.

3. Підготуйте повідомлення «Взаємодія атмосфери з літосферою, гідросферою, 
біосферою» (на власний вибір).

1. Користуючись сучасними сайтами українських гідро-
метеорологічних центрів (для населеного пункту – на 
власний вибір) порівняйте їхні прогнози на найближчі 
3–5 діб і спробуйте зробити свій сласний прогноз, спи-

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:

раючись на зміни температурного режиму, атмосферного тиску, напрямку й сили 
вітру, вологості тощо: 1) ;    2) ;    3) ;    4) .

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5
Тема. Визначення середніх температур і амплітуди їхніх коливань за добу, місяць, 

рік. Аналіз рози вітрів.
Мета. Поглибити знання про погоду, її елементи та причини мінливості погоди; за-

кріпити вміння обчислювати середні значення та амплітуди температури атмосферно-
го повітря, аналізувати переважаючі напрямки вітрів (за діаграмою рози вітрів); спира-
ючись на проведений аналіз, оцінити причини виявленої динаміки ходу температур 
і переважаючих напрямків вітру за одиницю часу (добу, місяць, рік).

Завдання 1. За допомогою систематизованих відомостей про темпе-
ратуру повітря календаря погоди шкільного кабінету географії або сайту гід-
рометеорологічного центру (наприклад, щоденник погоди для школярів на 
сайті) обчисліть для свого населеного пункту (обласного центру або іншого 
населеного пункту – на вибір):

а) середні температури атмосферного повітря (за добу, місяць, рік);
б) амплітуди коливань температури атмосферного повітря (за добу, місяць, рік).
Алгоритм визначення середніх температур атмосферного повітря:
Значення середніх температур атмосферного повітря обчислюють як середнє 

арифметичне число. Наприклад:
а) середню добову температуру визначають діленням суми температур на кіль-

кість вимірів протягом доби. Якщо під час спостереження були й додатні, й від’ємні 
температури, то обчислюють окремо суму додатних і суму від’ємних температур. За-
тим від більшої суми віднімають меншу, а різницю ділять на кількість вимірів. Біля 
 знайденого числа ставлять знак діленого;

б) середню місячну температуру обчислюють діленням суми середньодобових 
температур за місяць на кількість днів місяця;

в) середню річну температуру обчислюють діленням суми середньомісячних 
температур на кількість місяців року.

Алгоритм визначення амплітуди коливань температури атмосферного повітря:
1. Пригадайте сутність поняття «амплітуда коливань температури»: різниця мiж 

максимальною та мінімальною температурою.
2. За інформацією про добові, середньомісячні температури повітря на одній з 

 метеорологічних станцій визначте амплітуду коливань температури повітря (за добу, 
місяць, рік).

Наприклад, скориставшись Щоденником погоди у Дніпрі за вересень 2018 р.
Розв’язок. Потрібно від найбільшої температури за місяць відняти най-

меншу.
34° − 12° = 22° – місячна амплітуда коливань температури.
Відповідь. 22°.
Завдання 2. За допомогою систематизованих відомостей про напрямки вітрів ка-

лендаря погоди шкільного кабінету географії або сайту гідрометеорологічного центру 
(наприклад, архів погоди в Харкові за місяцями та сезонами на сайті визна-
чте для свого населеного пункту (обласного центру або іншого населеного 
пункту – на вибір):

а) переважаючі напрямки вітрів (за місяць, сезон, рік);
б) визначте відмінності переважаючих напрямків вітрів упродовж року.
Завдання 3. Поясніть причини виявленої динаміки ходу температур і переважаю-

чих напрямків вітру за одиницю часу (добу, місяць, рік).
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§ 10 КЛІМАТ І КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ

ПРИГАДАЙТЕ: Що називають кліматом? Скільки кліматичних поясів розрізняють на 
Землі? Назвіть основні й перехідні кліматичні пояси. Чим обумовлено виділення клі-
матичних поясів? У яких кліматичних поясах і типах клімату розташована територія 
України (ваш рідний край)?

• Чинники формування клімату. Êëіìàò – áàãàòîðі÷íèé ðåæèì ïîãîäè íà 
ïåâíіé òåðèòîðії. Âіí ôîðìóєòüñÿ ïіä âïëèâîì òðüîõ ÷èííèêіâ: íàäõî-
äæåííÿ íà Çåìëþ ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії, êіëüêіñòü ÿêîї âèçíà÷àєòüñÿ êóòîì 
ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, ùî çàëåæèòü âіä øèðîòè ìіñöåâîñòі; àòìîñ-
ôåðíîї öèðêóëÿöії – çàêîíîìіðíîãî ïåðåìіùåííÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ, ó ïðî-
öåñі ÿêîãî çäіéñíþєòüñÿ ïåðåíåñåííÿ òåïëà é âîëîãè; õàðàêòåðó ïіäñòèëüíîї 
çåìíîї ïîâåðõíі – ðåëüєôó.

