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Тема. Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу. 

Мета 

навчальна: поглибити знання учнів про джерела географічних знань, актуалізувати 

знання понять «політична карта», «держава», «країна», «залежна країна», «колонія»; 

розвивальна: продовжити розвивати уміння розрізняти джерела географічних знань 

про регіони світу, читати політичні карти світу та регіонів; 

виховна: виховувати самостійність, уважність, відповідальність, географічну культуру 

та розширювати світогляд учнів. 

                                                                            

                                                                     ХІД УРОКУ 

 

План 

1. Джерела знань про регіони та країни світу.  

2. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів.  

3. Головні об’єкти політичної карти. 

 

1. ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ ПРО РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ 
Оскільки країнознавство містить дані з багатьох напрямів знань – географії, етнографії, 

демографії, історії, економіки, політології,  проведення комплексних країнознавчих 

досліджень потребує енциклопедичних знань про регіони і країни. Це передбачає пошук у 

різних джерелах відомостей та аналіз потрібної країнознавчої інформації, а також її 

застосування для розв’язування актуальних проблем. 

Усі джерела інформації про регіони та країни світу можна поділити на статистичні, 

історичні, картографічні, інформаційні. Статистичні джерела інформації дають змогу 

відобразити певні кількісні співвідношення, а іноді й якісні закономірності розміщення 

населення і господарства регіонів і країн. Важливим наслідком цього є моделювання різних 

соціально-економічних процесів та об’єктів. 

Аналіз історичних документів у країнознавстві уможливлює розгляд розвитку регіонів 

і країн у часі. Знання історичного минулого необхідне для розуміння сучасної географії 

населення і розміщення продуктивних сил, а також для прогнозування їх змін на прикладі 

конкретних регіонів і країн світу. 

Економічні та політичні карти є, з одного боку, інструментом економіко- 

географічних досліджень будь-якої території, а з іншого – його результатом. Нанесені на карту 

об’єкти та явища відображають їх взаємо розміщення і взаємозв’язки між ними. Карта є 

дієвим інструментом наукових досліджень. Через те її використовують на всіх етапах 

дослідження територій: від збирання вихідних даних до розроблення нових наукових 

матеріалів. Складання різноманітних тематичних карт підвищує інформаційну місткість 

географічного матеріалу. 

Нині набули важливого значення інформаційні джерела знань. Інтернет та спеціально 

створені геоінформаційні системи (ГІС) є сучасним засобом збирання, збереження та аналізу 

різноманітних відомостей про територію. ГІС дають змогу поєднати модельне зображення 

території з інформаційними таблицями, космічними та аерозображеннями земної поверхні. 

Назвіть відомі вам джерела, які містять географічну інформацію. Що таке політична 

карта? Що називають державою? 

Інформаційні джерела про регіони та країни світу. Це історичні документи архівів, 

статистичні щорічники, які готують різноманітні міжнародні організації, довідники, 

енциклопедії, періодичні видання, художня література, інтернет-ресурси тощо (мал. 5). 

Наукові та науково-популярні видання, книги, карти й атласи — це результат наукових 

досліджень окремих фахівців і великих організацій: академічних і науково-дослідних 



інститутів, кафедр і факультетів вищих навчальних закладів, проектних і виробничих 

колективів. 

 
Мал. Основні джерела знань про регіони та країни світу 

 

СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ТА ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ.  

Політична карта та її особливості 
У вузькому розумінні – це тематична географічна карта, на якій показано поділ світу на 

держави та залежні території з нанесенням існуючих кордонів. На ній також 

зображено столиці держав та інші великі міста, найважливіші транспортні магістралі. У 

широкому розумінні політична карта світу є зібранням відомостей про політичну географію 

світу. Політична карта є нестабільною. Вона відбиває утворення нових незалежних держав, 

зміну їх політичного статусу, об’єднання країн і втрату ними суверенітету, уточнення 

кордонів, зміни назв держав. Інколи столиці переносяться до іншого міста або змінюються їх 

назви. Всі ці зміни фіксує політична карта світу. Головною її властивістю 

є динамічність, тобто здатність постійно змінюватися.  

