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Наша рЦва seмJUІ 

Кожний нарід має свою рідну землю або батьківщину, в якій 
родиться й живе. Український нарід теж має свою рідну землю, на 
якій родиться й живе великою й одноцілою масою. Батьківщиною 

українського народу є Україна. Велика це і чудова країна - там 
жили наші прадіди, діди й батьки, які боронили її від ворогів 

і проливали за неї свою кров, щоб вона була вільна й незалежна. 

І тепер там живе український нарід, наші брати й сестри, молодші 
і старші. Вони мають ту саму мову, ту саму реліrію, ті самі звичаї, 
національні традиції і ті самі бажання - жити вільно і ні від кого 
незалежно на свош земл~ 1 бути єдиними її господарями. Але наш 

нарід живе тепер у неволі, бо на~ву землю поневолили московські 

большевики. 

Ми живемо на чужині, але доля нашого народу нам не байдужа. 
Ми повинні Україну щиро любити, для неї жити й працювати і змага
тися за те, щоб наш нарід був вільний на своїй землі і був щасливий 

та рівн~й з усіІ\Іи вільними народаІ\Іи світу. Ми повинні всіми нашими 

силаІ\Іи допоІ\Іагати, щоб Україна була вільна, бо воля, це найдорож

чий скарб кожної людини. 

rеоrрафів Украіни 

Щоб Україну любити, треба її добре пізнати. До пізнання веде 
наука, тому треба нам учитись про Україну - рідну землю всіх, хто 
почувається українцем. Наука, що вчить нас про Україну, що подає 

нам відомості про українські землі, про український нарід і про все, 

що на українській землі находиться, називається географія України. 
Вона розказує про українську землю, про українські ріки, моря, озера, 

гори, височини й низини, про її підсоння (клімат), рослини, тварини, 
про зайняття українського народу, про її природу та багатства, сло

ном про все, що відноситься до фізичного життя й вигляду України. 

Отже географії· України вчимося на те, щоб знати, яка вона 

1:4елика, багата й чарівна, який великий її нарід і який щасливий він 
t.tir бути, якби був вільний і незалежний. А щоб він міг бути вільний, 
то ~1и, що живемо у вільному світі, мусимо йому допомагати в різний 

спосіб, який тільки зможемо знайти, а перш за все - ширити всюди 
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правду про Україну. Україна чекає нашої помочі, вона nокладає на 
нас великі надії. Тож не опустім її і не зрадьмо, бо зрада рідної країни, 

це найбільший сором і ганьба. 

Запитання: 

Як називається батьківщина українців? 
Що таке географія і про що вона оповідає? 
Навіщо вчитися географії? 
Що повинні робити українці у вільному світі? 
Як можемо допомогти Україні визволитись? 
Що є найбільшою ганьбою? 

Розr ланьмоса по небі й землі 

Коли вийдемо на таке місце, звідки на всі сторони можна свобід
но розглянутись, побачимо над собою синє небо, наче велику баню, 

а всюди довкола землю, наче широченну площу. По синьому небі 

ходить сонце, місяць і сяють .зорі, - часом вони закриті хмарами; 

на землі ж бачимо гори й долини, ріки й озера, ліси й поля, села, 

міста, шляхи й т.ін. 

З-поміж небесних світил найважніше сонце. Воно своїм світлом 
і теплом творить усе життя на землі. Під впливом його світла й тепла 
ростуть рослини, живуть тварини й люди. Сонце щодня рано схо
дить, заточує по небі великий лук, а потім опускається знов униз 
і ввечорі заходить. І так показує нам час. Коли воно світить, то маємо 
день, а коли заходить, то настає ніч. День і ніч творять добу. Пори дня 

- ранок, полудне або південь і вечір. 

Піцен~ 

Нидимий рух сонця впродовж дня. 
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Сонце показує нам також сторони світу. Де воно стоїть удень 

найвище, там південь, у протилежному напрямі - північ, де сонце 

сходить - там схід, а де заходить -- захід. 

Сонце не завжди ходить одною дорогою по небі. Взимку воно 

Рух сонця по небі протягом року. 

сходить пізно, заточує тільки невелич~ий лук, стає опівдні невисоко 
і заходить скоро. Воно не має часу добре нагріти землю, бо його 

проміння падає на землю скісно. Через те маємо зиму з її морозами 

й метелицями. Влітку сонце сходить дуже рано, заточує по небі вели
кий лук, стоїть опівдні високо-високо над нами і заходить пізно, тому 

воно довго й сильно може нагрівати землю. Тоді і маємо літо із 

спеками. 

Навесну і восени сонце ходить по небі посередньою дорогою, 
отож і освітлення й огрівання землі тоді середнє. 

До 22 червня земля, обертаючись навколо сонця, потрапляє 
в таке положення, що північний бігун стає щораз більше освітлений, 

а південний бігун щораз менше. Тому в північній півкулі день довшає, 
а в південній півкулі коротшає. 
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22 червня у нас, у північній півкулі, день найдовший, а ніч най
коротша. У південній же півкулі в цей час день найкоротший, а ніч 
найдовшсt: 

До 22 верtи:ня зеІ\Іля, обертаючись навколо сонця, потрапляє 

в таке положення, що північний бігун стає щораз менше освітлений, 

n південний щораз більше. У нас день коротшає, а в південній півкулі 
довшає. 22 вересня, як і 21 березня, на рівнику сонячне проміння 
падає прямовисно, і тоді північна й південна півкулі нашої землі знову 

освітлені однаково. В цю добу на всій земній кулі день і ніч тривають 

по 12 годин. День 22 вересня у північній півкулі називається днем 
осіннього рівнодення. 

До 22 грудня зеІ\Іля, пробігаючи далі свій шлях навколо сонця, 

потрапляє в таке положення, що північний бігун стає щораз менше 

освітлений, а південний бігун - щораз більше. У нас день коротшає, 

а в південній півкулі довшає. 22 грудня у нас день найкоротший і ніч 
найдовша, а у південній півкулі ніч найкоротша, а день найдовший. 

ГорИ30НТ аоо обрій 

І<оли вийдемо на рівну місцевість і подивимось у всі сторони, то 

вся місцевість видається нам великим кругом, в середині якого находи

~юся власне ми, що спостерігаємо. Небо ніби шатром розкинулось 

над цим кругом і над наІ\Іи. Здається, що небосхил вдалині спирається 

на зеІ\Ілю. 

Вся видима навколо зе~ша поверхня називається горизонтом або 

обрієм, а межа її, де небо ніби стикається з зеІ\ІЛею - лінією гори

зонту. І нині ми знаєІ\Іо, що н горизонті І\Ііститься тільки І\Іаленька 

частина нашої землі, а решта поза горизонтоІ\І. І якби І\ІИ почали йти, 

щоб дібратись до самого горизонту, то ми б ніколи до нього не дій
шли, бо лінія горизонту бу де від нас всюди віддалятись. Ми побачимо 

інші місцевості, села, міста, ріки, гори, зайдемо навіть в чужі країни, 

а якщо й дальше бу демо йти, натрапимо на океани, І\Іоря і вернемось 

додоІ\Іу з протилежної сторони, але до лінії горизонту таки не дій

демо, бо її в дійсності немає, це нам тільки так здається, бо наша 

земля опукла, про що дальше й розкажемо. 

СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ 

Щоранку сонце сходить над горизонтом, піднімається все вище 
вище. Опівдні воно досягає найвищого положення на небі, а потім 

опускається і вечором ховається за горизонтом. 
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Що вище сонце над горизпнтом, то коротші ТІНІ від предметів. 
Найвище положення сонце займає опівдні. Тіні від предметів у цей 

час найкоротші; вони називаються пол_уденними. 

Полуденна тінь завжди спрямована в одну й ту саму сторону 

горизонту - на північ. 

Основні і проміжні ·сторони горнзонту. 

Якщо стати обличчям на північ, то позаду буде південь, праворуч 
- схід, а ліворуч - захід. Північ, південь, схід і захід є основними 

сторонами горизонту. Між ними находяться проміжні: північний 

захід, північний схід, південний захід і південний схід. 

Запитання А завдання. 

Що називається горизонтом? 
Що називається лінією горизонту? 
Покажіть на якій-небудь картині видиму частину горизонту 

лінію горизонту. 
Чи добре видно лінію горизонту з вікна вашої кляси? 
Яка сторона горизонту протилежна заходові? 
Яка сторона горизонту протилежна південному сходові? 

ОРІЄНТУВАННЯ 

Уміння знаходити на місцевості сторони горизонту називається 

орієнтуванням. 

У всякій, навіть невеликій, екскурсії треба вміти орієнтуватися 

на місцевості. Таке вміння дає можливість сміливо вирушати в подо

рож, не боячись, що заблудишся. Для цього треба визначити напрям 

-7-



до наміченого місця і під час подорожі точно триматися його. Повер
таючись, треба йти в протилежну сторону. Якщо, наприк.'Іад, йш.1и 

на захід, то назад треба йти на схід. Якщо йшли на північний схід, 

Т(\ повертатися треба на південний захід. 

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ 

Сторони горизонту визначаються різними способами: по сонцю, 
по зорях, з допомогою компаса, по деяких особливостях навколишніх 
предметів, тобто по місцевих ознаках. 

Орієнтування по сонцю. В сонячний день можна легко і точно 
визначити сторони горизонту. Для цього треба рівно опівдні за:\1ітити 
напрям тіні. Вона вказує на північ. Сонце ж знаходиться на півдні. 

Орієнтування по зорях. Вночі, коли небо усіяне зорями, сторони 

горизонту :\ІОЖна визначити по Полярній зорі. 

Зорі роз:\1іщені групами. Щоб серед них відшукати Полярну зорю, 

треба спочатку знайти групу з семи зір, яка своїми обрисами нагадує 

віз. Uя група зір називається Великою Ведмедицею. Рисунок по-

Орієнтування по зорях і сонцю. 

казує, як по зорях Великої Вею1едиці :\ІОЖна знайти По.1ярну зорю. 

Вона завжди знаходиться над північною стороною горизонту. 
Орієнтування по компасові. Вдень і вночі в бу .Jьяку наго..1у 

можна орієнтуватися з допо:\югою ко:\шаса. Без нього не обходиться 
жоден мандрівник. Кораблі, .1ітаки uідпран.1яються в дорогу з ко:\t· 

пасом. 

Будова компаса не ск.1адна. Основною його частиною є на:\tагні

чена стрілка, яка вільно обертається на вістрі го.1ки. Те:\1ний kінень 

стрілки завжди вказує на північ, а ясний - на південь. Щоб зручніше 

було користуватися компасом, стрілку з голкою встав.1яють у круг.1у 
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Орієнтування по дереву. Компас. 

коробочку під скло. На дні коробочки буквами позначені сторони 
горизонту. 

Компас має запобіжник, яким закріплюють стрілку, щоб не псу
валася голка. При користуванні компасом запобіжник відпускають, 
і стрілка починає вільно обертатися. 

ll.I.oб виз6ачити сторону горизонту, компас кладуть на горизон

тальну поверхню, потім повертають так, щоб букви Пи були під тем
ним кінцем стрілки. Тоді буква С бу де обернена на схід, З - на 

захід, Пд - на південь. 
Орієнтування по місцевих ознаках.. В похмурну погоду і при від

сутності компаса сторони горизонту приблизно можна визначити по 

різних місцевих ознаках. 
Якщо дерево росте окремо і ніякі предмети не закривають його 

Па>' .... Пи 

Орієнтування по пневі. Орієнту·вання по лишайниках. 
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від сонця, то по густоті гілок можна визначити, де північ. 3 північної 
сторони у такого дерева гілок менше. 

Якщо спиляти таке дерево, то видно, що серцевина Аого розта
шована ближче до краю, оберненого на північ. Отже, можна орієнту
ватись і по пневі дерева, яке росло одиноко на відкритій місцевості. 

Лишайники, що вкривають стовбур і гілки старого дерева, густіше 
ростуть з затемненої північної сторони. 

Весною схили горбів, ярів і глибоких канав, які обернені на пів
день, Швидше звільняються від снігу. Отже, весною по таненню снігу 
на схилах можна визначити північ. 

Запитання і завдання: 

Що називаєtься орієнтуванням? 
Опівдні визначте по сонцю напрям на північ. 
Станьте обличчям на північ. Вкажіть напрям всіх інших сторін 

горизонту. 

Орієнтуючись по Полярній зорі, вкажіть напрям на схід. 
З допомогою компаса вкажіть напрям на південний захід. 
В якому напрямі від школи знаходиться ваш дім? 
В яку сторону виходять вікна нашої кляси? 
Поставте на рівному місці, освітленому сонцем, невелику жердину. 

В сонячний день опівдні відмітьте довжину тіні, що падає від неї. Такі 
І!Имірювання робіть щомісяця. Про що говорить зміна довжини тіні? 

ЗОБРАЖЕННЯ НАПРЯМІВ НА РИСУНКУ 

Часто доводиться пояснювати, як знайти дорогу до якогось бу
динку або, наприклад, до озера. В таких випадках найзручніше взяти 
папір, зробити розташування предметів на шляху і пояснити, як іти. 

Зображаючи напрям на папері, умовно вважають верхній край 
:~ркуша північним, нижній край - південним, правий - східним, лівий 
-- західним. Зліва на аркуші проводять стрілку вістрям угору, над 
нею пишуть букви Пн (північ), а внизу - Пд (південь). 

Коли на аркуші паперу поставити точку і від неї провести лінію 
вгору, то вона означатиме напрям на північ; лінія, проведена вниз, 

покаже напрям на південь; направо - на схід, наліво - на захід. 

Між цими лініями можуть бути показані і проміжні' напрями. 
Знаючи, як зображати напрям, можна легко на аркуші паперу 

накреслити напрями до предметів на місцевості. 

Наприклад, ми стоїми на місцевості, звідки видно залізничну 

станцію, ліс, озеро. Визначаємо напрями до них. Виявляється, що 
станція розташована на північ, озеро - на південний схід, а ліс -
на захід від нас. 

Щоб зобразити це на рисунку, беремо аркуш паперу, проводимо 

стрілку, яка вказує на північний край аркуша, потім посередині арку-
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Стрілка напрямів на арк.уші Зображенн• напр11мів. 
паперу. 

ша ставимо точку, Uя точка означає місце, де ми стоїмо (точка сто
яння). Тоді на північ від точки можемо написати "станція", на пів
денний схід - "озеро", на захід - "ліс". Як правило, замість слів 
рисують умовні позначення предметів. Ui умовні позначення поясню
ються під рисунком. 

Кожний, глянувши на такий рисунок, без розповіді зразу зрозу
міє, в якому напрямі знаходяться станція, ліс, озеро. 

Для того, щоб визначити як далеко від нас находяться якісь 

предмети, треба насамперед виміряти віддаль в 1 ОО метрів чи 
ярдів. Потім треба пройти цю віддаль і підрахувати, скільки кроків 

1t0на містить. Припустимо, що в 100 ярдів міститься 200 кроків, тozti 
величина одного кроку дорівнює половині ярда. 

n11 

J.14ш Тс1.6: І іН'І.: IOD .,.,4ів 
SCJJI І І І І і І SO 1f 
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І 
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Кроки звичайно лічать парами: починають крок з півоі ноги, 
а рахунок ведуть під праву. Тоді виходить, що в 100 ярдів міститься 
отже 100 пар кроків, бо пара кроків дорівнює 1 ярдові. 

Знаючи величину свого кроку, кожна людина може легко вимі
ряти різні віддалі. Якщо, наприклад, від місця стояння до станції 160 
пар кроків, а пара кроків дорівнює 1 ярдові то вимірювана віддаль, 
виходить, дорівнюе 160 ярдів. 

Запитання і завдання. 

Якими способами вимірюються віддалі? 
Виміряйте веJ1ичину свого кроку. 
Виміряйте кроками віддаль від вашого дому до школи. 
На сторінці зошита поставте дві точки: одну в лівій стороні, другу 

n правій; проведіть від них напрями на південь, південний захід і пів
нічний захід. 

Поставте дві точки: одну вгорі, другу внизу і проведіть від однієї 
з них напрям на північний схід, а від ругої -- на захід. 

МІРИЛО АБО МАШТАБ 

Виміряну віддаль не мо.щна вмістити на аркуші паперу, тому 
віддалі зображають у зменшеному вигляді. Умовно вважають, напри-· 
клад, що 1 інч на рисунку означає 100 інчів на місцевості. В такому 
разі віддаль на рисунку зменшується в 1 ОО разів. Часто доводиться 
зменшувати віддалі в 200, 1000 і більше разів. 

Про те, у скільки разів зображена віддаль менша від справжньої 
віддалі на місцевості, можна узнати з мірила або маштабу. Маштаб 
показує, в скільки разів зменшено віддаль на місцевості при зобра
женні її на папері. 

10 
І 

о lO 

Лінійний маштаб. 

Маштаб :можна виразити різними способами. У вигляді чисел ма
штаб зображається так: 1 : 100 (це означає, що 1 інч рисунка замі
нює 1 ОО інчів на місцевості). Крім того, маштаб виражають лінією, 
поділеною на інчі чи сентиметри. Таке зображення називається ліній

ним маштабом. 

Великі віддалі при зображенні їх на папері зменшуються в багато 
разів. Маштаб вибирають залежно від величини віддалі. 
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Форма ЗемJJі 

Довго люди не знали, яку форму має Земля. Ім здавалось, що 
Земля, це величезний плоский круг, в середині якого розташована 
їх країна. Вони вважали, що Земля мусить на щось спиратися; думали, 
що вона тримається на спинах якихось величезних тварин, подібних 

до слонів, черепах чи китів. Наш поет Тарас Шевченко, як був ще 

малим хлопЧиною, думав, що небо спирається на залізні стовпи, і од

ного разу пустився був навіть у :мандрівку до них, але подорозі стрі

нули його чумаки і підвезли додому. Проте шляхом багатьох спосте

режень і міркувань люди поступово прийшли до правильного виснов- · 
ку: ·земля має форму кулі. 