Ñîíÿ÷íà ðàäіàöіÿ. Êëіìàò çàëåæèòü âіä ãåîãðàôі÷íîї øèðîòè, áî âîíà 
âèçíà÷àє êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, à îòæå – і ïðèïëèâ íà Çåìëþ 
ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії. Öåé ÷èííèê çóìîâèâ ôîðìóâàííÿ íà ïëàíåòі ï’ÿòüîõ 
òåïëîâèõ ïîÿñіâ (æàðêîãî, äâîõ ïîìіðíèõ і äâîõ õîëîäíèõ). Ùî áіëüøèé 
êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íà Çåìëþ, òî åôåêòèâíіøå Ñîíöå íàãðіâàє 
ïîâåðõíþ. Ëèøå ìіæ Ïіâíі÷íèì і Ïіâäåííèì òðîïіêàìè (âіä 23°30′ ïí. ø. 
äî 23°30′ ïä. ø.) ñîíÿ÷íі ïðîìåíі öіëîðі÷íî ïàäàþòü íà Çåìëþ âåðòè-
êàëüíî, і òóò Ñîíöå îïіâäíі âèñîêî ïіäíіìàєòüñÿ íàä îáðієì. Òîìó â òðîïі-
êàõ çàçâè÷àé òåïëî â áóäü-ÿêèé ïåðіîä ðîêó. Ó áіëüø âèñîêèõ øèðîòàõ, äå 
Ñîíöå ñòîїòü íèæ÷å íàä îáðієì, çåìíà ïîâåðõíÿ ïðîãðіâàєòüñÿ ìåíøå. Òàì 
ñïîñòåðіãàþòüñÿ çíà÷íі ñåçîííі çìіíè òåìïåðàòóðè, à âçèìêó êóò ïàäіííÿ 
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ íåâåëèêèé і äíі êîðîòøі. Íà åêâàòîðі äåíü і íі÷ çà-
âæäè ìàþòü ðіâíó òðèâàëіñòü, à íà ïîëþñàõ äåíü ïðîäîâæóєòüñÿ âñþ ëіòíþ 
ïîëîâèíó ðîêó, à âçèìêó Ñîíöå íіêîëè íå ñõîäèòü íàä îáðієì.

Öèðêóëÿöіÿ àòìîñôåðè. Ïîâіòðÿíі ìàñè (òåïëі àáî õîëîäíі, ñóõі àáî 
âîëîãі) ñïðîìîæíі ñôîðìóâàòè âñåðåäèíі òåïëîâîãî ïîÿñó ðіçíîìàíіòíі ðå-
æèìè ïîãîäè (òîáòî êëіìàòó). Çàãàëüíà öèðêóëÿöіÿ àòìîñôåðè çóìîâëþє 
óòâîðåííÿ ïîÿñіâ âèñîêîãî (ó òðîïі÷íèõ øèðîòàõ і ïîëÿðíèõ îáëàñòÿõ) і 
íèçüêîãî (â åêâàòîðіàëüíèõ і ïîìіðíèõ  øè ðîòàõ) òèñêó. Êëіìàòè÷íі ïîÿñè 
Çåìëі є ïðèêëàäîì ñïіëüíîї äії äâîõ ÷èí íèêіâ – íàäõîäæåííÿ ñîíÿ÷íîї 
ðàäіàöії òà ïëàíåòàðíîї àòìîñôåðíîї öèðêóëÿöії.

Ïіäñòèëüíà ïîâåðõíÿ. Çàëåæíî âіä ïіäñòèëüíîї ïîâåðõíі (îêåàí àáî ñó-
õîäіë) ôîðìóþòüñÿ ìîðñüêі é êîíòèíåíòàëüíі òèïè êëіìàòó. Âèñîòà ìіñöå-
âîñòі íàä ðіâíåì ìîðÿ âïëèâàє íà êіëüêіñòü îïàäіâ (ó ãîðàõ їõ âèïàäàє 
áіëüøå, íіæ íà ïðèëåãëèõ ðіâíèíàõ) і íà òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ (ùî âèùå, 
òî õîëîäíіøå). Óíàñëіäîê öüîãî â ãîðàõ ôîðìóєòüñÿ âèñîòíà êëіìàòè÷íà 
ïîÿñíіñòü. Ãîðè ìîæóòü ïåðåøêîäæàòè ïðîíèêíåííþ õîëîäíèõ ïîâіòðÿ-
íèõ ìàñ. Äî ïіäñòèëüíîї ïîâåðõíі âіäíîñÿòü òàêîæ õàðàêòåð ðîñëèííîñòі, 
ðîçîðàíіñòü òåðèòîðії, ëüîäîâèêîâèé і ñíіãîâèé ïîêðèâ, çàáóäîâó òîùî.