Можуть змінюватися назви країн, їхні столиці, зникати чи з’являтися нові держави. Усі 

ці зміни приводять до кількісних і якісних змін на політичній карті світу. Кількісні зміни — це 

зміни меж і розмірів держав, пов’язані зі зменшенням чи збільшенням кількості країн 

унаслідок війн, національно-визвольних рухів, розпаду країн тощо. 

Якісні зміни політичної карти пов’язані з внутрішніми подіями в житті країни, які 

змінили її саму, але не її розміри та кордони. Наприклад, у країні може змінитися державний 

устрій, колонія може стати незалежною державою. 

Останнім часом кількісні зміни дедалі частіше поступаються місцем якісним. До якісно 

нових змін на політичній карті світу, які суттєво вплинули на соціально-економічне та 

суспільно-політичне життя всієї світової спільноти, належить розпад СРСР (1991 р.). 

Порівняйте політичні карти різних років видання. Які зміни ви помітили? Із чим вони 

пов’язані? 

У 1999 р. під юрисдикцію Китайської Народної Республіки (КНР) був повернений 

Гонконг/Сянган (колишнє володіння Великої Британії), а в 2000 р. — і колишня португальська 

колонія Макао/Аоминь. У 2003 р. на політичній карті світу утворилася нова держава — 

Східний Тимор-Лешті. У 2011 р. відбувся поділ Судану на дві держави — з’явився Південний 

Судан (193-я держава ООН). 

На сучасній політичній карті світу залишилося небагато залежних територій або 

володінь інших держав — здебільшого це острівні території в Тихому, Індійському, 



Атлантичному океанах. У різних регіонах світу є спірні території, коли на їхні володіння 

претендують дві держави або більше (наприклад, Гібралтар та ін.). 

3. ГОЛОВНІ ОБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ.  

Політична карта світу є географічною картою, яка відображає розміщення країн 

(держав) на нашій планеті. Розрізняють два види політичних карт. 

 
Мал. Види політичних карт 
Карта відображає стан різних форм державних утворень на 

планеті.  Головними об’єктами політичної карти є країни, держави та території.  

 
У сучасному світі налічують понад 250 країн і територій. З них суверенними 

державами є близько 80 % країн. За XX ст. кількість незалежних держав значно збільшилася, 

адже якщо на початку минулого століття на політичній карті світу існувало лише 55 

суверенних держав, то на 2015 р. їхня кількість зросла до 193 держав.  В Європі – 44 (з 

Росією), в Азії – 47, в Африці – 53, Північній і Центральній Америці – 23, Південній Америці 

– 12, Австралії і Океанії – 14. Крім того, ще три держави розташовані водночас у двох 

частинах світу: Туреччина – в Азії та Європі, Єгипет – в Африці та Азії, Росія – в Азії та 

Європі. 

Головними об’єктами, що показані на політичній карті, є країни й держави. 

Країна – територія з визначеними кордонами, заселена певним народом, яка в 

політико-географічному аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною. Якщо 

країна набуває суверенітету і стає повністю незалежною, то вона набуває політичного змісту 

держави. 

Держава – суверенне політичне утворення, яке здійснює свої повноваження на певній 

території через діяльність особливої системи органів і організацій. Кожна держава охоплює 

певну територію, що є частиною географічного простору і включає все його різноманіття: 

форми рельєфу, річки, озера, береги морів, ландшафти, сільськогосподарські угіддя, 

гірничопромислові виробки, міста і багато іншого. 
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Територія держави – це частина земної кулі з притаманними їй природними, а також 

створеними в результаті людської діяльності властивостями і ресурсами, що перебувають під 

суверенітетом певної країни. 

До складу державної території відносять три основні складові: суходіл (територія) з 

його надрами; акваторію (до неї належать зазвичай внутрішні й територіальні 

води); повітряний простір (аероторія) над суходолом і водами. 

Юридично до державної території за міжнародними угодами також прирівнюються 

морські судна, що належать державі й офіційно перебувають на певний момент за її межами, 

літаки, засоби зв’язку, посольства даної держави за кордоном тощо. 

