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Доброго дня, шановні учні. Ми з вами будемо працювати на уроках географії за 

підручником Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. 

заг. серед. освіти / Кобернік С., Коваленко Р.  

Тема уроку: Повторення.  Вступ Топографія. Топографічна карта. 

Мета:  

Навчальна: ознайомити учнів із зональними прямокутними координатами; 

продовжувати формування уміння користуватися топографічними картами; 

розв’язувати задачі по визначенню місця знаходження об’єктів; 

Розвивальна: розвивати вміння аналітичного мислення та життєві  компетентності 

Виховна: виховувати кмітливість, прищеплювати інтерес до знань про Землю; 

Матеріал до уроку: 

1. Об'єкт дослідження географії. Поняття геосистеми. 

Географія — одна з найдавніших наук, яка пройшла довгий шлях 

розвитку. Зараз вона являє собою цілу систему наук, об'єктом дослідження якої є географічна 

оболонка, окремі її компоненти, територіальне розміщення і розвиток господарства, населення Землі, 

окремих її регіонів і країн. 

Головним завданням географії є вивчення геосистем. Під ними розуміють сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих природних і природно-суспільних систем, які існують у 

географічній оболонці. Їх компоненти об'єднані кругообігами речовини та енергії. Прикладом може 

бути знайомий вам кругообіг води в природі. Саме потоки води, мінеральних речовин, тепла тощо 

забезпечують зв'язок між різними компонентами геосистем і, як результат, їх цілісність. 

Геосистеми можуть бути різними за розмірами, головне для їх визначення — існування 

взаємопов'язаних і взаємодіючих компонентів. Це вам знайоме з поняття природно-територіального 

комплексу (ПТК), який складається із взаємопов'язаних між собою частин: повітря, гірських порід, 

рельєфу, води, ґрунтів, рослинного і тваринного світу. Нагадаємо, що у 8 класі для позначення 

тотожних геосистем ви також використовували поняття «ландшафт». 

Найбільш поширеним є розгляд геосистем на трьох рівнях: планетарному, регіональному і 

локальному (місцевому). Планетарний рівень охоплює географічну оболонку Землі загалом і її 

найбільші частини — материки, океани, географічні пояси. Найбільше значення він має під час 

вивчення глобальних екологічних проблем. Багато з них пов'язані із забрудненням повітря й вод 

Світового океану. Регіональний рівень включає геосистеми, що займають значні території: природна 

зона (наприклад, зона степу, лісова зона); фізико-географічна країна (наприклад, Східноєвропейська 

рівнина), фізико-географічна провінція (наприклад, Новгород-Сіверське Полісся). Локальний рівень 

включає невеликі ділянки територій або акваторій — ділянка лісу, болото, міський парк. Ці 

геосистеми дуже вразливі, і їх досить швидко можна змінити в результаті господарської діяльності 

людини. 

 



2. Географічні науки. 

Для того щоб дослідити все різноманіття геосистем та їх компонентів, знадобилася велика кількість 

різних наук. Більшість із них об'єднують у дві групи — фізико-географічні й суспільно-географічні 

(мал. 1). 

 

Мал. 1. Географічні науки. 

Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку та її компоненти, тобто ту частину нашої 

планети, із якої людина бере все необхідне для свого існування та розвитку. 

Суспільно-географічні науки досліджують територіальне розміщення й розвиток господарства, 

населення Землі, окремих її регіонів і країн. Усі географічні науки пізнають закономірності розвитку 

геосистем, хоча кожна знаходить у них власний компонент. 

Розглянемо деякі із географічних наук. Землезнавство вивчає закономірності формування, організації 

та розвитку географічної оболонки Землі. Ландшафтознавство — наука, що досліджує будову, 

функціонування та розвиток ландшафтів як частин географічної оболонки Землі. 

Інші науки здебільшого вивчають певні компоненти географічної оболонки. 

Метеорологія — наука про атмосферу, процеси та явища, що відбуваються в ній. Серед її складових 

— динамічна й синоптична метеорологія, однією з важливих проблем яких є розробка методів 

прогнозування погоди. Кліматологія вивчає питання походження клімату й механізми його 

формування, описує та класифікує клімат різних областей Землі, досліджує клімат минулого і 

прогнозує майбутні зміни клімату. 