Âіääàëåíіñòü âіä îêåàíіâ. Âîäà íàãðіâàєòüñÿ é âèõîëîíÿє ïîâіëüíіøå, 
íіæ ñóõîäіë. ×åðåç öå òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ íàä îêåàíàìè ìàє ìåíøі äîáîâі 
é ñåçîííі çìіíè, íіæ íàä ìàòåðèêàìè. Ó ïðèáåðåæíèõ ðàéîíàõ, äå âіòðè 
äìóòü ç ìîðÿ, ëіòî çàãàëîì ïðîõîëîäíіøå, à çèìà òåïëіøà, íіæ ó âíóòðіø-
íіõ ÷àñòèíàõ ìàòåðèêіâ íà òіé ñàìіé øèðîòі. Êëіìàò òàêèõ íàâіòðÿíèõ 
óçáåðåæ íàçèâàþòü ìîðñüêèì. Âíóòðіøíі ðàéîíè ìàòåðèêіâ ó ïîìіðíèõ 
øèðîòàõ õàðàêòåðèçóþòüñÿ çíà÷íèìè ðîçõîäæåííÿìè ëіòíіõ і çèìîâèõ 
òåìïåðàòóð. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ãîâîðÿòü ïðî êîíòèíåíòàëüíèé êëіìàò.

Îêåàíі÷íі òå÷ії. Õîëîäíі òå÷ії, ïðîõîäÿ÷è âçäîâæ çàõіäíèõ îêðàїí ìà-
òåðèêіâ, çíèæóþòü òåìïåðàòóðó é âîëîãîєìíіñòü ïîâіòðÿ, òîìó êëіìàò ñòàє 
ïðîõîëîäíіøèì і ñóõіøèì. Çàâäÿêè êîíäåíñàöії âîëîãè ïîáëèçó õîëîäíîї 
ïîâåðõíі ìîðÿ â òàêèõ ðàéîíàõ âèíèêàþòü òóìàíè. Òàê, õîëîäíà Áåíãåëü-
ñüêà òå÷іÿ áіëÿ áåðåãіâ Àôðèêè ñòàëà ïðè÷è-
íîþ óòâîðåííÿ òðîïі÷íîї ïóñòåëі Íàìіá. Òåïëі 
îêåàíі÷íі òå÷ії, íàâïàêè, ïðèíîñÿòü íà ìàòå-
ðèêè òåïëî é âîëîãó – ïðèìіðîì, òåïëà òå÷іÿ 
Ãîëüôñòðіì.

Àíòðîïîãåííèé âïëèâ. Ó÷åíі ââàæàþòü, ùî 
ñåðåäíÿ ãëîáàëüíà òåìïåðàòóðà ïіäâèùèëàñÿ 
÷åðåç çáіëüøåííÿ âìіñòó â àòìîñôåðі âóãëåêèñ-
ëîãî ãàçó é іíøèõ ïàðíèêîâèõ ãàçіâ àíòðîïî-
ãåííîãî ïîõîäæåííÿ. Öå ìîæå ñïðè÷èíèòè 
çìіíó ïîãîäíèõ óìîâ íà Çåìëі ç òàêèìè ìîæ-
ëèâèìè íàñëіäêàìè, ÿê òàíåííÿ ïîëÿðíèõ ëüî-
äіâ і áіëüøîñòі ãіðñüêèõ ëüîäîâèêіâ, óíàñëіäîê 
÷îãî ðіâåíü ìîðÿ ïіäíіìåòüñÿ, ñòàíóòü òðèâàëі-
øèìè ïîñóõè òîùî.

• Кліматичні карти й характеристика типів клі-
мату за кліматограмами. Êëіìàòè÷íà êàðòà 
õàðàêòåðèçóє áàãàòîðі÷íèé ðåæèì ïîãîäè òå-
ðèòîðії. Íà íіé ïîêàçóþòü ðîçïîäіë ñîíÿ÷íîї 
ðàäіàöії, òåìïåðàòóð, òèñêó, çâîëîæåííÿ, âі-
òðîâîãî ðåæèìó òà іíøèõ êëіìàòè÷íèõ ïîêàç-
íèêіâ çà ïåâíèé ïåðіîä (ìіñÿöü, ñåçîí, ðіê). Íà 
êëіìàòè÷íèõ êàðòàõ ïîêàçóþòü ñåðåäíі, åêñ-
òðåìàëüíі, ïåðåâàæàþ÷і àáî ñóìàðíі çíà÷åííÿ 
öèõ ïîêàçíèêіâ, їõ àìïëіòóäè, ïîâòîðþâàíіñòü, 
ñòðîêè íàñòàâàííÿ, ÷àñîâà òðèâàëіñòü òà іí. 
Îñîáëèâèì òèïîì є êàðòè êëіìàòè÷íîãî ðàéîíó-
âàííÿ, ùî ïîêàçóþòü ðіçíі êëіìàòè÷íі ïîÿñè.