До такого висновку люди прийшли, спостерігаючи всюди опуклу 
поверхню Землі. 

Ось стоїмо ми на· березі моря, коло самої води. Великий паро
плав відпливає від берега, простуючи в чисте море. За якийсь час ми 
бачимо, що нижня частина пароплава ніби потопає, далі зникає се
редня його частина, а ще за якийсь час зникає і верхня. І тільки щогли 

на димарі пароплава видніють, наче з води виглядають. Та мине не

багато часу і вони зникнуть з очей, ніби потонуть. Лише дим з дима

рів пароплава видно бу де на обрії. Коли ж ми вийдемо на висоКJоІІй 

берег моря або на прибережну гору, то знову побачимо увесь паро
плав, як у себе на долоні. Але пароплав пливе далі й далі. Поволі 

починає зникати, так само, як і тоді, коли ми стояли коло води: спер

шу нижня частина, потім середня, а далі верхня і, нарешті, зникає 

увесь пароплав, наче ховаючися за водяний горб. 

З цього ми довідуємось, що Земля опукла. І ку ди б ми не пере
їхали, то скрізь будемо бачити опуклість Землі. 

Спостереження над тим, як зникають предмети, віддаляючись, 

особливо ж, як зникають з очей пароnлави у _відкритому морському 
просторі, коли вони ніби занурюються у воду, навело людей на дум

ку, що Земля не має краю, що вона має форму кулі. 

Учені, які спостерігали за рухом Землі, Сонця, Місяця та зірок, 
вже давно зауважили, що коли в небесному просторі Земля стає по
між Сонцем і Місяцем, то тінь від Землі, яка падає на Місяць, має 
форму кола, темного кружка. Це буває під час затемнення Місяця. 
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Отож, круг.1а тінь nід Зеl\1лі на Місяці є відображенняІ\І земної кулі, 

бо щ1 бачюю окреслення Землі по зовнішній лінії. 

Щоб пересвідч11п1сь в то:ну, що зеІ\Іля округла, І\Іандрівник

~.юреп:1авень Маrе:1:1ян, бі.1ьше як 400 років тоІ\Іу, зробив подорож 

н:шко:ю зе:\1:1і, і справді краю ніде не знайшов, бо зеІ\ІЛЯ І\Іає форму 

ку.1і. 

Пk.1я того подорожували й інші І\Іореплавці, й вони впевнилися 

n ТО:\ІУ са:\ІО:\Іу. 

rльоБ 

Зроб.1ена з будь-чого модель Землі називається rльоб. На rльобі 

~111 l\ІОЖе:\ю бачити, як роз:\1іщуються окремі частини земних і водних 

просторів по цілій зе:\tній кулі. 

Якщо на rльоб-:\юдель Зе~1.1і зверху покласти якусь річ, примі

рш1, фігурку людини, вона лежатиме. Коли ж цю фігурку будемо 

пересувати в сторону далі нід верху rльобу, то вона впаде вниз. 

Люди і все, що на Зе:\1лі, де б воно не находилось, ніколи від Землі 

н~ підривається й не летить у безність. Навпаки, коли ми підкидаємо 

~1'яч, то він якийсь час від нашого поштовху летить угору, а потім 
сам падає вниз на Землю. 

rльоб. 

Увечері, якщо на небі розкидані окре:\1і х~1арки, сонце, сховав· 
шись за горизонто:-.1, освіт.1ює їх. Вони :\Іають ніжнорожевий колір, 

:1 над зе:-.1.1ею вже густішають сутінки. Ui спостереження вказують на 
опук.1у поверхню і суші, і води. 

Опуклість понерхні Зе:\1лі підтверджується і іншиІ\Іи спостере
женню1и. На відкритій :\1існевості, щоб бачити далі, вилазять на ви
сокий прею1ет: на дерево, на дах високої будівлі, на горб чи гору. Ви-
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являється, що при підніманні вгору горизонт розширяється. Так, лю

дина, яка стоїть на рівнині, бачить навколо себе на 4 км. Піднявшись 
на 20 м. вона бачить уже на 16 км. Літун з висоти 1 км. бачить нав
коло на 113 км. 

Опуклість землі підтверджують і численні кругосвітні подорожі, 

під час яких мореплавці, тримаючись в основному одного напряму, 

наприклад, на захід, нарешті прибувають до місця вирядження, але 

вже зі сходу. 
Коли дивимось на rльоб, бачима на ньому поздовжні й поперечні 

K8Jia. Поперечні кола рівно віддалені одне одного, це рівнобіжники 

або паралелі. Найбільше коло посередині; воно начебто ділить rльоб 
на дві рівні частини· або півкулі - північну й піведнну. Це коло нази

взється рівником або екватором. його ділять на 360 однакових частин 
або ступенів (градусів)). Ступінь ділять на 60 мінут, а 1 мінуту на 
60 секунд. Поздовжні кола або південники переходять з півночі на 
південь, звідси їх назва - південники, і збігаються в двох точках. 

Ці місця називаються бігунами. Кола, що сполучають бігуни й про

ходять через рівник - це південники. no лінії південника уявно 
ділять земну кулю на дві рівні півкулі: східну й західну. Південник, 

Ріннобіжники або параде.1і. ІІів.з.енн11ю1 або мерндіянн. 

який проходить через місто r рі ніч (астрономічна станція біля Лон
дону, в Англії), буде початковим або нулевим південником. На схід 
від початкового південника лежить східна півкуля, на захід від по

чаткового південника - західна півкуля. 

В дійсності на землі цих ліній немає, вони тільки на rльобі й на 

мапах нарисонані, щоб легше визначити географічне положення яко

гось місця на земній кулі. Для нього треба знайти географічну ширину 

й довжину даного місця. 
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Географічна ширина - це віддаль якогось місця від рівника на 
північ або південь, визначена по пінденнику, обчислена в ступенях. 
Г ео1 рафічна ширина є північна, якщо дане l\ІЇСце лежить на північ 

нід рівника, або ж південна, якщо дане місце лежить на південь від 
рівника. 

Географічна довжина - це віддаль якогось місця від початкового 
південника на схід чи на захід, визначена по рівнику чи рівнобіжнику, 
обчислена в ступенях. Географічна довжина є східна, якщо дане місце 

лежить на схід від початкового південника (на схід від Грініча), або 
західна, якщо лежить на захід від Гріні ча. 

rеоrрафічні карти або мапи 

Найкраще було б учитися географії, оглядаючи країни власниl\Іи 

очима. Та для нього треба б увесь свій вік подорожуванти. Людського 

життя не вистачить навіть, щоб пізнати як слід свій рідний край. To~ty 

r.1ycиl\IO вчитися географії з книжок, образків і рисунків, що представ

.1яють наl\І описом і рисунко:\І різні краї нашої землі. Між рисунка:'ttи, 

що їх уживаєl\ІО до науки географії, найважніші географічні карти або 
мапи. Ue докладні картини зе~1ної поверхні, тільки дуже ПО:\Іеншені. 

При рисуванні мап :~.1и вже заздалегідь мусюю зазначити, на основі 
якого мірила l\ІИ нашу мапу рисує:~.ю. Звичайно, коли хоче:'tю наш 

предмет нарисувати докладніше, :~.1усюю нарисувати його більшим, 

цебто на основі більшого :\І і рила або маштабу. 

Географічна сітка. 
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Крім цього для зазначення на карті різних предметів служать 

окремі умовні знаки, так звані топографічні знаки. При по~ючі то

пографічних знаків окреслюємо положення різних для нас цікавих 

предметів на поверхні даних теренів, як, наприклад, більші чи ~1енші 

оселі, шляхи, стежки, річки, багна, мости, важливіші будівлі в даній 

околиці, як церква, школа, млин, вітряк, гай, ліс і т. д. 

На географічн.1х картах ступені ширини позначають нід рівника 
на північ або південь; ступені довжини - на захід або схід від почат
кового південника. Зазначена на rльобі сітка південників і ріннолежни

ків творить т. зв. географічну (або картографічну) сітку. 
Географічні карти показують нам усе, що находиться на зе~1ній 

поверхні. Тому при науці географії треба завжди мати перед очю1а 

мапу і на ній шукати те все, чого вчимося з книжки. 

Запишіть у зшитку слова, з'ясуйте їх значення і запам'ятайте: 

горизонт 

виднокруг 

північ 
захід 
південь 
сторони світу 
схід 

Запитання й завдання: 

Що таке обрій? 

географія 
доба 
обрій 
південник 
рівнобіжник 
rльоб 

бігун-полюс 

географічна сітка 

географічна ширина 
рівник-екватор 

~•еридіян 
пара.1еля 

Розкажіть і покажіть рукою, як ходить сонце по небі. 
Покажіть всі сторони світу. 
Що бачите на обрії коли вн вийшли на відкрите високе ~1іс11е? 
По чі~1 пізнати круглість зе~1лі? 
Що таке rльоб? 
Що таке географічна ~1апа? 
Покажіть на мапі України її розмір. 
Чи можна на мапі з~1іряти віддалення двох ~1ісць і як? 

Ч<1стин11 світу і океанн. 



ЧОРНЕ МОРЕ 

Україну обливає від півдня Чорне море. На мапі України бачи:\ю 

його внизу. На rеографічних картах південь завжди буває внизу, північ 

вгорі, схід по правім боці, захід по лівім боці. На мапі ~юре роз~~альо

вують синьою фарбою. Що глибше море, то темніша синя фарба. 

Море, це найкращий шлях для торговельного чи іншого зв'язку. 
pera, нічого не побачимо крім води й неба. Море буває дуже г.1ибоке. 
J'jшбина Чорного моря сягає поза 2000 м. 1 ) Найг.1ибша западина 
2243 м. лежить недалеко на південь від Криму. 

Море це найн:ращий шлях для торговельного ч11 іншого зв'язку. 
З українських берегів Чорного моря віпьна дорога кораб.1ю1 до всіх 

морів світу, у всі закутини земної кулі. 

Вода в Чорному морі, як у всяко:\tу іншо:-.1у морі, не пливе, а зде

більша стоїть. Та вона рідко коли непорушна. Звичайно на :-.юрі йде 

хвиля. Вітер розгойдує воду, й вона здій~1ається у водяні хвнлі. Коли 
нітер слабий, вони невеликі, легко розбиваються при березі, ко.1и ж 

вітер сильний, або зірветься хуртовина, тоді хвилі Чорного моря ви-
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сокі наче доми, їх верхи запінені, вони з шумом і ревом розбиваються 

об береги. Горе тоді кораблеві, що плаває по розбурханому морі! 

На всіх морях вода що шість годин прибуває, підноситься й за

.1иває беріг, то знов опадає і відступає від берегів. Це приплив і відплив 

моря. На Чорному морі приплив і відплив дуже слабень~і, так що їх 

r:ажко добачиrи. Це тому, що Чорне море з усіх боків оточене сушею. 

По всіх океанах і морях є морські поверхневі течії. Морська вода 

нливе там наче велетенськими ріками серед спокійної води. І на Чор
ному морі є така течія. Вона йде вздовж берегів України від сходу до 

заходу (на мапі - від правої руки до лівої). А коло дунайських гирл 
повертається на південь. Друга колова течія йде з Озівського моря 
здовж південно-східного побережжя ·Криму, а далі пливе на південь 

до Синопу, вздовж турецького й прикавказького берегів Чорного моря 
на північ від Керченської протоки. 

Вода всіх морів солона; з неї можна добувати сіль. Це й роблять 

на берегах України з приморських дуже солоних озер. Велика їх кіль-

i) 1 метр = 39,37 інчів . 
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І\ість є вздовж північного побережжя Криму. В Чорному морі вода 
менше солона, як в інших морях, бо в Чорне море вливається багато 
великих рік, що приносять сюди багато солодкої (прісної) води. 

Таке море, як Чорне море, називається сере.в.земним, бо воно 
з усіх боків окружене землею. 

Українські береги Чорного моря сильно повигинані й повизублю
вані. То суша висувається ширшими чи вужчими виступами в море, або 
море втискається в сушу. 

Те місце, де море врізується в сушу, називається затокою, а коли 
воно маленьке, то сагою. Саги дуже вигідні для кораблів, бо там їм 

безпечно від морських хвиль і вітрів, і ~ораблі можуть свобідно стояти 
при березі, там їх навантажують і виdантажують. Такі саги, це при
стані або портИ. 
При берегах України бачимо теж виступи суші, облиті з усіх боків 

подою, та все таки сполучені з сушею хоч би вузькою шийкою. Такі 

великі виступи суші - це пІвостровИ. 

При берегах України є один більший півострів, що зветься Крим. 
Є й менші півострови, цілком малі, що гостро врізуються в море, але 
вони звуться роги. Частини суші, облиті з усіх сторін водою, це 

острови. При берегах України островів мало. 
На захід від Криму українське море творить велику затоку, що 

зветься ДунаАсько-ДнІпровська. Тут є декілька саг, тут виходять ли
мани Дністра, Півд. Бугу А Дніпра в море; тут є гарні пристані: Одесь
а, МмкоаІкка та Сеаастоrdльсwса. 

03ІВСЬКЕ МОРЕ 

На східнім боці Криму бачимо неначе затоку Чорного моря -
ОзІвське море. Це маленьке середземне море. Керченська протока лу
чить його з Чорним морем. Протока, це вузька смуга морської води, 
що лучить два моря одне з одним. 

Озівське море мілке й має воду ледве солонувату. його віднога -
ue Гниле море, відділене Арабатською косою, тобто довжезною піс
куватою лавою, 112 км. довгою і всього 270 м. шнрокою. Гниле море 
або Сиваш - це велике, дуже солоне озеро, 150 км. довге, а 3-22 км. 
широке. Води Сивашу насичені йодовими солями, через що в ньому 
не можуть жити ніякі живі організми. Велика насиченість води Гнилого 

моря або Сивашу різними солями стала тепер осщ:>вою великого хе

мічного промислу. Подібних кіс, як Арабатська, тільки значно меЬих, 
є більше на Чорному й Озівському морях. 

Береги обох морів низинні, хоч вищі від позему моря. Тільки пів
денний беріг Криму гористий, з дуже гарними краєвидами. Щоб нимн 
налюбуватись і накупатись у морі, з'їздяться сюди щороку люди з да
.1еких сторін. Таксамо гористе й дуже гарне побережжя українськоі 
Чорноморщини при кавказькому побережжі. 

Чорне й Озівське моря цінні ще й тим, що в них повно всякої 

риби. Великі валки українських чумаків розвозили колись чорномор
ську сіль і рибу по всій Україні. 
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Запишіть у зшитку слова, з'ясуйте їх значення і запам'ятайте: 

океан 

приплив 

відплив 
хвиля 

морська течія 
середземне море 

затока 

сага 

пристань 

Запитання А завдання: 

порт 

шийка 
піu6стрів 
ріг 
(,стрів 

протока 

коса 

Великий океан 
Індійський океан 

Покажіть на мапі Чорне море. 
Де воно найглибше? 
Чому мореплавство таке корисне? 

Атлантійський океан 
Чорне море 
Озівське море 
Керченська протока 
Гниле море - Сиваш 
Арабатська коса 
Крим 
Чорноморщина 

Що таке морські хвилі, приплив і відплив, течії? 
Що таке середземне море? 
Що таке затока, сага, пристань, протока? 
Що таке півострів, ріг, шийка, острів, коса? 
Де береги України високі, а де низинні - покажіть на мапі. По

кажіть усе, про що читаєте в книжці, на мапі й запам'ятайте обриси 
моря й суші. 

Гори, внсоЧ(ІНИ й ВИ3ИНИ ва 3eмJJi 

Живемо на твердій поверхні землі. На ній стоять доми, села, 

~1іста, на ній сіють збіжжя, садять городину й садовину, на ній про

ходять шляхи. 

Тверда поверхня землі звичайно зверху пухка й сипка. Цей верх
ній шар землі називається rрунтом. r рунт може бути або чорнозем
ний або піскуватий або глинястий. Найбільш родючий грунт чорно

земний. його на Україні дуже багато. Тому Україна найбільше ро
дюча країна світу. 

Під Пухким rрунтом залягає звичайно кам'яне румовище, а ще 
г.1ибше - тверда скеля. Подекуди виходять скелі й на поверхню землі. 

Скелі те»\ корисні для людей. Скелі постачають людям кріпкий мате
рія11 на різні будівлі, а вапнякові скелі, тобто вапняки, дають матеріял 

д.~я випалювання вапна на кам'яні будови. 

У скельних. шарах України є і всіляке інше добро, як от вугіль, 
залізо, сіль, нафта, ртуть ·та інші кор нені копалини. Добувають їх 

у копальнях, тому їх називають - копалинами. 
Сама поверхня землі буває рівна або нерівна. Такий простір 

зе~tлі, що рівний, наче стіл, або легко хвилястий, зветься рівн1tна. 
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Рівнини звичайно простягаються над морями. Нераз вони далеко від 
:'Іюря, та все таки положені невисоко над його поверхнею. Висоту 
різних місuь на земній поверхні міряємо завжди від поверхні чи рівня 

:'\юря або океану, 

Рівнин:~ невисоко положена, не вище 200 метрів (218.9 яр.), 
називається низина або низовина. Одначе бувають рівн:Ини положені 

нище 200 метрів над рівнем океану, тоді вони називаються височи
нами. А рівнина, якої оисота над рівнем океану більша як 500 метрів, 
називається плоскоrірям. 

Плосног1р'h 

Низовина, западина, височина і плоскогір'я. 

Інколи на суші зустрічаються місця, що розташовані нижче від 
поверхні моря, але води океану їх не заливають, бо вони відrоро
,uс:ені віJІ океанів високими ділянками суші. Такі низнни називаються 

•nUивuи. Прикладом такої западини є Прикаспійська западина, 
R 1кІА НІХОАИТЬСІ наАбіпьwе в світі озеро - Каспійське море. Рівень 
1nАИ в КасnІАсьісому морі 28 метрів нижчий від рівня океану. 

