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Шановні восьмикласники!

Цього року ви ознайомитеся з географією нашої Батьківщини — України.
Курс географії «Україна у світі: природа, населення», так само як історія 

України, українська мова й література, належить до українознавчих предме-
тів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем на своїй землі, 
необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна.

Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умо-
ви й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів 
допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової 
теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, кар-
ти тощо) вдало доповнює основний текст.

У кожному параграфі підручника є рубрики: «Пригадайте», «Дискусій-
ний клуб», «Запитання та завдання», «Висновки», «Це цікаво» тощо. Вони 
сприятимуть узагальненню й систематизації вивченого, розширенню ваших 
знань. Також у кожному розділі передбачені завдання, які допоможуть вам 
дослідити природу рідного краю, дізнатися про екологічну ситуацію в регіоні, 
ознайомитися зі складом населення.

Географію Батьківщини, рідного краю не можна пізнати лише за підруч-
ником. Вам стануть у пригоді географічні карти й атласи, енциклопедії, інтер-
нет-ресурси, статистичні дані, географічна література про Україну й рідний 
край, статті в науково-популярних журналах, художня література, праці до-
слідників тощо. 

Продовжуйте свої спостереження за природою, життям людей, вивчайте 
їхні звичаї, обряди, міфи й легенди. Усе цікаве фіксуйте в щоденнику.

Пам’ятайте, що ви — майбутні господарі й захисники рідної землі. Ви на-
роджені для щасливого життя у своїй країні! 

Будьте старанними учнями — і ви станете її гідними синами та дочками!
Успіхів вам!

Автори
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ВСТУП

Ви дізнаєтеся про: 

•• основні•об’єкти•вивчення•й•методи•дослідження•території•України;
•• джерела•географічної•інформації;
•• географічні•дослідження•території•України;
•• об’єкти•вивчення•курсу.

Ви навчитеся: 

•• характеризувати•методи•дослідження•фізичної•та•суспільної•географії;
•• розрізняти•поняття•«фізична•географія»•та•«суспільна•географія»;
•• користуватися•джерелами•географічної•інформації;
•• наводити•приклади•географічних•досліджень•території•України.

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

Пригадайте:• 1.•Що•вивчає•наука•географія?•2.•Коли•виникла•незалежна•дер-
жава•Україна?

Об’єкти вивчення фізичної та суспільної географії України. Об’єктами 
вивчення сучасної географії України є природа нашої держави — частина 
географічної оболонки планети, населення країни та його господарська діяль-
ність. Географію поділяють на фізичну й соціально-економічну (суспільну).

Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку та її складові, 
зокрема рельєф, клімат, води суходолу й Світового океану, ґрунти, рослин-
ність і тваринний світ. Предметом фізичної географії України є вивчення за-
кономірностей її рельєфу, клімату, розміщення корисних копалин, внутріш-
ніх вод, ґрунтів, поширення рослинності та тваринного світу.

Суспільно-географічні науки досліджують територіальну організацію су-
спільства: населення, економічну, соціальну та політичну сфери. Ці науки по-
діляються на окремі галузі, кожна з яких має свій об’єкт дослідження. 

Дискусійний клуб

Наскільки•важливі•знання•з•фізичної•та•суспільної•географії•для•кожного•з•вас•і•
суспільства•загалом?

ВСТУП
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§•1.•Об’єкти•вивчення•й•методи•досліджень...

Географія України вивчає природне середовище й територіальну орга-
нізацію суспільства в межах країни, зокрема природні зони й інші природно-
територіальні комплекси. Отже, географія України досліджує проблеми 
сьогодення: взаємозв’язок суспільства й природи, виникнення та загострення 
екологічних проблем у державі тощо.

У процесі вивчення фізичної, економічної та соціальної географії України 
широко використовують краєзнавчий (місцевий) матеріал, тобто відомості 
про природу місцевості, населення та його господарську діяльність, особли-
вості культури, побуту, звичаїв краю чи регіону (мал. 1). 

Методи досліджень. Традиційні методи досліджень у географії України —  
описовий та експедиційний. Сучасна наука використовує історичний, матема-
тичний, системний методи географічних досліджень, аерокосмічні, картографіч-
ні, геофізичні, геохімічні, аналітичні, статистичні методи, метод моделювання та 
дистанційний метод, ГІС-технології (ГІС — географічна інформаційна система). 
За допомогою ГІС-технологій створюють електронні карти, формують різнома-
нітні бази даних (географічні відомості), розробляють системи комп’ютерного 
управління ними. Завдяки «розумним картам» і спеціальним програмам учені 
створюють проекти, складають прогнози. Це карти прогнозу погоди, зміни ре-
льєфу (ерозійні процеси, тектонічні рухи, геологічні зміни), карти родючості 
ґрунтiв, урожайності сільськогосподарських культур та ін. 