Êëіìàòè÷íі ïîÿñè – âåëèêі äіëÿíêè çåìíîї 
ïîâåðõíі, ÿêі çà êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè ìàþòü 
õàðàêòåð øèðîòíèõ ïîÿñіâ (âèäіëÿþòü çà îñîá-
ëèâîñòÿìè ðåæèìó òåìïåðàòóðè é îïàäіâ). 
 Âіäïîâіäíî äî òåîðії ïðîôåñîðà Á. Àëіñîâà 
(1891–1972) â îáîõ ïіâêóëÿõ âèäіëÿþòü 13 êëі-
ìàòè÷íèõ ïîÿñіâ: åêâàòîðіàëüíèé, äâà ñóáåêâà-
òîðіàëüíі, äâà òðîïі÷íі, äâà ñóáòðîïі÷íі, äâà 
ïîìіðíі, ñóáàðêòè÷íèé (ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі) òà 
ñóáàíòàðêòè÷íèé (ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі), àðê-
òè÷íèé òà àíòàðêòè÷íèé (âіäïîâіäíî â Ïіâíі÷-
íіé і Ïіâäåííіé ïіâêóëÿõ). Öі êëіìàòè÷íі ïîÿñè 
ïîäіëÿþòü íà äâі ãðóïè – îñíîâíі òà ïåðåõіäíі. 
Äëÿ îñíîâíèõ (åêâàòîðіàëüíèé, òðîïі÷íі, ïî-
ìіðíі, àðêòè÷íèé òà àíòàðêòè÷íèé) ïðèòà-
ìàííå ïåðåâàæàííÿ ïðîòÿãîì ðîêó îäíîãî 

Малюнок. Кліматодіаграми річного ходу температур 
і опадів у різних кліматичних поясах Землі
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çîíàëüíîãî òèïó ïîâіòðÿíèõ ìàñ, à äëÿ ïåðåõіäíèõ (ñóáåêâàòîðіàëüíі, ñóá-
òðîïі÷íі, ñóáàðêòè÷íèé і ñóáàíòàðêòè÷íèé) – ïîâіòðÿíі ìàñè çìіíþþòüñÿ 
çà ñåçîíàìè. Ó ìåæàõ êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ âèäіëÿþòü êëіìàòè÷íі  îáëàñòі ç 
ðіçíèìè òèïàìè êëіìàòó: ìàòåðèêîâі òà îêåàíі÷íі, îáëàñòі âè ñîêîãіðíîãî 
êëіìàòó, îáëàñòі óçáåðåæ і âíóòðіøíüîêîíòèíåíòàëüíèõ ÷àñòèí.

Åêâàòîðіàëüíèé êëіìàòè÷íèé ïîÿñ ðîçìіùåíèé óçäîâæ åêâàòîðà, 
äå Ñîíöå äâі÷і íà ðіê áóâàє â çåíіòі, óïðîäîâæ ðîêó ñïîñòåðіãàþòüñÿ âè-
ñîêі òåìïåðàòóðè ïîâіòðÿ (+26...+28  °Ñ) і ðі÷íà àìïëіòóäà ìàëà (2–3°). Òóò 
ïåðåâàæàþòü âîëîãі åêâàòîðіàëüíі ïîâіòðÿíі ìàñè. Ùîäåííі çëèâè çóìîâ-
ëþþòü âåëèêó ðі÷íó êіëüêіñòü îïàäіâ – ïðèáëèçíî 2000–3000 ìì, ÿêі âè-
ïàäàþòü ðіâíîìіðíî ïðîòÿãîì ðîêó (ìàëþíîê).

Òðîïі÷íі ïîÿñè îõîïëþþòü òðîïі÷íі øèðîòè, äå Ñîíöå òàêîæ áóâàє â 
çåíіòі. Ñóõіñòü òðîïі÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çóìîâëþє âèñîêó ïðîçîðіñòü àò-
ìîñôåðè, ÷åðåç ùî êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії òóò âåëèêà, ùî ñïðè÷èíÿє 
âèñîêі òåìïåðàòóðè. Òåìïåðàòóðà íàéòåïëіøîãî ìіñÿöÿ +30 °Ñ, íàéõîëîä-
íіøîãî – +15...+16 °Ñ. Óëіòêó òåìïåðàòóðà ìîæå äîñÿãàòè íàéâèùîãî çíà-
÷åííÿ íà çåìíіé êóëі (+58  °Ñ), àëå âçèìêó ïîâåðõíÿ øâèäêî îõîëîäæóєòüñÿ.

Çàëåæíî âіä êіëüêîñòі îïàäіâ ó òðîïі÷íîìó ïîÿñі ñïîñòåðіãàþòüñÿ ðіçêі 
êëіìàòè÷íі êîí òðàñòè. Íà çàõîäі òà ó âíóòðіøíіõ ðàéîíàõ ìàòåðèêіâ ôîð-
ìóєòüñÿ îáëàñòü òðîïі÷íîãî ïóñòåëüíîãî òèïó êëіìàòó. Òóò ïåðåâàæà-
þòü íèçõіäíі ðóõè ïîâіòðÿ, çà ðіê âèïàäàє ìåíøå íіæ 100 ìì îïàäіâ. Íà 
ñõîäі òðîïі÷íèõ ïîÿñіâ ìàòåðèêіâ ðîç òàøîâàíà îáëàñòü âîëîãîãî òðîïі÷-
íîãî òèïó êëіìàòó. Òóò ïàíóþòü ìîðñüêі òðîïі÷íі ïîâіòðÿíі ìàñè, ùî 
íàäõîäÿòü іç ïàñàòàìè ç îêåàíіâ. Òîìó íà ñõіäíèõ óçáåðåææÿõ ìîæå âè-
ïàäàòè ïðîòÿãîì ðîêó êіëüêà òèñÿ÷ ìіëіìåòðіâ îïàäіâ.