По низнм.х і внсочннах зустрічаємо часто горби або узгір'я. 

Горб. 

Горб, це невелике підвищення rрунту, яке має пологе узбіччя або 
схили. Місце, де починається підвищення, називається підніжжям, 
а найвища точка горба називається вершком або вершиною. Гr рби, 
звичайно, невисокі, їх схили спадисті або пологі, а вершки круглаві. 

Такий простір, де багато горбів, називається горбовиною. 
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Велике підвищення земної поверхні з більше або менше стрімки
ми схилами називаємо горами. Кожна гора, як і горб, має підставу або 
Підніжжя, схили або узбіччя, тобто спадисті боки гори, і вершок або 
вершину чи шпиль - найвище місце гори. 

Гори мають різну подобу. В одних узбіччя пологі, а вершок 

круглий - це щовби. У других узбіччя стрімкі, верх наче стіжок -
це стоги. В інших узбіччя стрімкі, верх гострий - це остриці. Вони 
бувають в дуже високих горах, виходити на них важко й небезпечно. 

Кра їна, вкрита гора.ми, це верховина. 
Горби й гори рідко стоять самітно. Звичайно вони або згурто

вані в громаду - тоді~ це громадні гори, або впорядковані в ряди. Тоді 

це nасмові гори. 

Пасмо гір або гірський хребет - це ряд гір, що тягнеться в· од

ному напрямку. Воно має подобу велетенської пили або водної хвилі, 

залежно від того, ч11; верхи гір у пасмі гострі чи круrлаві. Широкі 
й глибокі заглиблення між верхами, які дозволяють легко перейти 

гпоперек гірського пасма на другий рік, звемо провалами. 

Поміж горами й горбами простягаються долини. Це поздовжні 

заглиблення земної поверхні наче великі борозни. В них пливуть 

річки й потоки що повижолоблювали собі ці долини. Долини бувають 

різні. Одні довгі, глибокі й широкі, - тоді їх звемо головними доли

нами. Інші бувають коротші, вужчі, менше глибокі, - це побічні 
долини. 

У пасмових горах долини проходять або поздовж хребтів, - тоді 
іх звемо поздовжними долинами, або йдуть у поперечному напрямі, 
тоді іх звемо поперечними долинами. Бувають і такі долини, що про

J10.млють упоперек гірські пасма. Такі долини звемо проломовими 

долинами. 

Долини є й на в·~сочИнах і на низИнах. На височинах вони зви
чайно тісні, крутобокі. Звуть їх ярами. На низині долини бувають 

широченні й неглибокі. 

На географічних мапах можна значити всю подобу зе~шої по

верхні. Низ:Ини позначують, звичайно, зеленою барвою, височИни 
жовтава-бурою, гори бурою, або червоною. Крі~1 того, позначують 
дрібненькими лініями всі ті місця, що на однакову висот)· підносяться 

понад рівень моря, чи спадають нижче рівня ~юря. Це лінії рівних 

висот ( ізогіпси). 

Запитання: 

Що таке грунт? 
Які бувають гори, долини? 
Що це рівнина, низина, височина, гори, верховина? 
Що таке яри? 
Як позначують на мапі низИни, височІ1ни, гори? 
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rop11, ВВСОЧНІІИ Й НИ:JНИВ Украіви 

Наша Україна, це край переважно рівний. Нераз і сотню миль 
переїдете і не побачите ні гір, ні навіть горбів . . Більше як дев'ять 
десятих України займають великі низИни або пологі височ:Ини. Тільки 
де-не-де бачимо гороб6вину. А одна десята частина України вкрита 
горами. 

На півдні України підносяться три великі пасма гір, з яких два 

- - Карпатські гори і Кримські гори лежать на території України, 
а третє - Кавказькі гори тільки межують з українською територією 

та з українським Чорним морем. 

Карпатські гори діляться на чотири частини: від заходу на схід 

тягнеться Низький або Лемківський Бескид, далі йде Високий або 
Бойківський БескЙД, потім r орrани і Гуцульський Бескид або Чорно
гора. 

На північнім боці Карпат простягається довга полоса горбовини, 

що називається Підгір'я або Підкарпап . На південному боці Карпат 
простягається закарпатське підгір'я, atjo Закарпаття, що переходить 
до велик6ї Угорської низинИ. 

Карпати дуже гарні гори. їх узбіччя вкриті чатинними лісами; 
по хребтах тягнуться гарні й багаті всіляким зіллям і квітами поло~ 
ннни, ще вище здіймаються стрімкі скелі. Чудовими долинами біжать 
по скелях і камінню хрустально-прозорі карпатські річки. 

Кrt рпатські горн. Чорногорський вершок "Іllпиці''. 
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Кримські гори - це невеличка пасмова верхов:Ина, що доходить 

дСJ 1500 метрів висоти. Ії плоскими верхами простягаються гірські 
пастівники, полонини, що звуться по-татарськи Яйла. Найвищий 

шпиль, це Роман Кош ( 1540 м.) і Чатирдаг ( 1526 м.). 
·Кавказ - це величаві пасмові гори, яких :13ерхи окуті вічною 

кригою - льодовиками й білі від снігу, що ніколи не тане. Найвищий 

нершок зветься Ельбрус ( 5630 м.), а другий Казбек ( 5043 м.). 

Кавказькі гори - вершок Казбек. 

Кримські гори - шщ на гору Ай -Петрі. 



височини· 

Височин на Україні багато й вони займ~ють великі простори. 
Найдалі на захід висунена височина Розточчя, на схід від неї лежать 
Волинська й Подільська височини. 'на південь від Поділля простяга-
1:ться Покутсько-Басарабська, на схід від нього Придніпрянська висо
чина та Запорізька гряда, що з'єднує· Придніпрянську височину 
з Приозівською. На сході України лежать височини Слобожанська 
й Донецька (Донецький кряж). 

Всі височини на ~країнr невисокі, поверхню вони мають· рівну, 
11егко хвилясту, поперерізувану долинами, які бувають, звичайно, 

глибокі й крутобокі. Найглибші долини, це подільські яри, в яких роз

містилися села з розкішними садами. 

НИзин на України більше як височин. В північній Україні ;Низини 

.11ісисті і вкриті болотами, а в південній Україні степові. 

низини 

Низини в Україні розміщені так: на північ від Розточчя .тrежить 

низина Підляшшя, на північ від Волині низина Полісся, між височиною 
Подніпров'я й Слобожанщини тягнеться Н.адніпрянська низина, між 
Слобожанщиною та Донецькою височиною - Донецька низина, на 

схід від Донецької височини - Донська низина. 

Над Чорним морем простяглася довжелезною смугою Чорномор

ська степова низина, її частини - це Кримська й Кубанська низини. 
На самій східній межі України сусідує Прикаспійська низина. 
Частина цієї низини лежить понижче дзеркала моря. Такий зем

ний простір зветься депресія або западина. 

Українські низини безкраї своїм простором. Немов море про
стяглись вони навкруги. Тільки високі могили, що їх висипали наші 

предки на вічну пам'ять оборонцям, героям України, чорніють на 
широкому обрії. 

Запишіть у зшитку слова, з'ясуйте їх значення і запам'ятайте: 

rрунт 

чорнозем 
пісок 
глина 

скеля 

мінерали 
горбовина 
гора 

узбіччя 
вершок 

рівнина 
низина 
узгір'я 
Високий Бескид 
Горrани 
Чорногора 
долина 

Підляшшя 
Полісся 
яр 
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Говерля 
Підкарпаття 
Наддніпрянська низина 
Закарпаття 
Кримські гори 
Яйла 
Розточчя 
Роман Кош і Чатирдаг 
підкавказька горбовина 
Волинська височина 



Подільська височина Карпати 
Слобожанська височина Кавказ 
Донецька височина схил 
западина першина 
Донецька низина горб 
Донецька височина Ельбрус 
Донська низина проломова долина 

Запитання й завдання: 

Що таке рівнина, низина, височина? 
Що це узгір'я, гори? 

вершок 

шпиль 

верховИна 
гро~1адні гори 
пасмові гори 
провал 
підніжжя 

Чи бачили коли долину, горб, гору? Розкажіть, що знаєте про них. 
Чи бачили, як вода жолобить собі долину? 
Покажіть на мапі всі верхов:Ини, височ:іши й низини України. 

ВоА• ва ~емлі 
Загально відомо, що таке дощ або сніг. Це вода плинна або за

мерзла, що спадає з хмар. 

Одна частина тієї води випаровує знову в повітря, друга частина 

вjдпливає по поверхні землі, третя входить у землю і там розходиться 

по верствах землі. 
Шари, з яких складається земна кора, бувають звичайно зверху 

сипкі. Вони пропускають воду. Та в більшій глибині звичайно бувають 
кам'яні шари, які води не пропускають. Підзе:\Іна вода мусить збира

тися над ни.ми. Там, де непропускальний шар виходить на поверхню 

землі, випливає наверх також вода і творить джерела. 

Просякання дощових: вод у зем.1ю. 
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Джерела бувають звичайно на узбіччях гір, горбів, на схилах 

долин, над ріками і річками. Коли підземної води мало, джерело ледве 

слезить, коли ж її багато, то сильно б'є з-під землі. 

Розріз колодязя. Розріз артезіянського ко.1о;хязя. 

Вода, пливучи під землею, розпускає в собі різні мінерал11 -
сіль, залізо, сірку та ін. Часто буває, що в воді джерел розпущені 
нілющі мінерали; така вода зветься мІнераяьна. У нас в Україні багато 
таких мінеральних джерел на Підкарпатті, Закарпатті, Підкавказзі, 
Кримі, Волині, Поділлі, Київщині, Харківщині й Полтавщині. 

Джерела дають людям питну воду. Де джерел мало або де їх 
зовсім немає, там люди копають ями так глибоко, аж докопаються 
до підземних збірників води. Такі ями називаються криниці або коло
дязі. З них черпають воду журавлями, помпами або самими ключка!>ІИ, 
коли колодязь не дуже глибокий. 

Вода з джерел випливає !>tалими стру!>tками, які лучаться в потіч

ки, потічки в потоки, потоки в річки, річки в ріки. Все це пливучі води. 
Вони все спливають у тому напрямі, в якому похилена зе!>1на поверхня. 
Між потоком, річкою і рікою різниця тільки в величині. 

Крім джерельної води, в потоках і ріках пливе дощова й снігона 

вода. Коли її відразу б~4гато прибуло, тоді буває в потоках і ріках 

повінь. Весняні повені r1аших рік досить часті. Ве.1икі понені бунають 

влітку у гірських гі:~ах України. 

Кожен потічок, кожна річка й ріка пливе в своїй до.1ині. Кожна 
µічна долина витворилася такю1 способо!>1, що її вижо:юб11.1а довrювt 

віками та сама річка, яка в ній тепер пливе. Пливуча вода силою своєї 

течії змиває дно, по якому пливе, відриває його кусники і несе з со-
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бою. Ці ка~1інчики, що їх вода нересуває по дні, труть теж об дно 

і жолоблять його. Так творить собі вода рівчак і пливе в нім. Всі 
пливучі води, малі чи великі, мають завжди на дні своєї долини рів, 
яким пливуть. Це русло або корито, воно має два береги: правий і пі

вий. Правий берег ріки, це той, що по правій руці, коли :ми дивимося 
в сторону, куди пливе ріка. 

І 

: Корінний 
: берег 

Рус,10 рік11 і річкова до.шна. 

Вода жолобить дно свого русла й під:'І1иває його береги. Все, 
що відірве від дна й берегів, несе з собою: глину, на:'І1у.1, пісок, ка~1іння. 

Каміння подорозі обточується і з нього робиться кругла рінь або 
дрібна жорства. Все те, чого вода не :\ІОЖе взяти з собою, осідає на 
дні або на берегах русла. То:'ІІУ над ріка:'І1и бачюю часто зарінки, за

му лки, пісчанІ пави. 

В горах України, як ось у Карпатах чи на Кавказі, ріки пливуть 
швидко й несуть із собою багато ка:\1іння й ріні. їх дно сильно похи
лене, тому ми каже:'ІІО, що вони ~1ають ве.1икий спад. Деко.rш дно річки 

нагло зало~1.1юється і вода спа.~ає наче по ступенях, а часо~1 в рус.1і 
ріки трапляються великі ске.1ьні обриви -- тоді вода рине вниз з пев

ної висоти і так пост~є водоспад. Водоспад часто зустр~ається на 

1·ірських ріках. На українських ріках водоспадів небагато. В Карпат

ських горах є кі.1ька, о.~ин на ріні Прут в Яре:'І1-1у. а .~ругий, :\1енший, 

на річці Рибнині ко.10 Косова. 

Іноді рівнинна ріка на с1ює:'І1у ш:1иху зустрічає нерівності, ск:1а.1ені 

з пухких і твердих порід. Пухкі породи ріка поступово з:'Ішває і несе 

1:низ. Тоді нерівності зрівнюються. А.1е тверді поро.111 не.1егко пі.1-

даються роз:\шванню, вони виступають з води як пороги, на якнх спо

кійна течія води стає подібною до гірської. Ті.1ью1 за порог,ащ1 ріка 

стає знову спокійна і знову плавно продовжує свій ш.1ях. Такі поро111 

G.vвають і на наших ріках, найбі.1ьші з них на Дніпрі, а.1е їх тепер не 

1:идно, бо їх закрила вода, яка піднес.1аси в певній част11ні pih:11, ко.-111 

:і будовано на Дніпрі ве.1ику греб:1ю. 

У горбовинах або височІ1нах п:ашуть рік11 значно поні:1ьніше. їх 

дно ~1енше похилене і спад :\1енший. Рік11 жо:106:1ять .1НО с.1абше, не

суть багато піску й осаджують його ве.111кн:'\11t :1ава:"І111. Стан во.111 по

стійний, ріки бувають вже не ті:1ьки сп:1авні. а.1е іі пр11.1атні до річн11х 

lуден. 
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І30~1оспа.:~. "Гук" на річці Рнбн11ці к. Косова . 
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На низинах ПJІивуть ріки ціJІком пові11ьно. Дно їх не дуже нахи-
11ене, спад малий. Rіки мало вже жоЛоблять, зате дуже багато осаджу

ють, та звичайно тільки пісок і наму'11. Ріки низинні розливаються ши
роко і в'ються по широких долинах ве1шкими закрутами-петлями. 
Стан uоди постійний, глибина значна, бродів - цебто місць, д~ можна 

ріку перебристи, майже немає. ТиІ\по всі бі11ьші 11изинні ріки доступні 

до плавби великим річним а то й морським суднам. 

Кожна ріка має верхню або горішню, середню й нижню або до

лішню течії. Верхня течія це та частина ріки, що б11ижче до вито_ку 

або-"ждерела. Нижня течія це частина ріки, що б11ижче до гирла, а се

редня течія, це середня частина між верхньою і долішньою течіями. 

Всі пливучі води Плинуть у сторону моря, бо воно положене 
нижче від поверхні землі, тож води пливуть завжди вниз. Такі ріки, 

що вливаються просто н море, називаються головні ріки, а ті, що 

в.rшнаються н голонні ріки, це доплини або притоки. Головна ріка 

µnзом з притоками творить водну сітку. 

Простір, який займає водна сітка якоїсь ріки і з якого води сшш
нають саме в цю ріку, зветься сточишем або басейном цієї ріки. Про

стір, з якого всі води спливають в одно море, зветься басейном моря. 

Границі між двома сусідніми сточищами називаємо вододілами. 

Сточнще ріки її частнн11. 

Оці вододіли проходять не тільки по гірських хребтах, а часто таки 

й по височинах і низинах. 

Коли вододіл низький і плоский, легко получити ріки двох басе~ 

нів чи сточищ сплавним каналом. Канал, не широко й глибоко викопа

ний рів, яким ~южуть проходити су дна. 
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Місце, знідки ріка випдиває, тобто бере свій початок, називаєть

ся джерелом або витоком ріки. Витоками рік можуть бути джерела, 
(JЗера і болота. Багато рік беруть свій початок з озер, боліт (Дніпро) 
і з гір, нкритих снігами. Всю свою воду ріки несуть в інші ріки, 

~ озера, моря й океани. Місце, де ріка вливається в озеро, море, океан 

називається гирлом ріки. Гирла рік до моря бувають дуже різно

родні. Звичайно гирло буває відкрите -- ріка просто вливається 

н море і все, але буває й таке, що ріка наперед розширюється як лійка 

-· це гирло тикувате - або розділюється на так звані рукави, яких 

може бути два або більше, а між ними залишаються острівці. Таке 

гирло називається дельтою ріки, бо воно подібне до грецької 

букви, яка називається дельта. 

На берегах України ріки в11инаються в море лиманами. Ріка 

розливається в велике озеро, що називається лиманом. Лиман відді

JІений від моря довгою смугою піску чи намулу, яка називається ко

сою. В цій смузі буває один або більше проривів, якими вода з лима

нів виходить у море. Ці прориви називаються гирлами. 

На мапах ріки зображують звивистими лініями, які стають щораз 

грубші (товстіші) коли зближаються до гирла. 

Запишіть у зшитку слова, з'ясуйте їх значення і запам'ятайте: 

джерело 

~1інеральне джерело 
криниця, колодязь 

пливучі води 

повінь 
русло 

корито 

беріг 
рінь 

Запитання й завдання: 

жорства 

пісчані лави 
пороги 

шипоти 

підстава 
середня течія 
брід 
спад 

доплин 

Шо таке джерело? Як воно постає? 
Шо таке мінеральні джерела? 