У світі існує кілька країн, що з усіх боків оточені територією іншої держави. Такі 

країни мають назву анклавів. Наприклад, анклавами є Сан-Марино, оточене територією 

Італії; Ватикан, який розташований всередині Італії, та ще й всередині її столиці – 

Риму; Лесото з усіх боків оточене територією Республіки Південна Африка. 

Окрім суверенних держав, на політичній карті світу залишилося понад 60 залежних 

територій, або, як ще й досі їх часто називають, колоній. Вони традиційно утворювалися в 

місцях зосередження родовищ корисних копалин, родючих земель, людських ресурсів 

(рабство) або через геостратегічне значення території (Гібралтар). Зазвичай колонія 

управляється представниками колоніальної держави-метрополії, а офіційною мовою є мова 

колонізаторів і зрідка мова корінного населення колонії. 

Колонія – країна або територія, що перебуває під владою іноземної держави 

(метрополії), не має політичної й економічної самостійності і керується на основі 

спеціального режиму. 

Нині колоніальний статус мають території площею близько 135,4 тис. км², з населенням 

понад 12 млн осіб. Колоніальними державами є Велика Британія (Чагос, Бермудські, 

Віргінські, Кайманові, спірні з Аргентиною Фолклендські (Мальвінські) о-ви, Гібралтар, о-ви 

Вознесіння тощо); США (Маріанські о-ви,  о. Пуерто-Рико тощо), Франція (о-ви Гваделупа, 

Європа, Кергелен, Нова Каледонія, Французька Полінезія), Австралія (о-ви Кокосові, Різдва) 

та ін. 

У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від 

берега в море чи океан. Тоді йдеться про кордони територіальних вод, які встановлюють на 

відстані 12 морських миль (1 морська миля – 1852 м) від узбережжя. Проте у світі є країни 

(наприклад, Бразилія, Перу, Уругвай, Еквадор), які в односторонньому порядку оголосили 

своїми територіальними водами значно ширші смуги (до 200 миль).  

Територіальні води — смуга води вздовж усіх морських берегів держави завширшки 

12 морських миль (1 морська миля — 1852 м). 

У середині XX ст. країни Латинської Америки ініціювали створення економічних зон 

на морі, або морських економічних зон. Це райони завширшки 200 морських миль поза 

межами територіальних вод, у яких приморські держави мають суверенні права на 

розвідування й розробку біологічних і мінеральних ресурсів моря. На морські економічні зони 

припадає 40 % площі Світового океану. 

Особливий статус має Антарктида, міжнародно-правовий режим якої визнано 

договором від 1 жовтня 1959 р. Згідно з ним, даний континент є нейтральним, 

демілітаризованим, де заборонена будь-яка військова та господарська діяльність, а також 

політичні поділи території. Єдиним дозволеним видом діяльності є науково-пошукова робота. 

Пригадаємо, Україна також має там науково-дослідну станцію «Академік Вернадський». 

СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ 



• Політична карта постійно зазнає кількісних і якісних змін. Основними її елементами є 

країни (держави). 

• Країна — заселена територія з визначеними кордонами, яка в політико-географічному 

аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною. 

• Кожна країна має свою територію в межах певних кордонів, а також столицю. 

• Держава — суверенне політичне утворення, яке має власну територію, де діють її 

органи влади. 

• Державна територія включає: повітряний простір, територіальні води (у тому числі й 

внутрішні), надра з їхніми ресурсами. 

• Залежні території — країни, що перебувають під владою іноземної держави. Вони 

позбавлені політичного суверенітету. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Назвіть важливі джерела географічних знань. З яких із них можна отримати 

інформацію про країни та регіони? 

2. Які зміни властиві сучасній політичній карті світу? Відповідь аргументуйте. 

3. Що таке держава й чим вона відрізняється від країни? 

4. Які держави світу мають прикордонні конфлікти? Чи завжди вони вирішуються 

мирним шляхом? Наведіть конкретні приклади. 

5. Дайте визначення поняття «територія країни». 

6. Для яких фахівців становить інтерес вивчення всіх аспектів політичної карти в 

динаміці та в історичній послідовності? 

 

 

 

 Уважно прочитати, зробити конспект вищерозміщеного матеріалу. 

 

 