Ïîìіðíі ïîÿñè ðîçòàøîâàíі â ïîìіðíèõ øèðîòàõ. Òóò öіëîðі÷íî ïåðåâà-
æàþòü ïîìіðíі ïîâіòðÿíі ìàñè. Ïîìіðíîìó ïîÿñó âëàñòèâі іñòîòíі êëіìàòè÷íі 
âіäìіííîñòі, çóìîâëåíі õàðàêòåðîì ïіäñòèëüíîї ïîâåðõíі òà îñîáëèâîñòÿìè 
öèðêóëÿöії ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Òóò âèäіëÿþòü êіëüêà êëіìàòè÷íèõ îáëàñòåé 
ç âіäïîâіäíèìè òèïàìè êëіìàòó:
 îáëàñòü ìîðñüêîãî êëіìàòó ôîðìóєòüñÿ íàä îêåàíі÷íèìè ïðîñòîðàìè 

òà íà çàõіäíèõ îê ðàїíàõ ìàòåðèêіâ. Òóò ìàëà ðі÷íà àìïëіòóäà òåìïåðà-
òóð ÷åðåç âïëèâ îêåàíó. Êіëüêіñòü îïàäіâ âåëèêà – ïîíàä 1000 ìì íà 
ðіê. Ëіòî – ïðîõîëîäíå, çèìà – ì’ÿêà;

 îáëàñòü ïîìіðíî-êîíòèíåíòàëüíîãî êëіìàòó õàðàêòåðíà äëÿ òåðè-
òîðії Óêðàїíè. Òàê, ó Êèєâі ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñі÷íÿ ñÿãàє –4  °Ñ, 
ëèïíÿ – +21 °Ñ, êіëüêіñòü îïàäіâ ñòàíîâèòü 660 ìì íà ðіê;

 âíóòðіøíі ðàéîíè ìàòåðèêіâ, âіääàëåíі âіä îêåàíó, ïåðåáóâàþòü â îá-
ëàñòі êîíòèíåíòàëüíîãî êëіìàòó. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðíà íåâåëèêà 
êіëüêіñòü îïàäіâ і çíà÷íà ðі÷íà àìïëіòóäà êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè. 
Ó äåÿêèõ ðàéîíàõ, íàïðèêëàä ó Ñèáіðó, ðіçíèöÿ ìіæ ìàêñèìàëüíèìè 
ëіòíіìè òà çèìîâèìè òåìïåðàòóðàìè ñòàíîâèòü ïîíàä 100°;

 íà ñõіäíèõ îêðàїíàõ ìàòåðèêіâ ó ïîìіðíîìó ïîÿñі ñôîðìóâàëàñÿ îá-
ëàñòü ìóñîííîãî êëіìàòó, äëÿ ÿêîãî ïðèòàìàííå ùîðі÷íå ÷åðãóâàííÿ 
äâîõ ñåçîíіâ – òåïëîãî âîëîãîãî òà õîëîäíîãî ñóõîãî.
Àðêòè÷íèé òà àíòàðêòè÷íèé ïîÿñè ìàþòü ñõîæі êëіìàòè÷íі ðèñè. 

Êіëüêіñòü ñîíÿ÷íîї ðàäіàöії äóæå âåëèêà â ïîëÿðíèé äåíü, ïðîòå âèñîêå 
àëüáåäî ñïðè÷èíÿє ïåðåâàæàííÿ â öèõ ïîÿñàõ õîëîäíèõ і ñóõèõ àðêòè÷-
íèõ àáî àíòàðêòè÷íèõ ïîâіòðÿíèõ ìàñ. Òåìïåðàòóðè âïðîäîâæ ðîêó ïåðå-
âàæíî âіä’єìíі. Îïàäіâ áóâàє ìåíøå íіæ 200 ìì íà ðіê.

Îòæå, îñíîâíі òèïè êëіìàòó Çåìëі çàêîíîìіðíî çìіíþþòüñÿ âіä åêâà-
òîðà äî ïîëþñіâ, îõîïëþþ÷è òåðèòîðії, ùî ìàþòü âèãëÿä øèðîòíèõ çîí. 

Íåîäíîðіäíіñòü çåìíîї ïîâåðõíі, îñîáëèâî âåëèêèõ äіëÿíîê ñóõîäîëó 
òà âîäíîї ïîâåðõíі, ñïðèÿþòü ðіçíîìàíіòíîñòі òèïіâ êëіìàòó.