1юдяна сітка 
вододіл 

сточище - басеИн 
.11иман 

устя 

гирло 

витік 
горішня або верхня течія 
долішня або нижня течія 

Чому вони називаються мінеральними? 
Де бувають повені в Україні? 
Як визначити правий і лівий беріг ріки? 
Чому вода в річці жолобить дно? 
Котру частину ріки звемо горішньою, середньою, долішньою 

течіями? 
Шо це пороги? 
Чим вони відрізняються? 
Ку ди вливаються ріки? 
Шо це сточище, вододіл, гирло ріки? 
Які бувають гирла рік? 
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Що таке мінеральні джерела? Чому вони назиоа1011,ся :-.1інераль
Покажіть на мапі України лимани: що вони нагадую 1 ь? Який їх 

вигляд? 
Покажіть і позначіть на контуровій :-.1апі України вододі;1, стu

чище Дніпра, Дністра, Дону, Кубані. 

Ріки України 

Україна вкрита густою сіткою рік. В більшості вони належать 

до басейну або сточища Чорного та Озівського :-.юрін і лише незнач

на скількість вливається в Вислу, яка належить до сточища Балтій

ського моря. 

На всій території України пливе понад 22 тисячі рік і річок, 

з яких 2.613 мають довжину більіuу як 10 кіло:-.1етрів, а 117 мають 
довжину понад 1 ОО кілометрів. 

Всі ріки України !\ІЗють 10 основних річкових басейнів або 
сточищ, а з них найбільший Дніпровський басейн. Менші трохи ба

сейни: Дністра, Південного Буга, Північного Дінця, Дунаю та ін. До 

Чорного моря вливається першою від заходу ріка Дунай. Це величи
ною друга ріка в Европі. Її Гирло, це велика де.1ьта, в якій здавна 
живуть потомки славних запорожців. Дунай :-.1ає дуже багато допливів. 

Поміж ними деякі випливають з українських зе:-.1ель і проходять по них. 
Lle Тиса з її допливами, буковинський Серет і бистрий Прут із холод
ним Черемошем, що пливуть із Чорногори. 

Недалеко Дунаю впадає в Чорне море лю1аном річка Кундук 
(Кагильник). 

Бистроводний Дністер випливає з Бескиду, пливе по Підгір'ю 
й Поділлю, де творить величезний яр і пороги (коло Я!'tшо~1я). В.1и
вається в море великим лиміном. Він має 386 приток або допливів 
і ДОВГИЙ на 1362 км. 

Правобічні допливи Дністра, це бистрі верховинські річки: Стрий, 
Свіча, Лімниця, Бистриця та баса рабські повільні ріки: Реут і Бик. 
Лівобіч приймає Дністер: карпатську річку Стривігор і поді.1ьські 
річки: Вершицю, Гнилу Липу, Золоту Липу, Стрипу, Серет, Збруч, 
Смотрич, Ушицю, Лядаву, Мурахву, Русаву, Яrорлик і Кучурrан. Всі 
ІLі річки маловодні, пливуть глибокими ярами. Дністер придатний до 

п.1авби тільки частинно. 

На схід від Дністра вливаються в свої .1ю1ани річки: Куяльник 
і ТипІrул, маловодні й невеличкі. їх лю1ани !\1ають і воду, і осад (боро
ннну) з лікувальнюш властивостя!\tи, з яких щороку користають 

тисячі хворих на різні недуги, головно ж на запа.1ення суставів -
ревматизм. 
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Велика ріка України, не Південний Буг, що розмежовує височини 

І Іоді;1;1я й І Іридніпров'я. Н скелястому кориті Південного Буга небагато 
води, тш1у він несплавний. Але, випливши на Чорно~юрську низину, 

ГІівл.енний Буг стає сплавний і творить глибокий лиман, що .r~учиться 

:J Дніпровим і називається Дніпро-Бузьким лиманом. 

Іlра~юбічні допливи Південного Буга: Рів, Колима, Чичиклея; 
дівобічні: Соб, Синюха з Ястранню, Прним і Гнилим Тикичем і Виссю, 
Мертвовод та Інгул, усі небагаті водою. 

Дніпро 

НайбіJІьша ріка України, це Дніпро. Він дорогий для кожного 

українця й українки своїми споминами про давню славу й давнє лихо

л1ття нашого народу. З Дніпром зв'язана вся доля й недоля України; 
над його берегами творилася українська держава, гуртувався спокон

І?іку в одностайну громаду український нарід. Над Дніпром завжди 

6ув осередок України. 

Дніпро, це одна з найбільших рік Европи (третя по Волзі й Ду
наєві). Випливає Дніпро на Білорусі, далеко на півночі від України, 
біля села І<лєцово на Смоленщині -- з невеликого !\Юхового болітця. 

На Україну входить Дніпро вже як нелика судоходна ріка і ділиться 

м :с Клецо8о 
220 дооогобуж 
200 Смоленськ 

Орша 
• Магильо8 ~ ~ 

~--~ ..... ,, · Ро~ачо8 ~ ~ 
140 ~ 

120 -- Киї8 ... 
' Каніб 

І оо -- ·-+-+----+-'----+---+"""--
1 
• 1 Чер~си 

80 -+----+--+--+----1-----'---+-'--+--"""'
1 
": . ' реде;~%~петробськ 

f>O ! ;-~--+---+---+-+---і---+--1--"'>о... І 

40: Запоріжжя· ·: 
: Нікополь~ . Чорне 

;ю І -- ~---+-----<>----~_.___._ _ __._..___..... _ _.....~ 1 Херсон 1 Дніпро8ський 

01P18s!'~ 'jо_р~ога_ мон_ _ _ _ _ _ _ -l- _ _ _ '1 лиман море 

І "---=----=~-:---~І ~L___,...L-...l.-.-..L.-J---L..-J...;__~:-----0 (У) N <:t" in Ф <:t" 0 Ф с-с ro·· t-

ёЧ ~ ~ <Z ~ ~ ~ g ~ §· сь 

ІІ 

11 

еч с.о ..- еч ID Віддаль 8 км Від 
·Сі) -- о ;! се 
ФО С"4 Витоку .... ~ C'J ~ 

/ Іоздовжни~ переріз Дніпра від витоку до лиману. 
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J tніпро під К11єrюм. На пра
вому nерезі ш1~'ятни к Воло
л.1 1~111р ов і Не .111ко~у . 

. \!\іст І І ; 1т о 11 ; 1 н а ]lніпрі під 

! \Іit: ULHI. 
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І Іоздовжний пt:реріз ]{ніпра в районі пороr·ів. 

на безліч рукавів та обливає багато островів і острівців. Дніпрова 

долина широченна; щороку весною заливає її ріка на кілька кі"10~1етрів 
у ширину. Навіть нерозлитий Дніпр~ широкий на 400-600 ~1етрів 
і більше. Правий його берег високий і гористий, а лівий низький 

і рівний. На горах, на пранш1у березі розсівся наш славний город 
І\иїв, а на Канівських горах стоїть могила Тараса Шевченка. 

Напрям течії Дніпра аж до Києва ·- південний, від Києва аж до 
ііого порогів -- південносхідний. Пороги переп.1иває Дніпро у півден

ному напрямі, а переп.1ивШи їх, звертається на південний захід 
і в цьоl\Іу напрямі допливає до моря. 

Найбільш характерною частиною течії Дніпра є район порогів, 

довгий на 90 км. Тут береги його скелясті й високі, подібно як і його 
лно та й усе русло, виповнене гранітними каменюка~ш-з.10~1а~1и. 

~\ісцяl\ІИ ці гранітні зломи простягаються впоперек корита ріки і тво

рять так звані пороги, через які Дніпрові води бистро й дико перели

ВJJ1ися, розбиваючись об густо розсіяні в кориті скелі. Рев і шум 

розбитих вод чути було далеко-далеко. 

Усіх порогів було дев'ять; найбільший між ними і найбільш не
безпечний був Дід або Ненаситець, з.1ожений із дванадцяти валів. 

На Дніпрі було багато островів. Найславніший з них був острів 

Хортиця, збудований з граніту. Це було сильно укріплене і природою 
і зброєю козацьке гніздо, зване Січчю. В районах Січі починався 
Великий Луr. Це довгі на десятки ю1. дніпрові плавні, повні старих 
дніпрових рукавів, так званих стариць, повні під~юклих багнищ, до

r1.1инін, серед них на підвищеннях росJІИ буйні "1іси, чудовий :\tатеріял 

на човни-чайки. В ці недоступні плавні в.1ивається ще степова ріка -
КІнськІ води. 

Все це, порозміщуване всу:\1іш, творило справжні джунrлі, які 
ш1жко було перейти. Необізнана "1юдина розгублювалася в ньому, 
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б.1уд11.1а. В нас.1і..:юк нього район11 Січі і Ве.111кого Лугу були важко 

доступні. важкі д.1я здобуття. Все 11е разш1 було Запоріжжя або Запо
розька Січ. 

Запорожні .1ови.111 рибу, полюваю1 на звірину, руба.·111 дерево на 

будову чайок, на яких виплива~и на Чорне море та нападали на ту

рецькі й татарські міста. 

Дніпро і в до:1ішній своїй течії творить здовж своїх берегів і ста
рих рукавів великі плавні, буйно й густо порослі очеретом, шуваро~1, 

підмоклими лісами -- це неначе продовження Великого Лугу ген аж 
до лиману - до моря. Кількома гирлами вливається Дніпро в лиман, 

довгий на 60 км. З лиману веде одно широке гирло в море. 
Дніпрові пороги були колись великою перешкодою в плавбі по 

Дніпрі. Через пороги nажко було переплисти більшим човнам і суд

на~~, то~1у треба було перед порогами перевантажувати товар і пере

nознти берего~1, а пото~1у, нижче порогів, знову перевантажувати на 

човни чи су дна і вже далі шшсти Дніпром. Ue забирало багато часу 
й праці. 

Тепер цих порогів уже немає. Вони заховані глибоко під водою, 

бо в то~1у ~1ісці, де пороги, вода піднеслася і закрила всі пороги. Ue 
сталося недавно, кі.1ь1.садесять років тому. На Дніпрі, нижче порогів, 

.,юди збудували велику греблю, високу на 54 м., яка загатила воду, 

що піднеслася перед греблею на З 7 і пів ~1етра та покрила всі пороги, 

sші перешкоджали плавбі. І тепер су дна чи навіть кораблі пливуть 

собі спокійно по Дніпрі, перепливають побіч греблі через окремо 

збудований канал, в якому вода підноситься і опадає, коли треба, 

і кораблі пщшуть собі сюди й ту ди, без перешкод. А крім того коло 

гrеблі по бу дували ще водну електрівню, так звану гідроелектростан

нію, з величезни~1и турбінами, які витворюють велику скількість елек

тричного струму, дуже потрібного для фабричного про~шслу, сіль

ського господарства, ну, і для освітлення. 

Дніпро довгий на 2285 кілометрів ( 1600 миль), його сточище 
таке велике, як ціла Франція і значно більше від Ні!'ttеччини. Допливів 

він ~tає 1155. Узявши їх разо~1, ~южна б опоясати ними одну 

третину земної кулі. 

Поза ~1ежами України в Білорусі в Дніпро впадає з правого боку 

Березина, а з лівого Сож - два великі су дно плавні допливи. В межах 

України першою вливається в Дніпро з правого боку велика ріка 

Прип'ять, що збирає води Полісся й Волині. Правобіч впадають у При-
11'ять Турія, Стоход, Стир з Іквою, Горинь із Случею волинською, 
Уборть і Уж. Лівобіч прий~1ає Прип'ять: Піну, Ясельду, Случ поліську 
і Птнч. 

Прип'ять - ріка сплавна, по ній ходять пароплави і безліч спла-

1.ів. що везуть дерево з Пш1ісся на степову, безлісну Україну. 
Да.1ьші праві допливи Дніпра: Тетерев, Ірпень, Рось, Тясмии та 
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Горішня течія рікн Кубані в Кавказьких горах. 

н~ Jерезі Північного ДЇНІЦ1Я місто Свято1 ·ірсь·к. 
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Інгулець, до якого в;шuаються Жовті Води, ненеJІикі й маловодні, але 
І'ОЛОСНі в історії. 

Найважніші лівобічні дош1иви Дніпра, це судохідна Десна з Сей
мом, Сула з У даєм, Псьол з Хоролом, Ворскла, Орель, Самара і Кінська. 

З невеликих річок, що пливуть із Донецької височини в Озівське 
море, найбіJІьші Молочна, Калміюс і Міюс. На Криму є ·rільки одна 

більша річка -- Салгир. 

Дальша ве11ика ріка України, це Північний Донець, ліна притока 

Дону. Дон належить до території України тільки частиною своєї до

лішньої течії. Північний Донець випливає на московських зе!\1:1нх, 

у Бєлгородській області, а на Україні пливе ·середньою і долішньою 
течіями. Недалеко моря він впадає в Дон. його Правий берег високий, 
а лівий низький. Ширина не перевищує 100 метрів. Судноплавний він 
на довжині 302 кілометрів. Найголовніші притоки Північного Дінця, 
зліва: Айдар (Гайдар) і Красна, а зправа: Оскіл, Торець і Луганка~· 

Калміюс починається між Юзівкою і ст. Ясинувата. Біля Марію
поля (Жданова) він впадає в Озівське море. Довжина його 209 кіло
метрів. З приток Калміюса найбільша права - Кальчик, ~олишня, ві

дома з історії, Калка, над якою у 1224 року відбулася трагічна битва 
українських князів з татаро-монголами. Інші притоки Каю1іюса: Бере

стова, Мокра Волноваха, а ліві: Суха Волноваха і Грузька. 
Останні ріки чорноморсько-озівської области, це невеличка сте

пова річка Єя і велика ріка Кубань, яка вишшває з Кавказу, як бистра 
нерховинська річка. Вона швидко зростає через приплив інших гір

ських річок і виходить як велика сплавна ріка на піл.кавказьку низину. 
Тут приймає багато бурхливих кавказьких 'річок, між ними Лабу 

И Білу, творить величезні плавні й великою дельтою вливається 
1· Озівське море. 

Західні межі України належать до сточища Висли, що вливається 

в Балтійське море. З праних доп.1инів Вис.11и проходять по !\tежах Укра

їни Дунаєць з Попрадом, Вислок, Сяк з Нислокою, гранична ріка 

України Вепр. Найбільший доплив Вис11и -- це Західний Буг із допли

вом Мухавцем, що сполучений каналом із Прип'яттю. Починається 
НіІ північно-західному схилі Волинсько-Подільської височини. Загаль

на довжина: 815 кілометрів. 
Ріки України багаті в різнородну рибу, як лящі, лини, щуки, 

соми, су даки й багато інших. У Ся ні й Бузі зустрічаються й вугри, які 

:'їtходять замо11оду в ці ріки з далекого !\юря, а коли виростають, вер

таються знову в море. В холодних гірських річках живуть пструги

форелі. 

Запитання й завдання: 

Покажіть на мапі вододіл !\Ііж Чорним і Балтійськю1 !\Юре!\t. 
Покажіть горішню, середню і долішню течію Дністра, Кубані. 
Які ріки п.11ивуть на Волині? На Слобожанській височині? 
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Річка с~ютрнч nід ка~'янне~ llo:i.i .lhCbl<Юt. 

Річка І І рут у горішній течії в Карnатах .. 

42 -



Стоячі води 

Крім пливучих вод на зе\1ній поверхні є ще И стоячі uo.:iи -
стави. Стави творяться та~t, де вода не ~юже свобідно відп.1ивати, 
натрапивши на заглибину, або ко.1и воді загородить дорогу якась 

гребля. 

Люди часто са:.1і стрю1ують воду, копають д.1н неї широкі й г;ш

бокі збірники - саджавни, або будують ч11 висипають упоперек річки 

насип - греблю. Тоді твориться став. 

Коли ж вода розіллється вже у прирu.:~ній заг:шби ні, тоді творить

сн озеро - великий природний збірник стоячої води. Ставів та саджd

вок Україні багато, і н них люди годують вснку рибу . 

До озера, звичайно, вливаються потоки або річки. Відп.шва.є вода 

з · озера все однією струєю: потоко\1, рікою або підзечною норою. 

8ода в таких озерах, що :чають відплив, так са:\Іо соподка як у ріках . 

Такі озера звемо річними озерами. 

Є теж озера безвідпливні, з яких вода не нідп:1инає. Вода в такнх 

озерах солона, нераз ще більше, як у ~юрі. 

Озера бувають і в .: ерховинах, які от у Карпатах і на Кавказі , на 

nисочинах та найбільше їх по низ1'rнах . 

Озеро І І;.:1е~ецьк~ н;.~ Но ,111ні . 



/ 

Сш1е1~ірс1.ке !JЗepu 11 І\арrнпа х . 

І Іо.1іські бо .10та. 



І<оли вода не може свобідно відшшвати, а її ~іамало, щоб утно
рити о~еро, то нона розмочує землю і шпворює грязюку. Такі місця-· 
ue болота, багна або мочари. Багна, порослі \юхш1 та іншою болотя
ною рістнею, звуться руди або рудавиии. 

Найбільші багна України на Поліссі, над Прип'яттю і її до-
пливами. Це слаrші полісьні або пинсьні болота. Ух щороку заливає 
повінь, так що з села 11 ce:io \ІОЖН<І дістатись тоді ті;1ьки чоuном. 

Весняну повінь прий\1ає насс.'1енш1 І Іо.т~ісо1 дуже радо. Весняні ноди 

приносять з собою багато урожайного :\1улу і заюш1аюп. його на тнх 

теренах, які вони за.'11ша.тнt. Сіножаття, покриті принесеним ~tулом, 

.1ають багато сіна. 

В місцях, де вода залишається впродовж нілого літа, творятьсJІ 

грузькі болота, покриті !'ІЮХО!'ІІ, шуварш1, очеретом та лозами. Пройти 
через них може лише людина, що знає всяку стежину й купину серед 

болота. Тільки в дуже гострі зим~t болота замерзають, і тоді можна 

всюди свобідно проходити чн проїжджати. 