Об'єктом вивчення гідрології є природні води в межах гідросфери Землі. Це океани, моря, річки, 

озера, водосховища, болота, підземні води, а також скупчення вологи у вигляді снігового покриву, 

льодовиків. 

Геоморфологія досліджує рельєф, його зовнішній вигляд, походження, історію розвитку, сучасну 

динаміку та закономірності географічного поширення. Використовуючи польові виміри, фізичні 



експерименти та математичне моделювання, геоморфологи намагаються спрогнозувати майбутні 

зміни рельєфу. 

Географія ґрунтів вивчає закономірності формування й просторове поширення ґрунтів. 

Біогеографію можна віднести і до географічних, і до біологічних наук. Вона розглядає 

закономірності поширення тварин і рослинних угруповань залежно від умов у районах їх поширення. 

Основними складовими суспільно-географічних наук є економічна, соціальна та політична географія 

разом із геополітикою. 

Економічна географія вивчає закономірності територіальної організації господарства, умови й 

особливості його розвитку та розміщення як у світі, так і в різних країнах і районах. Велика увага 

приділяється різним формам об'єднання господарських об'єктів (наприклад, кластерам). Комплексно 

ці питання розглядає загальна економічна географія. Крім неї, до складу економічної географії 

входять науки, які досліджують окремі складові господарства, зокрема промисловість, сільське 

господарство, сферу послуг. 

Соціальна географія досліджує територіальну організацію життя людей із точки зору умов життя 

(природні, економічні, соціальні), праці, побуту, відпочинку, обслуговування, відтворення життя. 

Географія населення вивчає територіальні особливості формування та розвитку населення й 

населених пунктів у різних соціальних, економічних і природних умовах. 

Політична географія досліджує територіальну організацію політичного життя суспільства (країни, їх 

об'єднання, одиниці адміністративно-територіального поділу, виборчі округи тощо), системи 

політичних та адміністративних кордонів і меж, центри політичного впливу і зв'язки між ними. 

Спорідненою наукою є геополітика. Вона вивчає взаємодію країн у масштабі всієї планети, а також 

вплив їх географічного положення та інших фізико- та суспільно-географічних особливостей на 

внутрішню й особливо зовнішню політику. 

На межі фізичної та суспільної географії перебуває країнознавство. Ця наука вивчає природу, 

населення, культуру й господарство окремих країн світу. 

Міждисциплінарною наукою є геоекологія. Вона вивчає зміни геосистем різного рівня та їх 

компоненти, обумовлені природними й антропогенними чинниками. 

Картографія посідає особливе місце в системі географічних наук. Картографи складають плани 

місцевості, топографічні, навчальні та інші карти, досліджують методи їх використання. 

Особливості топографічної карти 

  Вивченням невеликої ділянки місцевості з подальшим складанням та уточненням 

великомасштабних (топографічних) карт і планів займається наука топографія (від давньогрец. 

топос – місце, графо – пишу), яка є окремим розділом картографії. Топографічними вважаються 

карти, складені в масштабі від 1:200000 до 1:10000. Ще більший масштаб має план місцевості, а 

саме 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

     За змістом топографічні карти є загальногеографічними. Під час створення карти змістова 

інформація має відповідати таким вимогам: максимальна повнота зображення, точність положення 

об’єктів і достовірність стану місцевості на рік створення карти. Склад зображених об’єктів і 

ступінь їх деталізації залежать від масштабу карти та особливостей зображеної території. Внаслідок 

постійних змін, що відбуваються на місцевості, зміст топографічних карт періодично оновлюється. 

Найшвидше застаріває інформація про промислові густозаселені території. Там уточнюють карти 



кожні 5–7 років. У сільських районах – раз на 8–10 років, ав малоосвоєних гірських, лісових, 

степових районах – кожні 10–15 років. 

     Оскільки топографічні карти зображують невеликі території, спотворень на них практично 

немає. За топографічними картами можна робити вимірювання довжин і площ, оскільки масштаб на 

всій карті однаковий. 