•• Які•методи•ви•використаєте•для•дослідження•ґрунтів•вашої•місцевості?

Джерела географічної інформації. Основним джерелом географічної ін-
формації для школяра є підручник. (Поясніть, чому). Також важливо викори-
стовувати різні карти, атласи, довідники, енциклопедії, географічні журнали 
(мал. 2, с. 6), газети, документальні й науково-популярні кінофільми, відео-
записи. Багато корисного й цікавого можна дізнатися з радіо- й телепередач, 
зокрема про стихійні природні явища (повені, землетруси, виверження вул-
канів, цунамі), досягнення в господарській діяльності людини, політичну си-
туацію в країнах, прогноз погоди. Сучасні школярі широко використовують 
Інтернет, де можна швидко знайти відеоматеріали, картографічну, текстову 
та звукову географічну інформацію.

•• Якими•джерелами•географічної•інформації•користуєтеся•ви?

Мал. 1. Основні галузі географії України

Біогеографія

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ФІЗИЧНА СУСПІЛЬНА

Політична•географія

Геоморфологія

Кліматологія

Гідрологія
Соціальна•географія

Економічна•географія

Географія•населення

Ґрунто•знавство

§ 1. Об’єкти вивчення й методи 
досліджень...
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Висновки

•• Сучасна•географія•України•вивчає•природу•країни,•її•населення•та•його•гос-
подарську•діяльність,•культуру,•віросповідання•тощо.

•• Географічна•наука•використовує•традиційні•й•сучасні•методи•дослідження.

Запитання та завдання

1.• Що•вивчає•географія•України?
2.• Охарактеризуйте•основні•методи•досліджень,•які•використовуються•у•фізич-

ній•і•суспільній•географії.
3.• Чим•відрізняються•поняття•«фізична•географія»•та•«суспільна•географія»?
4.• Які•географічні•знання•будуть•вам•потрібні•під•час•подорожі•до•іншого•регіону•

країни•(наприклад,•до•Закарпаття)?•Де•ви•шукатимете•необхідну•інформацію?
5.• Ознайомтесь•зі•шкільним•географічним•атласом•України.•Які•він•містить•кар-

ти,• довідкову• інформацію,• ілюстрації?• Чи• можна• назвати• атлас• вашим• «по-
мічником»?

  Готуємося до наступного уроку

Підготуйте•повідомлення•про•дослідження•території•України•в•різні•періоди•вче-
ними,•дослідниками,•мандрівниками•(на•вибір).

§ 2. Географічні відомості про територію України  
 в минулому. Сучасні географічні дослідження

Пригадайте:• 1.•Кого•з•дослідників•території•України•ви•знаєте?•2.•Кого•з•дав-
ньогрецьких•учених•називають•батьком•історії•та•географії?•3.•Які•
ви•знаєте•рукописні•твори•періоду•Київської•держави?

Географічні відомості про територію України в минулому. Перші описи 
території України з’явилися ще в античний період. Ми знаходимо їх у працях 
Геродота, Гіппократа, Страбона, Клавдія Птолемея та ін. 

Твори вірменських, арабських, перських учених VІІ–ІХ ст. містять описи 
природи Криму та півдня України.

Мал. 2. Джерела географічної інформації
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§•2.•Географічні•відомості•про•територію•України...

Важливі географічні відомості є в літописах періоду Київської держави, 
зокрема в «Повісті минулих літ». У Київському літописі (1187) уперше згаду-
ється назва Україна в межах Переяславської, Київської і Чернігівської земель.

Перші карти української території були видані в 1482 р. разом з «Геогра-
фією» Птолемея.

Дослідження Геродота. У V ст. до н. е. давньогрецький учений Геродот 
у своїй праці «Скіфія» описав природу півдня України й життя скіфів, які 
там проживали. Геродот народився в малоазійському м. Галікарнасі, однак 
через політичні обставини змушений був залишити рідне місто й оселити-
ся на о. Самос. Майже десять років він присвятив мандрам. Відвідав країни 
Передньої Азії, Єгипет, острівну й материкову Грецію, Македонію, Фракію, 
а також Північно-Західне Причорномор’я — Ольвію. Останні роки життя 
провів у м. Фурії (Південна Італія). Помер у м. Афінах. Четверта книжка Ге-
родота містить опис природних умов Північного Причорномор’я, відомості 
про етногеографію Скіфії та сусідніх земель, походження скіфів, участь у 
походах, звичаї скіфських і нескіфських народів, їхні релігію, побут, імена 
скіфських царів. Від Геродота ми дізналися про самоназву цього народу — 
сколоти, бо скіфами їх називали давні греки. Достовірність багатьох свідчень 
Геродота підтверджують інші писемні археологічні джерела.