Запишіть, поясніть запам'ятайте слова: 

етап, ставок 

болото 
озеро 

багно 
саджавка 
\ючари 

ру;1а111н~а 

бt•:і 11i;111:11t ВНІf іі 

:іа І ;11'1 n1111a 

1·реб.1н 

в і;111:11'1111ш іі 

к)·ш1на 

Пі.це о нии 

~.:і ножа п, 

\ЮХ 

шунар 

0 1 1ерс.'·1 
,'J<.1:ill 

стежІ1на 

Ко.1и спостерігаємо явища на небі, бачюю, що сонце щодня схо
дить, заточує великий лук над на111ю1 небосхи:ю:\1 і заходить. Так 

постає зміна дня й ночі, які творsпь л.обу. 

Бачи.1и ми також, що лук, який заточуе со1ще, не t: рівний. В один 
11ас він неuеликий, сою~е коротко, .r~ел.ве 8 1·ощtн перебуває на небі, 
стає опівдні невисоко. День тоді короткиіі, соняшне проміння падає 
скісно нз зем.1ю, не може я кс лід огріти її й повітря; тоді і є зима 
:t снігами й морозами. 

д,1е пома.1у починає соняшни~і .1ук на небі nільшати, день про

:1011жується, сонце щораз вище 11іднос~п1~сs1 вгору, займає щораз нищу 

11іuдснну точку, раніше сходить, 11і:ініше :іаходить і має час міцніше 

u1·ріп1 зе~1:ш. Тоді настає весна, бу ;нпься життя рослин і тварин . 
.J;.i;1i (uн11е щораз вище ходить по небі, щораз раніше сходить 

1 11і:шіше заходить, а вполудне стає дуже високо. День тоді найдоншнА, 
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:t 11іч наіікuротша. Со1шс с11.11,но 01·рі1.1ає :н~~1.1ю. То.1і :11аею літо з його 

снекою. Та знову 11оча:1у 1ючинає сонs1шш1й .1ук :11еншат11, сонце хо
;шп, щораз ннжчс rю небі. нізнішс ~..:хо:шть і раніше заходить. День 

стає 1.:оропш1й, а нііt довша. Сонш~ чає \1еш11е ч::~су нагріватн зе\1,1ю, 
бо йо1·0 nро:-.1ішн1 о.:kно падає на неї. Ві:1 то1·0 оає щораз хо;юдніше. 
Тоді настає осінь з її \1рнкою й частиш~ с1отач11. 

По осені 11р11хо:~ить :шча і 11ере\1іна 11<Р111наєтьо1 наново. Тоді 
І<аЖе\ю, що о.111н рін скінч11во1, а другий почався. 

Весну, :1іто, осінь і зю1у на:·шває\ю порами рону. 
І Іере:-.1іна :~ня й ночі, 11ере,1іна пір року дуже нажні .:~.1н .1юдеіі. 

Ніч те\1на й хо:юдна, день нсннй і те11.1ий, зю1а \Юрозисrа. ;1іто гаряче. 
Все це спонукує .1юдей будувати хати, сіяти весною, збирати ,1ітш1 
і осінню, робити собі :1егкнй чи теr1:1іший о.:~я1·. 

Всі ті пере\ІіІ'ІІ"І за:rежать від того, як сонне хu.1ить 1ю небі впро
довж доби й року. 

Люди дош·і віки :1у:-.1а.111, що сою1е шрав:1і круж.1яє по небі до

вко.1а зе\1:1і --- раз вище, раз нижче, та наука ;юс:rіди:1а, що воно не 

так. Мате:11атик і астроном l\оперник свої:11 пюроч про рухи небесних 

1 і.1 доказав, що не сонне круж.1яє довко.1а Зе\1.1і, а Зе\І.1я довко.1а 

сою1я і що Зе:11.1я постійно обертається донко:1а сноєї осі. Учені теж 

дос.1іди.1и, що сонuе, ue розпа.1ена і страшенно гаряча -І{у.1я, понад 

\ІЇ.lЬЙОН rазів бі.1ьша Ві..1 Зе:ІІ.lі. 

Підсоння, 11е переєічний стан понітря, а хви.шнний стан повітря 
зІ'е:Ію погодою і каже:1ю, що погода гарна, ко.ш небо синє, сонuе гарно 

сяє. або вночі никотиться на небо срібний :11іся11ь та розжевріються 
зорі. l\о.1и ж віють си.1ьні вітри, небо заснується х'1ара\ІИ, .1.1є дош 

абп :\tете сніг, тоді каже\ю, що погода погана. 

Найважніше явище н повітрі ·- не теп:ю і хо.1од. його чіряє~ю 
теп.10'1іро\1 або тер~1ш1етро\1. Ск:1ина рурка, в яку на.111то ртуті, чоже 

\~ати поздовжну або круг.1у фор~1у, ик ко:11у 1тгі;шіше. Стовпе11ь ртуті 

\юже ни сіти на стіні у верт11ка.1ьночу ( прюювісно\1у) rю:юженні, або 
.1ежати на яко:11усь пред:11еті у 11озе~ю:11у по:юженні; не за:1ежить від 

rютреб .1юдини. 1·0.1овню1 е:1еченто:-.1 тер\ІО\\етра є жнве сріб.10 

(ртуть), :11ета.1ь дуже чут.11ший на з:-.rіну те:-.шератури. З побі.1ьшенню1 
т~п.1а об'є:1r ртуті збі.1ьшується, із з:-.1еншенню1 теп:1а її об'є\\ з:-.1ен

шується. Використовуючи uю в:1астивість живого сріб:rа, вживають 

ііого до :-.1ірення теп.1а, до виробу тер:-.ю:"Іtетрів, звідси й назва - - те-

11.10:11ір або тер:\10:11етр. 

Павітри прозоре; воно пропускає соняшне про\Ііння с1юо1дно 

~~різь себе й не нагрівається від нього. Своє теп.10 дістає повітря ві.1 

З~\\ної поверхні. Соняшне про:\1іння нагріває її, і вона, в свою чергу. 

нагріває понітря. To:-.ty нгорі хоч та:-.1 1 з.1ава.1ося б, б.111жче до сонr1я 

Jуже хо.1одно. У високих нерхові1нах України, найбі.1ьше на l\авказі, 

1:нсокі верх1'1 гір окуті нічною ~кrн1гою та засипані uі.1ий рік снігачи. 
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Що стрі~1кіше падає сонячне про:\1іння на поверхню зе:\1.1і, то 

сильніше зе~1.~я нагрівається, а від неї й повітря. Знаєчо, що наша 

земля є кулею. Посередині, де її оперізує ве.1ике ко.10, що зветься 

рівник, сонuе стоїть опівдні uілий рік щонай:"І1енше так високо, як 
у нас улітку, або й вище, просто над го.101юю. Країни, що .1ежать не

далеко рівника, мають підсоння гаряче. Uі.~ий рік та:'ІІ ве.1ика спека. 

На півночі від нас, недалеко північного бігуна, а так са:'ІІО й пів..Іенного, 

лежать країни холодного - полярного підсоння. Та:'ІІ сонuе навіть 

у.7Іітку мало що вище підноситься на небо, як у нас вз1н1і. А зююю 

сонuя там майже uі.1ко:'І1 не пидно. На сю~их бігунах півроку тр11ває 

ніч з великю1и ~юроза:'ІІИ й :"11ете.1и11юш (по.1ярна ніч). Пів року, uебто 
вліті, триває день (полярний день). Тоді та:'І1 так теп.10, як у нас 
~)часною весною або пізною осінню. Між ню1и, uебто :'ІІіж гарячю1 

і холодним підсоннюш, лежить 01уга помірно·ваного підсоння. 

Запишіть у зшитку с.10ва, з'ясуйте їх значення і запа:'І1 1 ятайте: 

рівник 
п:дсоння 

К.lі:'ІІаТ 
тепло~1ір 
погода 

Запитання: 

Що таке погода? 
Що це підсоння? 

весна 

:~і то 
осінь 
зима 

пора року 

Яке підсоння на бігvнах? 
Яке на рів ни ку? · 
Чому на високих горах так хо.1одно? 

Гаряче Пі..ІСОННЯ 
ІІО.lярне пі.JСОННЯ 
ХО.10..ІНе пі.JСОННЯ 
ІІО:'ІІірковане пі.JСОННН 

Підсоння (клімат) України 

Україна :'Іtайже однаково ві;~;1а:1е11а ~1к від гарн 1 111х країв, що .1е

жать на пі11;1ні, у 1111рію, так і ві.1 хо.ю;ш11х, що :1сіІ-\ать нз піuночі. 
Підсоння України помірковане. Ні вс:111кої гарячі, ні вс.111кого хо.10..Іу 

11 Україні не буває. хоч нера] с11с1'а 11:1іті, 1111 :'Іюроз узю1і _1обре до

шку.1яють. 

Всюди в Україні :"11ає:-.ю, як ас :іІІІfІ1аіі110 був.зє в пш1і1жо11.зні:-.1 
підсонні, чот11р11 норн року --- весну, літо, осінь і знму. І\оіt,на з НІІ:-х 

r:риносить із ёобою з:-.1ін~· тс11.1а іі пого:111. зчі1:11 в ж1пті рос.11111, твар11н 
і :~юдей. 

Українське 11і;1со11нн .1ае н.зч !ї1ро.1овіІ' року 11с:1111-.:у різноро.шість 

тепла й погоди, ~ - не так, нк ас буває в гарн·1~1х 1111 :хо.10:11шх краих. 
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Українська зима гостра, але морози зnичайно не тривають довгt! 

В піnденнііі Україні море злагіднює зиІ\Іу, І\Іорська пода, як і всяка 

вода, пош1.1у нагрівається, але й довго держить тепло і передає його 

поnітрю восени і nз1ші. ТоІ\Іу в південній Україні зиІ\Іа триває два 

:"11ісяці. На південно:'Іtу березі Криму зиl\11{ майже неІ\Іає, бо таl'Іі КриІ\Іські 
гnр11 захищають від північних студених вітрів. В інших - піннічніше 

rю.'Іожен11х зе:'І1.1ях України --т- ЗИ:'\Іа триває більш як тµи або чотири 

чісяні. 

Весна n Україні буває коротка й тепла; по юи скоро приходить 
літо. Воно триnає по nсій Україні три до чотири місяці й завжди буває 

гаріrче. В південній Україні буває нераз велика спека. Українська 

осінь, звичайно, гарна й тепла. Щолиш під кінець осени, в жовтні 
й листопаді приходять холоди й слоти, що тривають кілька тижнів. 

Поті:о.1 настає зима ... 
В українських горах підсоння холодніше, як на долах і то впро

довж ніл ого року. Підсоння в горах ЗІ\Ііняється відповідно до висоти 

положення, тобто по вертикалі, а не позема, як на долах. В горах що 

нище, то холодніше, а вже на високих вершках гір так холодно, як 

у підбігунових околинях. ТоІ\Іу й не дивно, що на гірських верхах 

.'rежать нічні t'ніги. 

Поnітря дуже рідко буває цілком спокійне. Тоді кажемо, що 
є тишина. Звичайно повітря рухається, пливе струяІ\Іи в різні сторони, 

ro сильніше, то _слабше. Струї повітря звеІ\Іо вітрами. 
Коли вітер слабеньюtй, ледве ворушить листяІ\І, тоді кажемо, що 

не легіт. Сш1ьнj11шй вітер звемо просто вітром, дуже сильний вихром. 
Вихри бувають дуже небезпечні, найбільше п південній Україні, де 
вони І\ІОжуть свобідно розгулятися по широких cтeiiax. Узимі такі 

вихри наводять снігону І\Іетелицю, весною, в посушний час, вони роз-

1 іяають родючу землю хмарами пилюки. Це суховії. 
- У повітрі все й усюди находиться вода в виді пари, цебто у виді 

~1ікроскопічних --- для ока невидних - каплиночок. Що тепліше 

повітря, . то рідше розміщені ці мікроскопічні каплиночки. Небо тоді 

~1сне, ні хмаринки на ньому. Коли ж повітря стане холоднішати, тобто 

температура с_тане нижча, тоді ці мікроскопічні каплинки наближають

ся - гуснуть, а вкінці, коли охолоджування продовжується, вони 

починають зливатися, цебто скроплюватися, а тим самим і Збільшу
вати~я і на зеш1ю падає вода в виді крапель. Це дощ. Коли дощ дуже 

сJ.tлЬ°ний і рясний, тоді це злива. 

Коли повітря дуже хрлодне, тоді водна пара замерзає. Коли вона 

з.1мерзне . при зе:о.шій поnерхні, то постає іней. Коли ж водна пара 
замерзне вгорі, у х:о.1арах, тоді з них падає на землю сніг. Сніг скла

дається з дуже дрібненьких кристаликів замерзлої води. Він збиваєть

ся часто у платочки. Часом замерзає водна пара на подобу крупок, 

що падають на землю. Влітку часом вода у хмарах замерзає на подобу 
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"·руг;1их лед~ших кульок. Це град. І'рад 11остає зuичайно при громо

вііці. У повітрі є багато електричности. Вона виладовуєтьси звичай1-и" 

i:J хмар до землі великими іскрами, що їх називаємо блискавками. 

J)лискавка, пролітаючи через повітри, сщтчинює його дрижання. Тоді 
11уємо грім. В часі гроl\Іовиці віє, звичайно, сильний вихор, .r1лє струя

ми дощ, а часом і падає град. 

Північна Україна має переважно вітри від заходу, вони прино

сить з-над океану дощові й снігові хмари. Над Південною Україною 

1;іють східні вітри, звичайно сухі, та 11риноопь ясну погоду, влітку 

сщ~ку, uзимі морози. Північні вітри приносять на Україну холод і по

г~1йу погоду, південні вітри -- від ЧорJ-юго моря та від верховИ:н -
тепло, деколи дощ, бурю з гр()маl\Іи. 

Підсоння України радше сухе ніж вогке. Одначе 110 всій Україні 

І!:Ідає снігу чи дощу досить багато, ті;1ьки не скрізь однаково, рівно

мірно. В більш західних частинах України атмосферних опадів, тобто 

дощу, снігу, падає більше, ніж да11ьше на схід. На сході скількість 

опадів меншає, а вже у південно-східних частинах України їх зама110, 

неuистачально, тому там часто трапляються посухи. Це оже райони 

степів. Зате в українських верховйнах, у Карпатах, у Кримських 

горах та на Кавказі дощу і снігу дуже багато. Там за рік впаде стільки 

1:оди з повітря, що на долах України у двох або й трьох роках. 

Українське підсоння одно з найкращих на зем;1і. Тепле JІіто 
доз1ю;1яє JІюдям вирощувати всіJ1як~ збіжжя, городину, садовину, І'О

дувати худобу; морозна зю1а гартує тіло й душу українця та не гні

тить його довгим l\ІОрозом і те~1рявою, як зима холодних країв. Україн

ська весна тепла й соняшна з голубим небом і повітряl\І дала україн

ням тиху й лагідну вдачу; гарне гаряче літо й погідна осінь зробили 

українцн хліборобом, а його :іемто найгарнішою країною. 

Запишіть у зшитку сJІова, з'ясуйте їх значення і за11аі\1'ятайте: 

3."ІИRа 

мряка 

хмара 

роса 

град 

Запитання і завдання: 

сніг 
громовй.ця 
блИскавка 
грім 
посуха 

суховій 

і ней 
вітер 
11нхор 

В котрому місяці найхолодніше, в котрому найтепліше? 
Чому день узимі короткий, а влітку довгий? 
Чому півні 1ший вітер приносить холод, а південний спеку? 
Опишіть клімат тієї частини України, звідкн ваша родина. 
Порівняйте клімат південної України з кліматом тієї місцевости, 

;~е ви тепер живете. 

Опишіть клімат Волині й Полісся. 
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Рослинність України 

Кожна рослина потребує rрунту, щоб на ньому рости, 11овітри, 

щоб ним дихати, тешrа й uогкости, щоб тягти з зе~tлі пож1111у. На~і

більше значення має тепло й вогкість. Де їх багато, та~t рослини буйно 

розuиваються; де цього замало, там рослини бідні. 

Вся рослинність землі дуже .міцно зв'язана з підсонням. На зем;1і 
бувають усякі роди підсоння; тому й рослинність у різних краях нашої 

:~ емлі дуже різнородна. 
В нашій Україні рослинність багата й буйна. Земля в нас гарна, 

родюча. Майже три четвертини всієї України вкриті чорноземом. Ue 
чорна пухка земля, що від віків славиться своєю родючістю. Тільки 

північна й західна по1юси України чорнозему не мають, та є всілякі 

гпинки, досить родючі, особливо жовтий лєс, який називають також 

глеєм. Ue дуже урожайний rрунт. Так само в горах України чорно
зему немає. Українське підсоння дає дово;1і тепла й вогкости для 

розвитку рослин. Тому в Україні мало таких місць, де не росли б 1 

ніякі рослини. Все ж в Україні трапляються піски, особливо на північ

них теренах та uздовж великих рік, так звані прибережні піски. Вітри 
звівають їх у великі, досить високі насипи, так звані нучуrури. Ух 
1\ІОжна зустрінути теж і деінде по Україні, на пустих місцях, де ніщо 

не родить. Такі місця називаютьси неужитни. Але їх буває ,11ебагато, 

бо українська земля дуже родюча і всюди на ній щось росте. Рослини 

рідко ростуть окремо, хіба десь на пустині або на найгірших неужит

ках, але, звичайно, вони ростуть велики~~и громадами . 

Вся територін України дітпься під оглядом рослинности на три 
великі частини або зони: лісову, лісостепову і степову. Окрему ча

стину творить f{арпатські і Кримські гори, де рослинність залежить 

від висоти ~1ісщ1 , 11.е вона росте. 

Л11стян11й ліс на півночі України. 