1. Поясніть значення понять: клімат, кліматотвірні 
чинники, кліматична карта, кліматограма, кліматич-
ний пояс.
2. Користуючись схемою загальної циркуляції атмосфе-

 ри (малюнок), поясніть механізм утворення глобальних систем потоків у тропо-
сфері (постійних вітрів як кліматотвірного чинника).

3. Підготуйте повідомлення «Клімати Землі», «Класифікації типів клімату», 
« Клімат материка, океану чи регіону світу» (на власний вибір).

1. Визначте тип клімату за наведеними нижче клімато-
грамами й співвіднесіть з населеними пунктами, яким 
відповідає цей тип клімату:
а) Бангкок; б) Гавана; в) Київ; г) Йоганнесбург.

тип клімату – тип клімату – 

місто – місто – 

тип клімату – тип клімату – 
місто – місто – 

2. Користуючись тематичними картами атласу та допоміжними джерелами інфор-
мації, зокрема мережею Інтернет, заповніть таблицю «Типи клімату» (окремих 
регіонів на материках і території України – на власний вибір).

Кліматичний 
пояс

Тип
клімату

Сукупність чинників, що 
формують клімат певної 

території

Вплив клімату на розселення 
населення і розташування 

 виробництва певної території

Підсумуйте 
свої знання:

Перевірте, 
чого навчилися:
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§ 11 РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АТМОСФЕРИ

ПРИГАДАЙТЕ: Що називають кліматичними ресурсами? У яких сферах господар-
ської діяльності в Україні використовуються чи можуть використовуватися кліматичні 
ресурси? Наведіть приклади впливу погодно-кліматичних умов на здоров’я і госпо-
дарську діяльність людини.

• Вплив клімату на розселення та господарську діяльність людини. ßê 
ôàêòîð ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà êëіìàò áåçïîñåðåäíüî âïëèâàє íà ãåîãðàôі÷-
íèé ðîçïîäіë ðîñëèííîñòі, ґðóíòіâ і âîäíèõ ðåñóðñіâ, à îòæå – íà çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ, ðîçñåëåííÿ íàñåëåííÿ é ðîçìіùåííÿ ñôåð åêîíîìіêè, à òàêîæ 
íà óìîâè æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ ëþäèíè (ìàë. 1).

Äëÿ êîìôîðòíîãî æèòòÿ ëþäèíè âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü ïåâíі êëіìà-
òè÷íі ïîêàçíèêè (ðîçïîäіë òåïëà é âîëîãè). Çâіñíî, âåëèêі ðàéîíè ç åêñ-
òðåìàëüíèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè (ïóñòåëі, ëüîäîâèêè, åêâàòîðіàëüíі ëіñè, 
âèñîêîãіð’ÿ òîùî) íå ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâèõ ïåðåä óìîâ äëÿ æèòòÿ ëþäåé 
(ìàë. 2, à). ×åðåç öå ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ëþäåé ìåøêàє â ìåæàõ ïîìіðíîãî, 
ñóáòðîïі÷íîãî і ñóáåêâàòîðіàëüíîãî êëіìàòè÷íèõ ïîÿñіâ, à ìàéæå 15  % ñó-
õîäîëó ç åêñòðåìàëüíèìè ïðèðîäíî-êëіìàòè÷íèìè óìîâàìè öіëêîì íå îñâî-
єíі ëþäüìè. Ùå іç ñèâîї äàâíèíè ëþäè ïðàãíóëè ñåëèòèñÿ áëèæ÷å äî ìîðÿ, 
äå áіëüø êîìôîðòíі ïîãîäíі óìîâè é íàÿâíіñòü ìîæëèâîñòåé âåñòè ðіçíî-
ìàíіòíó ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü (ìàë. 2, á).

Êëіìàò ÷èíèòü іñòîòíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, îñîáëèâî ðîñëèííèöòâà. Âіäïîâіäíî äî áіîëîãі÷íèõ âèìîã ðîñ-
ëèí ùîäî ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà, òåïëà é âîëîãè âñòàíîâëþєòüñÿ ñòðóêòóðà 
ðîñëèííèöòâà òà ðîçðîáëÿþòüñÿ àãðîòåõíі÷íі çàõîäè äëÿ äîñÿãíåííÿ íàé-
âèùèõ ðåçóëüòàòіâ ó âðîæàї ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð.

Ó âèçíà÷åííі ñïåöіàëіçàöії ñіëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà áåðóòüñÿ äî óâàãè 
ðіçíі àãðîêëіìàòè÷íі óìîâè, äî ÿêèõ íàëåæàòü òåìïåðàòóðíèé ðåæèì, 
êіëüêіñòü і õàðàêòåð àòìîñôåðíèõ îïàäіâ, çîêðåìà ïіä ÷àñ âåãåòàöії ðîñ-
ëèí, òðèâàëіñòü і âèñîòà ñíіãîâîãî ïîêðèâó, êіëüêіñòü ñîíÿ÷íèõ і õìàðíèõ 
äíіâ, à òàêîæ íàïðÿìîê і ñèëà ïåðåâàæíèõ âіòðіâ. ×åðåç öå òåïëîëþáíі 
ðîñëèíè ç òðèâàëèì âåãåòàöіéíèì ïåðіîäîì âèðîùóþòü ó áіëüø òåïëèõ 
ïіâäåííèõ ðàéîíàõ, à ìîðîçîñòіéêі – ó ïіâíі÷íіøèõ. Òâàðèííèöòâî ìåíøå 
çàëåæèòü âіä êëіìàòè÷íèõ ÷èííèêіâ, ïðîòå óìîâè éîãî óòðèìàííÿ і êîð-
ìîâà áàçà є íàñëіäêîì ïåâíèõ êëіìàòè÷íèõ óìîâ.