Дослідження Г. де Боплана. Перші досить точні карти України склав 
у середині XVII ст. французький військовий інженер Гійом Левассер де 
Боплан (мал. 3). Перебуваючи на службі в польського короля як інженер 
військових споруд і картограф, він 18 років (1630–1648) провів в Укра-
їні. Шукаючи зручні місця для укріплень, Г. де Боплан ґрунтовно дослідив 

Мал. 3. Карта України Г. де Боплана. XVII cт.

§ 2. Географічні відомості про 
територію України...
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топографію й етнографію українських земель, а також 
ознайомився з побутом населення України й найближ-
чих територій. Він часто подорожував, особисто прово-
див топографічні вимірювання для накреслення карт. 
Г. де Боплан створив кілька загальних карт України й 
окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині), а та-
кож карту Дніпра. Його «Опис України» вийшов друком 
у 1650 р. Повна назва твору — «Опис України, кількох 
провінцій Польського королівства, що тягнуться від кор-
донів Московії до границь Трансільванії, разом з їх зви-
чаями, способом життя і ведення воєн». Книжка швидко 
розійшлася. Вона була перекладена майже всіма євро-

пейськими мовами й багато разів перевидавалася разом з географічними 
картами, складеними автором. У Г. де Боплана Україна — це земля козаків. 
Тут живе український народ, який має давню культуру. Праця вченого та 
його карти тривалий час були основним джерелом інформації про Україну. 
Український переклад праці Г. де Боплана було зроблено в 1981 р.

Дослідження С. Рудницького. Степан Рудницький (1877–1937) — укра-
їнський географ, картограф, академік Всеукраїнської академії наук. Основ-
ні праці вченого: «Начерки географічної термінології», «Коротка географія 
Украї ни», «Україна: земля і народ», «Україна — наш рідний край», «Основи 
землезнавства України», «Завдання географічної науки на українській землі». 

Степан Рудницький уважається фундатором сучасної української гео-
графії. Він викладав географію у вищих навчальних закладах Відня, Праги 
та Львова. Організатор і перший директор Українського науково-дослідного 
інституту географії та картографії у м. Харкові — тодішній столиці держави. 
Учений зробив вагомий внесок у розвиток фізичної й політичної географії 
та картографії України; він перший комплексно описав її територію. Для ви-
вчення географії в середній школі дослідник видав підручник «Коротка гео-
графія України» (1910), створив першу стінну карту України тощо. Життя 
видатного вченого обірвалося трагічно: він загинув у сталінських таборах.

Сучасні географічні дослідження. Для дослідження й картографування 
природних умов і ресурсів України, населення й господарства, вивчення проб-
лем природокористування та охорони в 1964 р. було створено сектор геогра-
фії при Інституті геологічних наук Академії наук України, який у 1991 р. було 
реорганізовано в Інститут географії, що став головною академічною устано-
вою в галузі географічних досліджень у державі. В інституті працює багато 
відомих учених-географів (академік НАН України Л. Руденко, доктори гео-
графічних наук І. Гукалова, В. Нагірна, Ж. Матвіїшина, В. Палієнко, Г. Під-
грушний), які активно розвивають основні напрями сучасної географічної 
науки.

Важливу роль в організації географічних досліджень відіграє Україн-
ське географічне товариство. З 1993 р. видається «Український географіч-
ний журнал».

Степан  
Рудницький
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§•2.•Географічні•відомості•про•територію•України...

Висновки

•• Різні• дослідники• здавна• цікавилися природою• й• населенням• України,• його•
побутом• і• господарською• діяльністю.• Дослідження• території• України• —• це•
тривалий•і•копіткий•процес.•Праці•давньогрецьких•учених•містять•матеріали,•
присвячені•дослідженню•території•України.

•• Перші• досить• точні• карти• України• склав• французький• військовий• інженер•
Г.•де•Боплан•у•середині•XVII•ст.

•• Фундатором•української•географічної•науки•є•С.•Рудницький.•
•• Мета• сучасних• досліджень• учених-географів• —• збереження• й• раціональне•

використання• природи,• доцільне• розміщення• господарських• об’єктів,• роз-
будова•господарського•комплексу•держави.

Запитання та завдання 

1. Які•джерела•містять•перші•географічні•відомості•про•територію•України?•
2.• Чому•давньогрецькі•вчені•цікавилися•територією•України?•Яку•її•частину•вони•

знали•найкраще?
3.• Хто• із• зарубіжних• учених-дослідників• зробив• опис• України• й• склав• досить•

точні•карти•її•території?
4.• Кого•вважають•фундатором•української•географії?•Чому?
5.• Які•основні•напрями•сучасних•географічних•досліджень•в•Україні?
6.• Кого•з•географічних•дослідників•вашої•місцевості•ви•знаєте?
7.• Підготуйте• повідомлення• про• одного• з• українських• учених-географів,• чиє•

ім’я•не•згадується•в•підручнику.