ЛІСИ 

Найбільша гро:"І1ада рослин, не ліси, де різні або однорідні 1шсокі 

дереnа ростуть побіч різного роду низьких кущів. Ко:шсь УкрJїна була 

дуже .1ісиста й виглида.1а інакше ик тепер. Ве.111че:·ші :1і(11 11"1н111а:111 всю 

північну і західну Україну. Аж 110 І\нїв, Вінн1щю, Ка:\І\1нець, Чернівці 
шу:\1і:111 nе:шчезні .1іс11, а:1е сьогодні їх уже сті.:1ьки не:\tає. Найбі.1ьша 

частина лісів зберег.1ася ті.1ьк11 на півночі України, на Поліссі й Під

.1ишші та в Карпатських і Крю1ських горах. На Поліссі є різні ліси, 

~•ішані, тобто шпилькові (хвойні або 11ап1нні) і :шстині. Чисто соснові 

.&іси (бори) трапляються рідко, переважно в північно-західнш1у По

.1іссі. Найбільше поширені на Поліссі ліси з такюш дерева:\1и, як сосна, 

береза, граб, дуб, нільха, осика, липа, в'яз, клен, ясен, а з кущіn 
ліщина, горобина, :\Іалина і глід. В Карпатських і І<авказьких горах 

рослинність залежить uід висоти :\1ісuи, на ЯІ:Ш:\ІУ вона росте. Напри

к.1ад, на схилах гір і на підгір'ю до 600 :\І. ростуть :\Іішані ліси чатинні 
(хвойні) та листяні, нпр. ялина, 01ерека, бук і граб, вище, до 1200 :м .• 
букові ліси й :\Іішані -- бук, ялина, явір, береза, 01ерека, які ростуть 

20-30 м. високо. Понад 1500 :\І. дерева стають щораз :\Іенші і ниро

джуютьси в великі кущі, а на са:\ІИХ верхах гір дерев зовсі:\І немає, 

тільки кущі й трани. Це так зІJані полонини, де влітку гуцули нипа-

Сніги, голі скелі. 

Високогірські 

чаtарники. 

Чатинні або х·войні ліси. 

Листяні ліси. 

Грецький горіх, каштан, 
оічнозелені дерева. 

Рівень моря. 
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сають худобу, головно вівці. Подібно буває і в _ Кримських горах, з тим, 
що на південних схилах Кримських як і Кавказьких гір ростуть так 

звані південні рослини середземноморського типу: капариси, лаври, 

лавровишні, олеандри. Бони вічно зелені. Але щодалі на південь, то 

лісів меншає. Головна причина цьому підсоння. Воно що далі на пів
денний схід, то менше має вогкости, до того ще й rрунт переходить 

часто в солочанки; із землі виходить сіль та шкодить рослинам. 

Та й· люди поробили в лісах України багато змін. Тисяча років 
тому наші предки жили рідкими оселями серед лісів і над ріками. 
В, степу було тоді дуже небезпечно жити, бо по степах південної 

УІфаїни мандрували тоді різні дикі народи із своїми чередами худоби. 
Вони постійно нападали на оселі наших предків. 

Коли людей в Україні ставало більше, вони корчували ліси, виру
бували гаї й орали землю, щоб можна було більше сіяти збіжжя. Та 

найбільше лісу в Україні винищили поляки й москалі під час свого 

панування на Україні. Вони вирубували й випродували в чужі краї 

українські ліси і не насаджували нових. 

Поліські листяні ліси. 



Аж до цього часу триває велике нищення люн u Україні. Ще 
тільки в українських верховішах, на Поліссі і на північній Волині 
є досить J1ісів. Усюди інде по Україні лісу <)б:'І1аль. 

Ліс дуже важний для України. Не тільки тю1, що він дає дрова на 

опал узи мі і будівельний :\Іатеріял, але й тю1, що він злагіднює спеку 

І~.'ІіТі і .мороз узю1і. Jlic СПИНЯЄ вітер, щоб не ШКОДИU Засіuа:'ІІ, ПрИТЯ

ГаЄ вогкість до себе, в лісі найдовше лежить сніг і земля по дощі най

,п.овше вогка. В лісових околицях завжди більше дощу і дощ падає· 
рівномірніше, як у безлісних околицях. 

То:\1у в лісових сТ<)ронах і джерела б'ють постійно й оби.1ьно, 

і крию'щі не висихають, і річкИ та ріки мають досить води. Ліси дають 

теж захист усіJ1якю1 тварина:\1 - різно:'ІІУ птастuу, що винищує шкід

тші ко.махи. 

Через нищемня JІісів Україна терпі:1а і терпить страшні шкоди. 

Не тільки опаліУкраїні не вистачає, але й те, що багато українських 
річок, які ко:1ись були добри:'ІІИ дор<'>га:\ІИ для всі:н1ких су ден, ста.1и 

такі 1\Іілкі, що ледве :\Іаленький човник по них проховзнеться. А скільки 

то джерел та криниць висохло! В наслідок такого стану .1ісів підсоння 

України загострилося, збі:1ьши.1а,1.:я спека в:1іті, :'ІІОроз узю1і. Дощі 

стали рідші та нагальніші; за тю1 прийш:ІИ неликі повені по ріках 

України, що приносять щороку ве.1ичезні шкоди. 

Запишіть слова 

rюлоні1на 
шпильковий 
чатіrнний 

поясніть їх значення: 

рос.1 і1 нність 
чорн6зе:\1 
глей 

Запишіть запам'ятайте назви дерев 

тополя 

:\ІОдріrна 
01ерека 

тис 

кашІна 
верба 
ялівець 

сосна 

береза 
граб 
дуб 

В'яз. 
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хвойний 
кучуг)·ра 
неужИ:тки 

кущів в Україні: 

ві.1ьха 
осика 

Я.lИЦЯ 

:1ипа 

в'яз 
к.1ен 

іісень 

Татарськ11й к.1ен 



Со с11~1 . 
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СТЕП 

Що дальше на схід і південь то лісі11 1\Іенше, починаються степи 

і Полісся переходить у лісостеп, де трохи лісів, трохи степів. Лісостеп 

починаєтьсн приблизно на лінії Володю1ир Волинський-Рівне-Жито

мир-Київ-Ніжин-Глухів. Лісостеп, ue простір, де ділянки лісові чер-

1 ·уються з степови1\1и. Кількість ділянок лісу Зі\Іеншується з півночі на 

південь. У південній частині лісостепу ліси ростуть переважно по 

долинах і балках. Лісостепова частина України ділиться на 1\Іенші ча

стини, нпр. західний лісостеп, нентральний лісостеп і лівобережний 

Jrісостеп. У всіх районах лісостепу ростуть такі дерева, як дуб, бук, 

граб, липа, рідко ясен і клен, інколи трапляються соснові бори. 

ЛІСОСТЕП 

Дальше на північ і схід під щє1 лісостепоrюї зони простягається 

степова зона. Вона починається 1\Іенше-б ільше на лінії Балта-Кре:11ен

чук-Полтава-Хар1<ів до передгір'я Крю.1ських гір. Колись ue був uілин
ний степ із висоюн.1и трава1\1и (ковиль, типчак, тирса), але_ тепер там 

уже орна зе1\1ля, бо люди щораз більше використовують степові про

стори на управу ріллі. JІіси в степу трапляються лише по ба.1ках та 

по долинах рік. Відповідно до рослинности, степ ділять на три зони: 

різнотравний, типчаново-новильний і полиновий. В різнотравно:-.1у 

росте переважно ковила ( ковиль), типчак, тонконіг, uоронеuь, гори
цвіт і шалвія. По балках і байраках ростуть дЦ5рови з дуба й береста. 

В типчаково-ковильноl\1у степу росте типчак, ковила, тирса, гвоздики, 
деревій і шавлія. У природНОІ\ІУ виді цей степ зберігся тільки в запо

відинку Асканія Нова в Херсонській області. Полиновий степ зайl\Іає 

приморську низинну 01угу. Ue найбільш суха частина степу, де росте 
здебільша полин, тирса, типчак або взагалі нічого не росте. 

Український ковиловнй степ. 



Рослини гір 

Починаючи з підніжжя гір, переважають у горах ліси. Найнижче 

положені л 11стs1ні : 1іс11 -- бук, граб, дуб, вільха, а в ~tipy вищого поло

ження переважають чатинні :1іси - 01ерека, ялина. Нільні від лісів 

місця, так з нані нар11ню1 п р с.•1і буйю'1;\t11 тр<'шами та дуже гарними 

квітка:~1и. Рі.1л і тут дуже :~1а ло . Вище ;~існої межі є сl\Іуга чагарників -
ялів ць, карл в а а ві . 1ьха й інші та царство верхові1нських пасовищ, 

··:заю1х полоюінами. Чере х дне підсоння тут деревина рости не 

:~юже; uci пр ст ри а йняли тут трави. 

Подібні п .1 ннни є і в Кримських горах і на Кавказі. 
Люди багато дечого Зl\Іінили в рослинності України. Корчуючи 

ліси, розорюючи степи, nони всюди поширили управу корисних ро

с.:~ин. В Україні дуже розвинене хліборобство. Пшениця, жито, ячмінь, 

ogec, просо, кукурудза, гречка ростуть великими ланаl\Ін по Україні. 
Є теж у нас багато всіляко!' ярини: бараболя (картопля), капуста, 
біб, квасоля, горох, гарбузи, дині, кавуни, огірки. По розкішних садах 

України ростуть яблуні, груші, вишні, черешні, сливи, горіхи, персики; 

в південній Україні росте винна лоза. 

Є ще інші :~1існя в Україні, де не:~1ає здавна лісу, тільки степові 

ділянки, або ж гаї, порозюшувані по степово:\1у просторі. Ці ліси скла

даються головно з дуба й граба; на піскуватих rрунтах росте сосна. 

По балках і ярах зустрічаються байранові ліси з дубів, грабів, кленів, 

берези, ясенів, .:111пи, осики. Бі 1ьше на піuдень від лінії, що веде від 

.міст Ананьїв-І<rе~1енчуг-Харків, а далі на Саратів, ліси майже зовсім 

зникають , задержуючись m1ш по балках і при річках степу. Тільки 

бі .1я підніжжя J{ рю1сью1х гір та І{авказу простягається вузька смуга 

::ісостепу. 

Карпатські по:1он11н11 . 
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Тварини України 

Тварини також залежні від підсоннн, а:1е :\Іенше як рос.1ини. Вони 

можуть багато легше перебувати З:\Ііни теп.1а й погоди. Вкриті взю1і 

грубою, а влітку легкою шерстю чи пір'ю~, 1юни :\южуть шукати собі 
всілякого захисту від холоду й негоди. Наші птах1і на зю1у від:1ітають 

у теплі краї, у вирій, і вертаються аж на весну, ко.1и настане теп.10. 

Тварини залежні теж від рослин, бо бі.1ьшість їх корчиться ро

с.:шнами. Меншість, так звані хижаки, кор:'І1ляться :\1'ист1. То:'ІІУ 
там, де рослинність буйніша і підсоння теп.r~іше, буває і тварин бі.1ьше. 

В лісах України жине й дотепер багато всіляких тварин. З ве.1иких 

хижаків - ведІ\1ідь, новк, рись, дикий кіт -- живуть тепер ті.1ьки 

n Карпатах; горностай, лис, куна, борсук живуть і по :\Іенших :1ісах. 

З гризунів найбільше зай11ін і білок. Бобри і видри трап.1яютьси рідше. 

З травоїдних тварин в Україні живуть: олень, сарна, дикий кабан, 

а зубр живе тільки в Біловезькій пущі. З птахів треба згадати сов}·, 

пугача, глухаря, тетерева, рябчика; вальдшнепа, дятли, а з гірських 
орла, сокола, яструба. Дуже багато в Україні нсі,1якого дрібного 

птаства, що живиться КО;"Іtаха:'ІІИ. З них найбі.1ьш люблені ластівки, со

лов'ї, зозулі. 
В степах України дуже багато всіляких гризунів: :\Іишей, хо:'І1'яків, 

ховрашків. Між степовою пташнею багато ор.'lів, соколів, шу.1ік. По 

плавнях над річкаІ\1и і :'ІІОре:'ІІ ть:'І1а-ть:'І1енна усякої водяної та бо.10-
тяної пташні. 

Серед вічнозелених рослин на півдні Крю1у та при кавказьких 
берегах Чорного І\ІОря є багато тварин, що живуть у теп.1их краях. 

Тваринний світ України тепер дуже вбогий, а ко.1ись він був 

несказанно багатий. Чужин11і, що їзди.1и по Україні, не :'ІІОг.1н ньо:'І1у 

багатству надивуватись. Ще перел 200-300 рока:'ІІИ бу.~а в Україні 

така сила дичин:И й риби, що вся Запорозька Січ і ве.1ика частина 

городового козацтва нюш кор:'Ішлася. По .1ісах жи.10 багато всі.1яких 

тварин, що давали дорогі хутра; бобрс'ті гнізда були :\Іайже на кожній 

річці на півночі України. 

По степах жили великі табуні~ диких коней - тарпанів. В укра

їнських степах жив дикий ві.1 - тур. Гарною стоєю поставою, росто:\І 

і силою не ;"Іtав він собі ріпні. Так са:-.ю і ве.1ичаnий о.1ень і анти.1ьопа
с:~йга або сугак і сарни жили свобідно на наших степах. А.1е в :'І1іру 
розорювання степів і тарпаюІ: і :'Іюгутні т)·ри і всі інші ве.1икі тварини 

1тгинули чи відступили на схід у райони Каспійського :'ІІОря та 
І{авказу. 

Кожної весни набирали хлопці повно яєuь дикої пташні; риби 
роїлося по ріках несказанно багато. По всіх дуп.1ах жи.1и рою1и дикі 

бджоли. Зате бувало тоді теж багато сарани, що із сходу на.1іта.1а на 

Україну цілюш ХІ\Іарами і робила хлібороба:\1 ве.1икі шкоди. 
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В Україні здавна розводять домашні тварини: рогату худобу, 

1~оней, овеuь, кіз, свиней, а на південній Україні також б}·йво.1ів 

і ~ерб.'І1~1дів. Україна від давна слапиться великою кі.1ькістю до:-.1ашніх 

1 варив. Колись нона була одною з найбагатших зе:-.1е.1ь. Багато роз

!юдили на Україні і всі.1якої дочашньої пташні: курей, гусей, качок, 

інді1ків, го.1убів. Пасік по всій Україні бу.10 теж дуже багато, і вони 

були славні свої:-.1 :-.1едо:-.1. Поча.1и бу.1и теж розводити на Україні 

шовкоuикі1. 

Запитання: 

Які до:-.1ашні тварини знаєте? 
Яких гризунів знаєте? 
Яких диких звірів вн бач11.111? 

Запишіть, по~сніть і запам'ятайте назви тварин і птахів в Україні: 

кую1.uя б;~бак пугач 
кулі1к зубр глухар 
норка .'І ОСЬ тетерев 
горностай тур рі'1бчик 

-~ білка сарні~. перепе.1 

4-.... .. борс)·к коз)·.1я ві1.1ьдшнеп 
с:: ".::::> ховрі1х І<ОЗа дика куріпка 

мартин· ді'1те.1 
)-::-§'= 

видра вовк 

бобер рись кедрівка ку.11'1к 

сvгіtк вею1ідь оре:1-берк}·т 
я"струб журавель сuкі.1 

куріпка сіра 

тетере11 

перепел 



.орна карnатська білка 

-59-
1:rд:шдь 



бобер 

rорноСтай 

Стрибак - земляний заєць. - 60 -



НаселеНВJІ ·землі - раси і народи 

Людина живе майже по всій зе!\шій .кулі. ТіJІьки ті землі, що по

ложені недалеко бігунів, де підсоння дуже хо.11одне, а також пустині 

й малі острівці - безлюдні. 

Людина теж залежна від підсоння, так саІ\Іо як рос.11ини й тварини. 

Людину хоронить від холоду одяг, дім і вогонь. Завдяки циІ\І засоба:~-1 

охорони людина може жити під усяким підсонням зе:'ІІЛі. Не тільки 

підсоння впливає на людину і робить її життя різним у різних місцях 

землі. Неоднаково живуть люди в горах, на долах, над І\ІОрем, у лісі 

чи в степу. 

Раси. В наслідок того потворилися на зе:'І1лі різні породи людей 

нбо раси. Вони різняться одні від одних будовою тіла, барвою шкіри, 

FОЛОССЯМ. 

Українці і майже всі народи Европи належать до білої раси, яка 

має ясний кольор шкіри, 1\1 1 яке вол.осся різного кольору; в чоловіків 
на лиці сильний заріст. Інша раса - жовта, має жовтий кольор шкіри, 

чорне, грубе волосся, скісні очі. З наших сусідів належать до неї та

тари, калмики, киргизи. Є теж чорна раса - з чорною шкірою і куче

рявим твердим волоссям. До неї належать І\Іурини або негри. 

Люди одної раси не однакові. Ось українці належать до білої 

раси, до якої належать німці, в.ірІ\Іени, греки, румуни та інші. Кожний 
бачить, що вони різняться від нас. Найбільша різниця в мові. їх мови 
ми не розуміємо, як і вони не розуІ\Ііють нашої. Це тому, що ті народи 

на.'Іежать до іншої групи серед народів білої раси. 

Українці належать до слов'янської групи індо-европейської сім'ї 
народів. Слов'янська родина нелика. До неї належать українці; біло
руси, москалі, поляки, чехи, словаки, серби, хорвати, словінці, бол

гари. Але й серед одної родини народів .11юди не однакові. От візь~ 

українця й москаля. Українець, звичайно, високий, довгоногий, мо

скаль присадкуватий, українець чорнявий, москаль білявий або ри
>11.ий. Дуже відмінні у них і звичаї, інакша теж вдача. 

Тому раси діляться не тільки на групи, але й передусім на народи. 

Народів на світі дуже багато, один із більших між ними - український 

нарід. Колись в Україні, на всіх українських землях, було понад 40 
мільйонів душ українського населення, але нині там живе тільки понад 

36 мільйонів, бо московські большевики велику кількість нашого 

народу виморили голодом, виселили далеко на заслання на далеку 

північ, а то й вигубили в різний спосіб. Якби не те, сьогодні було б 

н Україні не менше 60 мільйонів душ. 