Òàêі áåçìåæíі åíåðãåòè÷íі êëіìàòè÷íі ðåñóðñè, ÿê ñèëà âіòðó é ñî-
íÿ÷íà åíåðãіÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäèíîþ âіääàâíà. Ç ðîçâèòêîì òåõíіêè 

Сільське господарство: Транспорт: Побут:
культури, що вирощують; 
домашні тварини, що 
розводять

сезонність роботи водного 
транспорту; порушення 
режиму роботи аеропортів

особливості будинків; 
одяг; їжа

Несприятливі погодно-кліматичні явища

посухи ожеледьзаморозкитуманиураганисуховії

Вплив клімату на життя і діяльність людини

Мал. 1. Вплив клімату на життя і діяльність людини
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Мал. 2. Розподіл населення за абсолютною 
висотою над рівнем моря і за відстанню 
від моря

а б

ñèëà âіòðó âèêîðèñòîâóєòüñÿ ç áіëüøîþ åôåêòèâíіñòþ – äëÿ ðîáîòè äâèãóíіâ 
(âîäîïîñòà÷àííÿ, çðîøåííÿ, ïåðåðîáêè êîðìіâ, âèðîáëåííÿ åëåêòðîåíåðãії 
òîùî). Çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíîї òåõíіêè â áàãàòüîõ ìіñöÿõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ 
ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ. Ó Êàçàõñòàíі, Ñåðåäíіé Àçії, íà Êàâêàçі, ïіâäíі Óêðàїíè 
ïðàöþþòü ãåëіîïðèñòðîї.

Çíà÷íî áіëüøå êëіìàò âïëèâàє íà ðîáîòó òðàíñïîðòó. Ïðàöіâíèêè 
ðі÷êîâîãî òðàíñïîðòó ìóñÿòü óðàõîâóâàòè òðèâàëіñòü çàìåðçàííÿ ðі÷îê, 
íàÿâíіñòü ïîâåíåé, ìåæåíåé. Çíà÷íèìè ïåðåøêîäàìè â àâіàöіéíîìó òðàí-
ñïîðòі є òóìàíè, ãóñòі õìàðè, ÷àñòêîâî âіòðè. Ïіä ÷àñ ïðîêëàäàííÿ òðóáîïðî-
âîäіâ ñëіä çâàæàòè íà ãëèáèíó ïðîìåðçàííÿ ґðóíòó. Ðîáîòі àâòîìîáіëüíîãî 
é çàëіçíè÷íîãî òðàíñïîðòó ïåðåøêîäæàþòü ñíіãîâі çàìåòè.

Íåñïðèÿòëèâі ïîãîäíі óìîâè çíà÷íî âïëèâàþòü íà áóäіâåëüíó ñôåðó. 
Âèêîíàííÿ âñіõ åòàïіâ áóäіâíèöòâà çàëåæèòü âіä ïîãîäíèõ óìîâ.

• Стихійні атмосферні явища та їх прогнозування. Â àòìîñôåðі óòâîðþ-
þòüñÿ ðіçíі ñòèõіéíі ÿâèùà, ÿêі ÷èíÿòü áåçïîñåðåäíþ çàãðîçó äëÿ æèòòÿ і 
çäîðîâ’ÿ ëþäåé. Äî òàêèõ ïðèðîäíèõ ëèõ âіäíîñÿòü óðàãàíè, òàéôóíè, 
ñìåð÷і, ñìîã, ãðàä, áëèñêàâêè òîùî. Çëèâà, ñíіãîïàä, çàìîðîçêè, îæåëå-
äèöÿ òà іíøі ÿâèùà ìîæóòü ìàòè õàðàêòåð ñòèõіéíèõ ëèõ çà ðàïòîâîãî 
ðіçêîãî íàñòàâàííÿ àáî çà íåçâè÷íî âèñîêîї іíòåíñèâíîñòі (òàáëèöÿ).

Таблиця. Особливості та поширення стихійних 
атмосферних явищ

Стихійне лихо Особливості Поширення

Ураган Тропічний вид циклону, який 
відрізняється руйнівною силою 
(понад 30 м/с) і значною тривалістю. 
Урагани супроводжуються 
потужними грозами, випадінням 
зливових опадів і вітрами штормової 
сили. Здатні викликати великі 
хвилі на поверхні моря, штормові 
припливи та смерчі

Переважна більшість 
ураганів формується 
між 10° і 30° ш. обох 
півкуль, особливо від 
них страждають 
узбережжя США, 
Мексики, Антильські 
острови та ін.