 Це цікаво

Відомості•Геродота•про•життя•й•звичаї•скіфів•є•чи•не•єдиною•географічною•
пам’яткою•про•південні•землі•України.•Скіфія•охоплювала•нинішні•Одеську,•За-
порізьку,•Дніпропетровську,•Полтавську,•частину•Чернігівської•області,•Поділ•ля,•
Крим,•а•також•Курську•й•Воронезьку•області•Росії• і•частину•Молдови.•За•часів•
Геродота• на• цій• території• проживало• понад• 12• млн• населення.• Її• розміри• не-
абияк•здивували•вченого:•«Скіфія•—•це•квадрат,•кожна•сторона•якого•становить•
двадцять•днів•шляху…»•Не•менше•вразили•його•й•кліматичні•умови:•«…країна•
має• такий• суворий• клімат,• що• протягом• кількох• місяців• там• стоять• нестерпні•
холоди;• море…• замерзає,• отож• скіфи• переїжджають• кригою• на• той• бік…»• Ге-
родот•переповідає•чутки•про•«літаюче•пір’я»•на•берегах•Меотиди•(Азовського•
моря).•І•сам•пояснює,•що•це•хуртовина•—•явище,•небачене•для•жителів•півдня.•
«Країна•скіфів•—•добре•зрошувана•рівнина.•Тут•течуть•річки•Істр•(Дунай),•Тірас•
(Дністер),•Гіпаніс• (Південний•Буг),•Борисфен•(Дніпро)• і•Танаїс• (Дон).•Найпри-
бутковішим•з-поміж•них•є•Борисфен:•його•вода•приємна•на•смак;•у•річці•багато•
риби,•а•вздовж•її•берегів•—•чудові•орні•землі;•у•гирлі•сама•собою•осідає•сіль.•
Скіфи•печуть•із•зерна•хліб,•вирощують•сочевицю,•цибулю,•часник,•льон•і•коноп-
лі.• Великим• багатством• уважається• бджолиний• мед.• Усього• найважливішого•
для•життя•є•в•них•удосталь».•

  Готуємося до наступного уроку

Проаналізуйте•кілька•карт•України.•Які•закономірності•ви•виявили?•

§ 2. Географічні відомості про 
територію України...



10

ТЕМА 1. Географічна карта

Ви дізнаєтеся про: 
•• зображення•України•в•картографічних•творах•на•різних•етапах•географічного•

пізнання•Землі;
•• елементи•карти•й•картографічні•проекції;
•• значення•процесу•генералізації•при•створенні•карт;
•• умовні•позначення•та•їх•класифікацію;
•• способи•зображення•на•картах•географічних•об’єктів•і•явищ;
•• класифікацію•карт•за•змістом,•призначенням,•масштабом,•охопленою•територією;
•• картографічні•інтернет-джерела,•геоінформаційні•та•сучасні•навігаційні•системи;
•• призначення•навчальних•карт;
•• створення•Національного•атласу•України;
•• особливості•електронних•карт.

Ви навчитеся: 
•• визначати•особливості•різних•видів•картографічних•проекцій;
•• розпізнавати•способи•картографічного•зображення•об’єктів,•процесів•і•явищ;
•• характеризувати•спотворення•на•географічних•картах;
•• пояснювати•відмінності•між•різними•видами•карт;
•• розпізнавати• види• карт• за• просторовим• охопленням,• масштабом,• змістом• і•

призначенням;
•• визначати•об’єкти,•напрямки,•відстані,•географічні•координати•за•навчальни-

ми•картами;
•• оцінювати•значення•джерел•географічної•інформації•для•життєдіяльності•людини;
•• знаходити•картографічну•інформацію•за•допомогою•інтернет-джерел.

§ 3. Зображення України в картографічних творах.  
 Елементи карти, картографічні проекції  
 та види спотворень на географічних картах

Пригадайте:• 1. Які•спільні•й•відмінні•ознаки•мають•план,•карта,•глобус? 2. Що•
таке•географічна•карта? 3. Що•таке•масштаб•карти? 4. Які•ви•зна-
єте•види•масштабу? 5. Яку•роль•відіграють•карти•в•житті•людини?

Зображення України в картографічних творах. Дата створення першої 
карти невідома, хоча є багато документів, які свідчать про існування карт на 
різних етапах географічного пізнання Землі.

РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА 
 І РОБОТА З НЕЮ