Запитання: 

Яких знаєте людей іншої раси? 
Вичисліть слов'янські народи. 
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Це українські селяни, 
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І te \Кра їн с~-,кі ,1 інч ;~та, 
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Віра й куJІьтура 

Між людьми є теж великі різниці в вірі. Є народи, що вірять 

в багатьох богів і різних духів, яким ставлять святині й ідолів. Таких 
людей звуть поганами. Іх є ще тепер І\Іайже половина всього люд
tького роду. Тисячу літ тоІ\Іу і давні українці були поганами, вони 

поклонялися Перунові, Дажбогові, Велесові й іншим божкам. 

Більша частина Людського роду вірИть в одного Бога. Сюди на
.'Іежать: християни, мохаммедани (з наших сусідів: татари, киргизи, 
кавказькі народи) і жиди. 

Українці є християнами візант1иського обряду. Сім десятих на
шого народу належить до православного обряду, решта до католиць

кого і євангелицького. Та найбільші різниці між людьми бувають 

у культурі. 

Є народи, що зовсім не мають постійних домівок. Де їх ніч захо
пить, там ВОНИ Й НОЧУЮТЬ - під ГОЛИМ небом, або роблять собі шатра 

з галуззя чи звірячих шкір. Вони жИ:в.rrяться звіриною й рибою, яку 
Jювлять, збирають овочі, ягоди й корінці, одягаються в звірячі шкіри, 

а ті, що живуть у теплих краях, ходять майже нагі. 

Такі народи, це природні народи, про них кажемо, що вони при

r.1ітивні або некультурні. Мабуть колись і наші предки були таким 

природниІ\І народом. Та це було десятки тисяч літ тоІ\Іу. З тих давніх 

ч~сів залишилися ще кремінні ножики, стрілки, сокири, які викопують 

нераз із зеІ\Ілі. 

БагатQ краще живуть ті народи, що І\Іають багато домашніх тва

рин: коней, верблюдів, рогатої худоби. Ці народи живуть, звичайно, 

по степах і займаються головно скотарством. Ловля звірини й риби 

в них уже не має того значення, що в півдиких, природних народів. 

Домівки тих скотарських народів теж не постійні. Це шатра з різного 

!І1атеріялу. 

Коли стада ху доби випасають степ, люди переходять на інше 
місце, або, як кажемо, кочують. Тому такі скотарські народи звуться 

кочовими народа~ІИ або кочовиками. Вони мають небагато домаш-

1-:ього статку й знаряддя, хіба таке, що його І\ІОЖна легко возити 

з собою. Це півкультурні народи. 

Таких кочових народів жило колись дуже багато на степах пів
денної України. К9чували тут гуни, обри, хозари, болгари, мадяри

угри, печеніги, половці, татари, калм:И:ки. Всі кочові народи хижі 
й грабіжницькі, ___:__ їм треба хліба до м'яса й молока, всяких тканин на 
одежу і домашнього знаряддя; саІ\Іі вони цього не виробляють. 

Всі ті кочовики раз-у-раз нападали на Україну. Щороку, нераз 

по кілька разів на рік, набігала татарва на наші землі, грабила всяке 

добро, старих людей вбивала, І\Іолодих брала в неволю й продавала 

потім як невільників у далекі краї. Татарське .rrихоліття страшенно 
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ослабило український нарід. Тепер кочовиків на Україні вже нема. 

Татари стали мирним народо:-.1, так са:\ю кі:\1лики й киргизи на східних 
землях України, над Каспійським озеро:\1. 

Найвище між усіми народа:-.ш стоять ті, що живуть у постійних 

домівках. Їх звуть осілими народами. Вони зай:-.1аються хліборобством, 
орють землю й сіють або й садять всілякі корисні рослини. То:\ІУ їм 

треба багато І\Іенше як кочовикам. а вже без порівняння І\Іенше, як 

народа:-.1 природи. Ті зе:~.1лі, на яких живуть кочовики, або народи при

роди, заселені дуже рідко, а де живуть осілі народи, там густота на

селення багато більша. 

Південні й ~івнічні зеш1і України заселені слабо, зате густіше 
заселені ті землі де розвинувся про:-.1исл і через які переходять заліз

ничі шляхи, або над таки!\ІИ природнюш ш:1яха:-.ш як ріки. 

Осілі народи живуть густо і :\1усять добре дбати, щоб У:" такій 

тісноті вижити, тому мусять працювати. Вони управляють усяке 

~біжжя, городину, садовину, ведуть і скотарство, а де можна, то 

займаються ловецтвом і рибальство:-.~ та розвивають ре:-.1есло і про1'ІИСЛ. 

Промисл, торгівлв, комуиікаців 

Осілі народи розвивають у себе промисл, небто виріб усяких 

речей із різних сирих плодів природи, потрібних для людини: поживу, 

одежу, знаряддя і т. п. 

Для цього осілі народи добувають із зе:-.шого нутра всілякі ~1еталі, 

як золото, срібло, І\Іідь, олово, залізо й інші ;~.1інерали: вуголь, сіль, 

нафту. Uя діяльність людей зветься гірництво. 

Добувши управою зе:~.1лі й гірнинтвш1 всілякі потрібні сирівці, 

Gсілі люди переробляють їх або на !\Іа:~ий роз:-.1ір -- ремеслом, до:-.1аш

нім промислом, або на великий роз:-.1ір --- у фабриках. 

І домашнє ремесло і фабрики вироб.1яють всі потрібні людям 
р~чі, тільки фабрики виробляють свої вироби у більшій скі.1ькості, 

с1<0ріше й дешевше, а ре!\1існики :~.1енше й по:\1а.1іше. 

Не всі осілі люди займаються тією са:шно роботою. Одні роблять 
1юло хліба, другі коло лісу, треті роблять тка11ьку роботу, інші ко-

11,1.1ьську, шевську та іншу й об:-.1інюються с1юї:\Іи вироба:\ІИ. Хлібороб 

11отребує взуття, цвяхів, коваль хліба, одежі і т. д. Такий об:-.1ін різним 

лобром між людьми зветься товарообміном. 

В некультурних і півкультурних народів буває ще вимінна тор

rовля, бо люди просто І\1іняють одне за друге: звірину за хліб, шкіру 
:1u :1а;1і:ші вироби і т. п. Але така торговля невигідна, то:-.1у осілі народи 

:е11а1111а заве;ш собі гроші і купують, що треба, за гроші. Тому їх тор

' оКІІи називається грошова. 
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Для торговлі треба комунікацїf. Навіть дикі народи й кочовики 
дбають, щоб ї~1 легко було дістатись з місця на ~1ісце. Вони протоп
тують стежки по лісах і степах, шукають бродів по ріках. Ці стежки, 
не перші шляхи сполуки, які людина вже від найдавніших часів при· 

думувала для своєї вигоди. Але по цих стежках ~южна ходити лише 

піхотою, або перевозити добро в'ючними звірятами. 
Осілі люди мусіли поду~1ати про кращі способи комунікації. Один 

iJ таких, не віз на колесах, санки в зимі. Для них проведено спершу 
тільки звичайні дороги (rрунтові), але ці дороги для доброї ко~1уні

кації не надаються, забагато на них болота, вибоїв, пороху, вони 

занадто втомлюють людей і тяглову худобу. Тому осілі люди почали 

мостити дороги каl\Ііннш.1. Це биті шляхи, з ровами по боках, з моста~1и 

на потоках і ріках; вони дозволяють легко перевозити людей і добро 
з місця на місце. 

Пізніше люди придумали ще кращий спосіб перевоження всіля
кого добра й людей - залізниці й автобуси. По залізних рейках 

льокомотива-паровіз тягне в~ику скількість возів (вагонів) за собою. 
На залізничі вози І\ІОЖна набрати багато всіляких речей і вигідно пере

возити людей. 

В останніх часах придуl\Іали люди також повітряну комунікацію -
.1ітаки, якими з великою скорістю перевозя·ть людей і невеликі тягарі. 

Так само важні, як сухопу rні, є й водні шляхи. Вже від багатьох 
·а нсяч J1іт навчилася людина плавати по морю, ріках, озерах. Навіть 

дикі народи плавають по водах своїми човнами, видовбаними в пнях 

дерев або зроблені з кори чи шкіри. 

Культурні. народи вже від давна вживають вітрильні судна (па
русні), які гонить по морю вітер. В останнім століттю завели вже 
пароплави, які тепер головно служать до водної комунікації. 

Водні шляхи подекуди навіть вигідніші за сухопутні, бо вони 

дешевші й дозволяють перевозити більшу скількість всілякого добра, 

ніж залізниці. Тому в усіх культурних краях будують пристаніt ко

раблі, поглиблюють і розчищують річні корита, будують канапи. 
Щоб передати скоро думку з місця на місце, культурні народи 

вживають пошти, телеграфу, телефону й радія. Поштові посилки пе

ревозять нині головно залізницями, пароплавами й літаками. 

В осілих народів, яких звемо теж культурними народами, розвину
JІИСЯ теж дуже високо духові здібності людини. Культурні народи 

винайшли письмо й друк, створили письменство, розвинули різні 

науки й мистецтво. Науки вчать людину пізнавати природу й людей, 
~шстецтво уприємнює й ублагороднює людське життя. 

Запитання: 

Що це торгівля? 
Що таке замінна торгівля, а що грошова? 
Які є роди кш1унікації? 
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Де і як їх добувають? 
Чим займається проІ\Іисr і торгівля? 
Яка різниця між християнами й поганаІ\Іи? 
Які знаєте засоби транспорту? 
Що це сирівці? 

Запишіть, поясніть і запам'ятайте слова: 

мост:Ити 
гірн:И:цтво 
сиоівець 
ремесло 
фабрика 
торгівля 
пароплав 

суходільний шлях 
корабель 
транспорт 
сухопутний 
залізн:Иця 
річне кор:И:то 
вітр:Ильник 

льокомот:Ива 
пр:Истань. 
канал 

комунікація 
биті шляхи 
промисл 

JІJо.-ські оселі й .-ержавв 

Навіть приІ\Іітивні народи рідко коли живуть одинцем, звичайно, 

вони живуть гроІ\Іадою. Осілі народи ще менше живуть одинцем, 

по саІ\Іітних дворищах і хуторах. 

Звичайно доІ\Іівки осілих людей згуртовані в більші або менші 
громади, які називаються присілками, селами, містечками, містами-го
родами, відповідно до того, які вони великі і як розб у до вані. 

В останн:х часах всюди розростаються великі міста, куди стяга

ється щораз більше народу з сіл і :містечок. Та хоч по селах хати бу
nають малі й низькі, будовані з дерева або ліплені з глини, часто і со

.101\Іою криті, а в :містах великі муровані будинки, вигода життя більша, 

то зате життя по І\Іістах нездорове й дуже миршавить нарід. 

На українських зеІ\Ілях одна третина людности живе по містах. 

У 1956 р. було на українських землях 26 великих міст з населенням 
понад 1 ОО тисяч. До більшого розвитку дійшли вони останніми часами 
в південно-східній Україні, де розвинулася промисловість, та в над~юр

ських місцевостях, де розвинулася торгівля. 

Більшість людности українських зеl\rель живе по селах, де голов

ним зайняттяІ\І населення було здавен-давна хліборобство. Положення 

осель на Україні різне. На Поліссю оселі лежать на вищих і сухіших 

місцях, отже дальше від річок, на Поділлю оселі розміщені переважно 

в ярах, бо там і до води близько і яри захищають перед вітрами. Якщо 

я~; дуже вузький, тоді оселі лежать трохи вище. Міста творилися пере

важно на перехресті шляхів і над ріками. 

Увесь гурт людей, що замешкує якусь країну, творить її суспL1ь-
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ність. В суспільності є різні стани або верстви: хлібороби-селяни, ро

бітники, міщани, духовенство, купці та осnічені люди, як інженери, 

адвокати, професори, лікарі і люди, що займаються наукою й ми

стецтвом. 

Осілі народи завжди творять держави. Держава, це зв'язок людей, 
що осіли на якіІ\Ісь докладно відІ\Іежованім просторі землі, мають од

накові закони і підчинені найвищій владі. 

Є різні форl\ІИ держав. Коли державою править дІдичний або спад-
1швий володар, наприклад, король, цар, цісар, князь, то така форма 

держави називається монархія. Коли король або цар керує при допо-

1\юзі окреІ\ЮЇ ради, що склJдається з представників народу, тобто пар

ляменту, то така форІ\Іа держави називається конституційна монархія. 

Коли державними справами кер:'\1ує вибраний голова, іцо називається 

президентом, або.як колись було в Україні~ гетьманом, то така 

форма держави називається республіка. Але є й такі держави, де керує 

одна людина, при помочі, очевидно, відданих собі підлеглих людей, 
які лише виконують, що вона загадає, то така форма держави нази

вається диктатурою. Є ще й такі держави, в яких усіми справами ке

рує якась одна і єдина політична партія, на чолі якої с_тоїть так званий 

генеральний секретар, що І\Іає також диктаторську владу. Це також 

диктатура, бо нарід не І\Іає ніякого голосу в своїх справах, тільки 

мусить слухати, що вирішить партія і накаж~ диктатор. На українських 

землях тепер власне і є така диктатура І\юсконсько-большевицької 

партії, яка називається, для заІ\1илення очей, комуністична, а в дійсно

сті це партія москооська і в ній керуютІ? москалі, які ведуть завойов

ницьку і поневолюючу політику, бо хочуть загарбати весь світ під своє 

пану ванни. 

На українських зе:\1:1ях, окрі:\1 українського народу, живуть ще 

й інші народи, як J\юскаnі, поляки, жиди, білоруси, ру:\1уни, греки, 

болгари, словаки, J\Іадяри, вір1'1ени, J\ІОлдавани, татари, турки, татарські 

верховинці та інші. Україна J\Іає сьогодні 41,869,000 насе.1ення, як 
показує найновіший перепис, а 13 то~1у 32, 158,000 українців, 7,091,000 
москалів а решта інших народів. 

Всяка держава обов'язана дбати про фізичне й духове добро 
своїх людей, які в ній живуть. Вона повинна дбати, щоб усі її гро:\1а

дяни мали вистачальний прожиток, щоб l\1али добрі закони, щоб усі 

ділянки людської праці розвивалися якнайкраще, щоб громадяни дер

жави мали школи і були всі освічені і щоб громадяни мали від держави 

захист від внутрішніх і зовнішніх ворогів. 

Запишіть у зшитку слова, з ясуйте їх значення і запам'ятайте: 

суходільний шлях 
водний шлях 

повітрян:Ий шлях 
поганин 

жид 

осілий нарід 
мохаммеданин 

густота населення 
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християнин 

гірництво 
транспорт 



Український варі.-, українська мова 

Географія вчить нас прр різні народи світу. Найбільшим обов'яз
ком кожної людііни є пізнати свій рідний нарід. Серед рідного народу 
кожна людина виростає, !\Іова рідного народу, це її рідна :-.юва, звичаї 
її народу - це її рідні стародавні звичаї. Все, що наш рідний нарід 
пережив у своїй історії, дороге нашо:\1у серцю. І кожен з нас понинен 

такого І\Іайбутнього хотіти, якого хоче увесь нарід. 

Український нарід - це зонсіІ\І окремий нарід, інший від :-.юскоп

ського, білоруського, польського й інших народін. Він жив на своїх 

землях споконвіку своїІ\І окремішниІ\І життя:\1 і тепер він бажає жити 

своїм саІ\ІостійниІ\1 життям серед інших культурних народів світу. 
Український нарід виразно відрізняється від своїх сусідів. Вже 

з вигляду І\ІОЖна відрізнити україння від поляка або :-.юскаля. Укра

їнці різняться від сусідніх народів передусі:-.1 будовою тіла. llloдo 

будови тіла, то українці одна з кращих пород людей. До того україн

ський нарід кремезний, І\Ііцний та витривалий. 

Важливим чинником са:-.юстійного народу є його мова. Мова, це 

нзйнажніший видимий знак окремішности народу. По :-.юві пізнають 
у цілім сніті, хто до якого народу належить. Найважніше те, що рідна 

мова, це єдиний спосіб освіти народу, єдиний засіб його поступу. 

Тільки рідною мовою можна дати освіту народоні і повести його шля

хом поступу в усіх ділянках людського життя. 

Кожний українець, селянин чи l\Ііщанин, знає, що його рідна 

мова є цілкоІ\І відl\1інна й окрема від усіх інших !\ІОВ у світі. LUопранда, 

українець І\ІОЖе трохи розуміти чеську, польську, болгарську і :-.ю

сковську !\Іови, бо всі слов'янські мови мають подібні слова - вони ж 
1111нодяться з одної спільної всі:\1 слов'янам т. зв. праслов'янської 
:о.юви. Проте аж донедавна :\Юскалі говорили, що не:-.ІЗ української 

:о.юви, тільки т. зв. малоруське наріччя. Вони не тільки не дозволяли 

українця:\1 мати свої українські школи й говорити своєю рідною 

українською :\ІОвою, а навіть забороня.1и щонебудь по-українськи 

11рукунати, щоб український нарід не міг освічуватися рідною мовою, 

а вчинся говорити, читати й писати по-:-.юсковськи. Яких 30 літ тривала 
ни заборона. Подібної заборони ніде в усьо:-.1у світі не було й не:\1а. 

В наслідок того, що українська :-.юва була в усій Україні заборонена, 
rютерпіла дуже народна освіта в Україні. Навчання відбувалося по 

1·сіх школах України :-.1алозрозумілою московською мовою. 

Найгіршим наслідком цього було те, що національна свідш1ість 

'-'Сред українського народу не була загальна. Частина населення лиш 

11ідt1увала, що вона щось інше від ~юскалів або поляків, чи ру:-.1унів, 

j•.1e не знала, як і що робити, щоб стати господарями на своїй рідній 
:н:~1лі. 

Щоб вирватися з неволі, в яку його пхнули вороги, треба було, 
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щоб усі українці, бідні чи багаті, вчені чи невчені, шанували свою 

рідну мову, дорожили нею і все та всюди її уживали. 