Тайфун Сильний вітер зі зливою, що виникає 
у тропічних широтах західної 
частини Тихого океану. Швидкість 
вітру сягає 400 км/год, випадає дуже 
багато опадів, наслідком чого 
можуть бути руйнівні повені

Виникають у Тихому 
океані й найчастіше 
вирують біля берегів 
Японії, Кореї, Китаю, 
Росії, Зондських 
островів тощо
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Стихійне лихо Особливості Поширення

Смерч Атмосферний вихор, що виникає в 
грозовій хмарі й поширюється донизу 
до поверхні Землі. Має вигляд стовпа 
діаметром десятки-сотні метрів 
із лійкуватим розширенням зверху 
й знизу. Повітря в смерчі рухається 
проти часової стрілки зі швидкістю 
до 100 м/с, втягуючи всередину пил, 
воду, різноманітні предмети 

Смерчі 
спостерігаються 
переважно в помірних 
широтах обох півкуль, 
у США (звуться 
торнадо) та Європі, 
також фіксуються на 
сході Аргентини, ПАР, 
Австралії тощо

Смог Сильне забруднення приземного 
шару повітря у великих містах і 
промислових районах, суміш диму 
й туману, що викликана викидами 
промислових підприємств і 
забруднен ням атмосфери хімічними 
сполуками. Викликає алергічні реакції, 
подразнення слизової оболонки, 
приступи бронхіальної астми, пошко-
дження рослинності, споруд

Густонаселені міста – 
Лондон, Мехіко, 
Пекін, Сянган, Делі, 
Москва, Афіни та ін.

Град Атмосферні опади у вигляді 
шматочків криги розміром від 
5 до 55 мм. Бувають масою до 1 кг. 
Утворюється в потужній купчасто-
дощовій хмарі за сильних потоків 
повітря, що піднімаються. Наносить 
суттєві збитки: пошкоджує дахи, кузови 
машин, гинуть тварини й рослини

Домінує в помірних 
широтах, особливо 
страждають Франція, 
Польща, Німеччина, 
Україна, Росія та ін.

Блискавка Електричний розряд довжиною 
декілька кілометрів, що розвивається 
між грозовою хмарою і землею або 
якою-небудь наземною спорудою. 
Це велика загроза для життя людей. 
Щороку у світі від удару блискавки 
гине майже 24 тис. людей і 240 тис. 
отримують травми

Блискавки зазвичай 
виникають у тропіках 
і в помірних широтах

Âàæëèâó ðîëü ó ïðîãíîçóâàííі ñòèõіéíèõ àòìîñôåðíèõ ÿâèù âіäіãðà-
þòü ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íі ñëóæáè êðàїí ñâіòó. Â Óêðàїíі ïî÷àòîê ïåðøèõ 
іíñòðóìåíòàëüíèõ ìåòåîðîëîãі÷íèõ ñïîñòåðåæåíü äàòóєòüñÿ 1771 ð., êîëè 
áіëÿ Êèєâà ðîçïî÷àëè ïåðøі ñèñòåìàòè÷íі ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîãîäîþ. Íèíі 
ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íà ñëóæáà Óêðàїíè îá’єäíóє ïîíàä òèñÿ÷ó ñïîñòåðåæíèõ 
ïóíêòіâ çà ñòàíîì àòìîñôåðè òà âîäîéì, ó íіé ïðàöþþòü áіëüøå íіæ 5 òèñ. 
ñïåöіàëіñòіâ. Ùîðі÷íî îðãàíіçàöії ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íîї ñëóæáè ñêëàäàþòü 
і äîâîäÿòü äî ñïîæèâà÷іâ ïðèáëèçíî 270 òèñ. ãіäðîìåòåîðîëîãі÷íèõ ïðî-
ãíîçіâ, øòîðìîâèõ ïîïåðåäæåíü ïðî íåáåçïå÷íі òà ñòèõіéíі àòìîñôåðíі 
ÿâèùà. Ñàìå ãіäðîìåòåîðîëîãè âіäіãðàþòü êëþ÷îâó ðîëü ó ïîïåðåäæåííі 
íàñåëåííÿ òà îðãàíіâ âëàäè ïðî íåáåçïå÷íі ÿâèùà ïîãîäè, ùî íàñóâàþòüñÿ 
íà òåðèòîðіþ, ùîáè âæèòè çàïîáіæíèõ çàõîäіâ.

• Кліматичні зміни на планеті. Îñòàííіì ÷àñîì êëіìàò íà Çåìëі ïîìіòíî çìі-
íþєòüñÿ: îäíі òåðèòîðії ñòðàæäàþòü âіä àíîìàëüíîї ñïåêè, іíøі – âіä äóæå 
ñóâîðèõ і çàñíіæåíèõ çèì. Ôàõіâöі ìîâëÿòü ïðî ïî÷àòîê ãëîáàëüíèõ çìіí 

Закінчення таблиці