     Топографічні карти створюють та оформлюють за єдиними для всіх видавців правилами, що 

спрощує їх розуміння та використання. У наш час топографічні карти створюють переважно в 

цифровому вигляді. Їх можна складати на основі багатьох способів: топографічної зйомки місцевості, 

аерофотозйомки, космічної оптичної та радарної зйомки, повітряного лазерного сканування. 

       Проекції топографічних карт 

     Для складання топографічних карт використовують дві близькі за побудовою поперечні 

циліндричні рівнокутні проекції, а саме проекцію Гаусса–Крюгера та Універсальну проекцію 

Меркатора (UTM). 

    В Україні топографічні карти складаються в єдиній поперечній циліндричній рівнокутній проекції 

Гаусса–Крюгера. При цьому усю поверхню Землі поділяють по меридіанах на 60 геодезичних зон, по 

6° кожна. Середній меридіан у кожній зоні називається осьовим меридіаном. У проекції Гаусса 

поверхню глобуса вписують у перевернутий на 90° циліндр так, що осьовий меридіан однієї із зон є 

дотичним до бічної поверхні циліндра. При цьому геодезична зона земної поверхні завширшки у 6° 

практично не має спотворень. У такий самий спосіб послідовно проектують на бічну поверхню 

циліндра всі інші зони, одну поруч із іншою. Потім зображення кожної зони поділяють сіткою 

меридіанів і паралелей на окремі аркуші карти встановленого розміру. 

 

      Розграфлення топографічних карт 

   Літерні та цифрові позначення окремих аркушів у прийнятій міжнародній системі розграфлення 

називають номенклатурою карти. Наприклад, N-36-41-В-в. 

   За рішенням Міжнародного географічного конгресу, для створення системи топографічних карт за 

основу беруть карту світу в масштабі 1:1000000.Вона називається Міжнародною мільйонною 

картою світу. На ній усю земну кулю умовно поділяють меридіанами на 60 рівних частин – колони 
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по 6°. Їх нумерують арабськими цифрами, починаючи від 180° меридіана із заходу на схід. Таким 

чином, колони 1–30 лежать у Західній півкулі, 31–60 – у Східній. 

     Колони поділяють на широтні ряди по 4°. Їх позначають літерами латинської абетки від 

екватора в бік полюсів від А до Z. Іноді, щоб розрізнити півкулі Землі, для позначення Північної 

півкулі перед літерою ряду ставлять ще літеру N (від англ. north – північ), Південної – S (від англ. 

south – південь). Наприклад, NN, або SN. 

   Внаслідок такого розграфлення земну кулю поділяють на трапеції розміром 6° за довготою та 

4° за широтою. Номенклатура аркуша карти 1:1000000 у формі трапеції складається з літери ряду й 

номера колони. Наприклад, N-36. 

   Далі кожний аркуш поділяють на 144 рівні частини. Їх нумерують арабськими цифрами. Тому N-

36-41 означає: 41-й лист із трапеції N-36. Так одержують аркуші карти масштабу 1:100 

000 з розмірами 20’ за широтою та 30’ за довготою. 

   Потім даний лист поділяють на чотири менші аркуші й позначають великими літерами кирилиці: А, 

Б, В, Г. Масштаб такого аркушу – 1:50 000. Його номенклатура – N-36-41-В, а розміри – 10’ за 

широтою та 15’ за довготою. 

   Потім ще раз кожний з одержаних аркушів поділяють на чотири ще менших. Їх 

підписують малими літерами кирилиці: а, б, в, г. Отже, номенклатура N-36-41-В-в означає: з 

трапеції N-36 виокремлено 41-й аркуш, з нього нижній лівий аркуш В, а з того, в свою чергу, нижній 

лівий аркуш в. Масштаб такого аркуша 1:25 000; розміри аркуша – 5’ за широтою та 7’5’’ за 

довготою. 

   Якщо створюють карту ще у більшому масштабі – 1:10 000, то попередній аркуш знову поділяють 

на чотири частини розміром 2’30’’ за широтою та 3’45’’ за довготою. Їх позначають арабськими 

цифрами: 1, 2, 3, 4. Номенклатура такого аркуша, наприклад, може бути такою: N-36-41-В-в-1. 
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      Елементи топографічної карти 

    Топографічна карта має притаманні їй елементи математичної основи, яких немає на дрібно- та 

середньомасштабних картах. Це потрійна рамка та прямокутна, або кілометрова, сітка. 

    На полі топографічної карти не проводять лінії градусної сітки: меридіани і паралелі. Натомість 

вони є як елементи її потрійної рамки. Внутрішня рамка, що обмежує картографічне зображення, 

являє собою дві паралелі (верхня й нижня лінії) та два меридіани (ліва й права лінії). У кутах рамки 

підписують їх градусну міру. Наприклад, біля нижньої горизонтальної рамки написано: 54°40’. 

Це паралель 54°40’ пн. ш. Біля правої вертикальної лінії рамки зазначено: 18°07’30’’. Це меридіан 

18°07’30’’ сх. д. Також подано виходи по рамці ліній градусної сітки через 1’. Наступна мінутна 

рамка показує відрізками чорного та білого кольорів, що чергуються, поділ на мінути. Біля 

зовнішньої рамки точками показаний поділ на секунди. Відстань між двома сусідніми точками 

становить 10’’. 

       Прямокутна (кілометрова) сітка 

    Ще одним елементом топографічної карти є прямокутна, або кілометрова, сітка. Це сітка 

квадратів, утворена горизонтальними і вертикальними лініями, що їх проведено через 4 або 2 см, що 

відповідає певній кількості кілометрів на місцевості. Частота ліній залежно від масштабу становить 2 

км (1:10000) та 1 км (1:50000 і більше). Виходи прямокутної сітки на рамку оцифровуються в 

кілометрах у кутах рамки повністю, в інших місцях – двома останніми цифрами. 

    Горизонтальні лінії кілометрової сітки креслять паралельно екватору. Тому числа біля них 

означають відстань у кілометрах від екватора. Наприклад, число 6065 на нижній горизонтальній 

лінії кілометрової сітки означає, що відстань від екватора до цієї лінії становить 6065 км. 

Відповідно, на північ від цієї лінії віддаленість від екватора зростає. 

    Вертикальні лінії проводять таким чином. Землю поділяють, починаючи від нульового меридіана, 

на 60 геодезичних зон по 6° кожна й нумерують від 1 до 60. У центрі кожної зони виокремлюють 

осьовий меридіан і надають йому значення 500 км. Паралельно йому на захід і схід проводять 

вертикальні лінії кілометрової сітки й підписують їх. Значення чисел вертикальної лінії кілометрової 

сітки 4314 означає таке. Перша цифра «4» показує, що місцевість лежить у 4-й геодезичній зоні. 

«314» – кількість кілометрів відносно осьового меридіана. Оскільки йому надано число 500 км, то 

місцевість розташована на захід від нього на 186 км          (500 км – 314 км = 186 км). 

   Прямокутну (кілометрову) сітку використовують для обчислення відстаней, площ об’єктів, 

напрямків, у разі виконання різноманітних геодезичних робіт, для зазначення цілей у військовій 

справі. 
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Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал конспекту та 

відповідний пр.2 підручника. 

Законспектувати в зошит матеріал даного 

конспекту. Дайте письмо відповідь на 

запитання.  

Запитання та завдання для 

самоперевірки 

1. Що є об'єктом дослідження географії? 

2. Як ви розумієте поняття «геосистема»? 

3. Назвіть відомі вам рівні геосистем і 

коротко охарактеризуйте їх. 4. Що ви 

знаєте про фізико-географічні науки? 5. 

Які завдання вирішують суспільно-

географічні науки? 6. У чому полягає 

пізнавальна роль країнознавства? 7. Як 

ви розумієте конструктивну роль 

географії?8.В яких масштабах 

зображують топографічні карти? 9.Що означає номенклатура карти? 10.Як визначити 

на топографічній карті географічні координати? 11. Як визначити на топографічній 

карті прямокутні координати? 

Відповіді на запитання та опрацювання конспекті є обов’язковим. Таким чином ви 

отримуєте оцінки за роботу на уроках під час дистанційного навчання. 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com .   

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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