Українська мова заслуговує на те, щоб її шанувати й нею доро

жити. Не тільки тому, що вона наша рідна, але й тоl\1у, що вона між 

усіма мовами світу одна з найкращих. 

Українська мова дуже одноцільна. Українець з-над Сяну розуміє 
кожне слово українця з-над Кубані, хоч ділить їх дві тисячі кіло

І\1етрів. 

Укрс:~їнська мова несказанно багата й -гнучка - всяку думку 

нисловити нею дуже легко, звучна й мила для вуха. 

Український народ r.1ає велике і гарне письменство або літера

туру. Її творив частинно самий нарід - ue усна словесність, а ча
стинно письr.1енники й поети - ue писана література. Українська на
родна словесність одна з найбагатших серед народів світу. Скільки 

n нас давніх дум, думок, .козацьких, чуl\1ацьких і інших пісень, скільки 

приказок, казок! 

Та є в нас і великі пись:\1енники й поети. Найбільші, це Тарас 
Шевченко, Іван Франко й Леся Українка. 

В українській l\юві розвивається теж від дуже давніх часів на) ка. 
На Україні вже 900 років тш1у були школи, пис З:.1ись книжки. Укра
їнська держава була тоді найкультурнішою державою в Европі. 

Запитання: 

Поясніть різниuі l\Ііж українuюш и 1ншюш сусідні:-.ш народа:\ІИ. 
Чоr.1у r.1оскалі забороняли друкувати українські книжкі:~:? 
Чоl\1у треба на:\1 завжди та всюди вживати рідну :-.юву? 
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Наша ріАна історів 

Важливу ралю в житті кожного самостійного народу відіграє 
його минувшина. Український нарід має велику й славну минувшину 

і славних великих героїв, яких пам'ять і до нині живе в народі. Про це 
розказує нам українська історія. 

Вже тисяча літ тому ман український нарід свою велику й мо

гутню державу. На золотокованому престолі сиділи в Києві великі 
князі. Вони володіли не тільки всією нинішньою Україною, але й Біло

руссю та Московщиною. На Московщині жили тоді малокультурні 

фінські племена. Між ними осіли деякі слов'янські племена й поселенці, 
і так почав творитись мішаний слов'янсько-фінський нарід москалів. 

Київська держава досить довго держалась. Вона воювала степо-

11их кочовиків, але коли князі почали ділити її між себе, то й ос.11абили 

її. А потім москалі зросли в силу та й почали війни з українськими 
князями. 

Яких 700 літ тому зайшли в наші степи найпоганіші кочовики -
татари, що нападали на українську державу. Від заходу нападали 

поляки і від півночі литвини й москалі. Український нарід не мав 

сили проти стільки ворогів і підпав під чужу владу. 

Але все таки український нарід створив собі охорону власними 
силами, а саме - славне запорозьке козацтво. Це було військове 

братство, що поклало собі завдання боронити Україну проти всяких 
ворогів. Славні були бої наших козаків з поляками, москалями, тата
р-.ми й турками, на суші й на морі, за волю України. Запорозькі ко

заки були вільні й рівні між собою, старшИну вибирали вільними голо
сами, вся влада була в руках громади. Це був тодішній український 
демократичний лад, перший в Европі. Тоді різні стани населення лучи
лися з козаками й боролися проти польської шляхти, що гнобила 
український нарід і українську віру. 

Вкінці весь український нарід під проводом гетьмана Богдана 
Хмельницького визволився з-під польського панування і заснував 
свою власну гетьманську державу. 

Але ні поляки, ні турки, ні москалі з тим погодитися не хотіли. 
Rони встрявали в українські справи та не давали українському наро
дові спокою. Тоді гетьман Богдан Хмельницький заключив договір 
:w московським царем у Переіі:славі 1654 року. 

Та цар московський, зрадливий, не дотримав договору і почав 
Україну поневолювати. Він висилав свої війська в Україну, обдирав 
11:tрід, закріпощував його, забороняв українську мову, гнобив укра-
11н:ьку віру. Тоді великий гетьман Іван Мазепа старався при помочі 
1111•едів визволити Україну з-під московського ярма, але шведська 
1юмі 11 не прийшла на час. 

Потім москалі скасунали гетьманщину, зруйнували Січ і силоміць 
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прилучили Україну до Московщини. Все українське селянство spo· 
били вони невільниками-кріпаками, що їх панм могли наче :худобу 
продавати й купувати .. 

Школу, церкву, уряд змосковщили ціпком, український кар~ 
держали в темряві, а щоб він не міг сам освічуватись, заборонип11 

·навіть українську мову. 

Та в 1917 році повстав український нарід проти московського 
панування, визволив Україну й створив нову українську державу. 

А;1е на неї знову напали московські большевики і знову поневолили 

український нарід. 

Але український нарід хоче вже раз назавжди бути господ~реи 
на своїй рідній землі. Тому всі українці, багаті чи бідні, вчені чи не
вчені, мусять згуртуватися в одну велику односrаАну громаду, щоб 

визволити Україну 'і зробити її великою і сИJІьною державою. Добро 
українського народу мусить бути для всіх українців важніше ніж 
добро окремого стану чи окремих людей. 

Наша рі.-иа кут.тура 

Культура - це все те, що ми дістали в спадщині по наших пре.!!~ 
ках. Культура проявляється в усім, що робимо руками: в хлібороб
ств\, промислі, торгівлі й у всім, чим виявляється наш розум, духо
шсть: у вірі, письменстві, науці, в мистецтві, в поведінці з іншими 
J1Ю)(ЬМИ. 

Наша за1·альна народна культура і своєю давниною, і різнома
нітністю, і своїм народним мистецтвом, і прадавніми звичаями, і своїм 
високим релігійним життям стоїть на ·рівні культури інших европеА
сь~ких :народів, а ·багато 'В дечі~1 їх перевищує. 

Наш нарід може бути гордий, що він мимо всього духово не зало· 

Селянська хата в УкраінL 
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мився, а разом з іншими народами Европи йшов уперед. Він справді 
з піднесеним чолом, хоч і при матеріяльних злиднях, пройшов цілі віки 

і сміло може глянути в очі всім іншим, більш щасливим, народам. 

Українська хата все добре обгороджена, чистенько вибілена, 

всередині гарно вдержана й чиста. 

Українська народна ноша мальовнича. Зокрема жіночі одяги, 

чудові вишивки, дивують своєю красою всіх культурних чужинців. 
Український нарід споконвіку найбільше любить хліборобство. 

Українець· багато кращий хлібороб, ніж його сусіди. Про висоту 

нашої народної культури свідчить також наш домашній промисл: 

українські килИ:ми, полотна, ганчарські вироби та дерев'яні вироби, 
писанки. 

Та ще краще, ніж у віпворі рук, виявляється наша культура 

н творчості ума. Українець бачить в кожній людині собі рівного 

і шанує її. Він свободолюбний. Тому українці хотіли споконвіку, 

щоб усі мали рівні права в державі. Свободолюбність українців вияв

ляється і в родині. Жінка має в родині пошану і значення. 

Українці зберегли дуже багато народних звичаїв та обрядів. 

Вони всі дуже гарні і мають своє глибоке значення, тому треба їх 

і далі зберігати. Найгарніші звичаї й обряди в нас на Різдво, Новий 

Рік, Щедрий вечір, на Великдень, на КупаУ.а. 

А вже найвище піднеслася українська народна культура в укра

їнській пісні. Де на світі знайти таку гарну народну пісню, як укра

їнська? Де знайти таких народних кобзарів, як у нас, що оспівують 

під звуки бандури славу предків? 

С а:-.юдія.~ьний хор . в . українському селі 



килимів і ліжників у косівськіА коопе
ративі народної т·ворчости. 
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Сільське rосnоАарство в Украіні 

Тепер ~будемо о.бговорювати всі ділянки господарства України 
і роз,глядати як український нарід .користується ~багатствами своєї 
землі. Почнемо від найголовнішого - сіль.ського ;господарства. 

Сільське господарство, це споконвіку найважніше і найбіJіьш 
улюблен.е зайняття українського народу. На десятьох українців вісім 
займалося колись хліборобством. Українська земля найбільше родюча 
:між усіми землями Европи; українське підсоння дуже пригідне для вся
h.~го збіжжя. Тому споконвіку славилася Україна як постачальниця 
збіжжя та інших ;хліборобських продуктів для старовинного серед
земноморського світу, а пізніше стала на довший час головним поста

tщльником хліборобських Продуктів для Західної Европи. Тоді пред

ставляли собі Україну як землю дуже багату, землю, що "тече медом 
і молоком". Щороку сотні великих кораблів і тисячі залізничих валок 

везли українське збіжжя в усі сторони світу. 

Приглянемось різним ділянкам сільського господарства в Україні. 

ЗЕРНОВІ РОСЛИНИ 

Головні зернові рослини в Україні, це пшениця, кукурудза, жито, 

ячмінь, овес, гречка і просо. 

Пшениця, це найважніша і найбільше поширена зернова рослина 
в Україні. Вона займає нині майже половину, 40%, усієї посівної 
площі, . при чому більшість тієї площі займає озима пшениця, яку 

пових районах України, хоча в останніх часах сіють її також і на пів
сіють восени. Озиму пшеницю сіють переважно в степових та лісосте

ночі, в поліських районах. Найбільше поширена вона на Правобережжі. 
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Ярої пшениці сіють значно менше і то переважно в східних областях, 

де клімат для неї відповідний. 

Кукурудза, це сьогодні друга зернова рослина по пшениці; з неї 

люди одержують борошно, крупи, крохмаль, який переробляють на 

спирт, патоку, целюльозу, цукор та інші продукти. Кукурудза, це 

харчова і кормова рослина, тобто годуються нею люди й худоба. 

Жито стоїть на третьому місці, бо його сіють багато менше, як 
пшениці й кукурудзи. Воно може рости і на бідніших грунтах та в хо

лоднішому кліматі. Найбільше жита сіють на Поліссі і в лісостеповій 

полосі. 

Ячмінь, це здебільша кормова рослина, для ху доби, хоч уживають 
його богато для виробу пива і на крупи, тому він і називається кру

п'яна рослина. Ячмінь сіють по всій Україні, хоч і не багато. 

Гречка, це так само круп'яна рослина . Гречані крупи - дуже 

поширена в Україні їжа. Але це в той же час і одна з найбільше :медо

носних рослин, з якої користають під час цвітіння бджоли, збираючи 

з цвіту мед. Гречку сіють найбільше на Поліссі і в лісостепових ра

йонах України, головно в Чернігівщині, Житомирщині, Сумщині, Чер

кащині і на Волині. 

Овес, це здебільша кормова рослина для ху доби. Росте добре 
і на піскових грунтах, головно в Карпатах та в північно-західній, пів

нічній і центральній Україні. 

Збирають кукурудзу . 



Просо теж круп'яна рослина, яка росте здебільш~ в південних 
степових областях, як Миколаївська, Луганська, Кіровоградська та 

Черкаська. 

Риж, що є головною харчовою рослиною південних і східних 
країн Азії (Індії, Китаю, Кореї, Японії), також сіють в Україні від 
деякого часу, головно в долішній течії таких рік, як Дніпро, Дністер, 
Дунай та Південний Буг. 

ЗЕРНОБОБОВІ РОСЛИНИ 

Окрім зернових рослин управляють в Україні ще так звані зер
нобобові рослини, як біб, горох, квасоля, сочевиця, вика, конюшина, 
Jіюцерна, еспар~т. Деякі з цих рослин служать за харч людям, а деякі 

за корм худобі. Сіють ці зернобобові рослини по всій Україні, а го

ловно в Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській, а також 

частинно в Чернігівській та Сумській областях. 

Соя - досить недавно почали управляти в Україні сою, з якої 

насіння виробляють олію, борошно, молочні продукти тощо, а моло

дою рослиною сої кормлять худобу. Вирощують сою в південній 
України - бо вона любить тепло - в Одеській, Миколаївській, Хер

сонській, Дніпропетрівській, Запорізькій, в південних частинах Чер
каської, Вінницької, Полтавської та в західній частині Харківської 

областей. 

ТЕХНІЧНІ АБО ПРОМИСЛОВІ РОСЛИНИ 

Це такі рослини що дають сирівець для промислу, як напр. цук

ровий буряк, соняшник, коноплі, льон, тютюн, рицина, гірчиця, хміль, 

етероолійні та лікарські рослини як троянда, ляванда, м'ята, коріандр, 
шалвія та далматська ромашка. Управляють ці рослини по всій Україні. 
Найбільше розводили колись і розводять тепер цукровий буряк, з яко
го виробляють цукор, а відходами кормлять худобу. Найбільше цук

рових буряків сіють у лісостеповій частині України. 

Льон і коноплі також дуже поширені рослини в Україні. Вони 
дають прядиво на полотно, волокно на шнури і подібні вироби та 

й олію. Коноплі сіють переважно на Сумщині, Чернігівщині, а також 
на Полтавщині, Харківщині, Київщині, Житомирщині та Хмельнич
чині. Льону дають найбільше північні і степові райони України. 

Соняшник, це майже національна рослина України, - бодай кіль
канадцять стебел росте завжди КGЛО t<ожної хати. Виробляють з нього 

олію. Після цукрового буряка, це друга в Україні рослина, яка най-
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Збирають льон . 

більше в Україні поширена. Соняшник любить тепло і сухість, тому 

найбільше соняшника сіють в степовій частині України. 

Тютюн управляють на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Чер

кащині і Київщині. Найбільші осередки тютюну (махорковогq), це 
Прилуки, Ромни, Черкаси, 'Кременчук. Цигарковий тютюн сіють 1у пів
денній і південно-західній Україні. 

Управляють в Україні теж рицинову рослину, гірчицю і хміль, 

якого суцвіття вживають до виробу пива, а стебло до виробу волокна 

й . паперу. Найбільше хмелю розводять на Житомирщині, Рівенщині, 

Київщині, Львівщині, Тернопільщині, Вінничині й Дрогобиччині. 

Харчова промисловість 

Подібно, як з легкою промисловістю, діється в Україні з харчовою 

промисловістю. Вона недостатньо розвинена. Після того, як І\ІОсков

сько-большевицька влада перевела "колективізацію", значить, забрала 
R селян землю і все їхнє господарство, мусів змінитися і виріб харчо

nих продуктів. Цей виріб перейшов із місцевого на масовий, фабрич
ний спосіб. Тоді як в Україні в давніші часи випікали хліб чи заго

товляли м'ясо й молоко селяни у власних господарствах та невеликих 
приватних або кооперативних (спілкових) підприємствах, то за боль
шевицької влади майже все виробництво харчів переводиться в фа

бриках. Це вигідно для большевицької влади тим, що всі харчові 
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багатства находяться в її руках і є власністю держави. І тільки за 
дозволом держави населення може купувати призначену державою 

кількість харчів для власного вжитку. Ue звичайно дуже невиста
чальна кількість харчів для населення. Решту продуктів совєтська 
держава вивозить в інші частини Совєтського Союзу, головно в Мо
сковщину, що має далеко менше від України харчових сирівuів (зерна, 
молочних та інших продуктів). Частину продуктів експортують (ви
nозять) за граниuі Совєтського Союзу, добуваючи за це гроші для 
своїх большевиuьких uілей. Всіма цими справа:'\ІИ керує провід ко~1у
ністичної партії в Москві, а не в Україні, тому й на то~1у терпить 

українське населення. Україна має всі основні сирівці для виробу 
харчів, тому у власній вільній державі мала б усього подостатком. 

Найбільше розвинені галузі харчової промисловости - це цу

кроварництво і мучні вироби. 

Цукрова промисловість. Найдавнішою і найбільшою в Україні 
ділянкою харчової промисло.,Jюсти є цукроварення або цукрова про

мисловість, для якої сирівuем є цукрові буряки. Перший цукроварний 
завод в Україні був збудований в 1822 році в Канівському районі. 
В 40-х роках 19 ст. було в Україні вже 192 цукроварень, головно 
в Київській, Подільській та Чернігівській губерніях. Uукор ішов не 
тшьки на власні потреби, але й на вивіз до чужих країн - по дуже 

низьких цінах. 

Uукрова промисловість розміщується сьогодні в районах, де 

сіють буряки, щоб недалеко перевозити їх до цукроварні, бо це 

збільшує кошти продукuії. Для одної тонни uукру треба 7-8 тонн 
буряків. Сьогодні цукрова промисловість зосереджена переважно 
н лісостеповій зоні, в Вінниuькій, Черкаській, Хмельницькій, По.11тав

ській, Харківській, Сумській областях та в південній частині Київ
ської, Житомирської, Чернігівської, Тернопільської, Рівенської, 

Дрогобицької, Львівської, Станиславівської та Чернівеuької обла
стей. Тепер є в Україні 162 великі цукроварні. Большевики ще збіль
шують цю кількість цукроварень і організують нові, бо хочуть якнай
більше використати всі багатства України для своїх цілей. 

Мучна, або як її називають, борошномельна промисловість грає 
теж велику ролю в господарстві України. Вона займає друге місuе по 

цукровій промисловості. Перед першою світовою війною в Україні 
було 700 великих млинів, около 10 тис. середніх і до 120 тис. дрібних -
водяних і вітрових. Сьогодні кількість млинів очевидно менша, як була 
перед війною, бо тепер уже немає в Україні приватних млинів -- все 
державно-партійне, в руках москалів. І ці млини мелють не дJІЯ потреб 
українського народу, але для потреб большевицької партії. Україн

СІ>кому народові доводиться часто голодувати і крадьки молоти зерно 
на жорнах. 
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Основні "борошномельні" підпрИЄ:\tства працюють у таких обла
стях як Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Полтавська, Луган
ська, Київська, Запорозька, Черкаська, Сумська, Миколаївська, Львів
ська та ін. Найбільші млини розміщені в великих містах, портах, при

станях і залізничих вузлах. 

Олійна промисловість. Виріб олії був здавна дуже поширений 
в Україні. Олію виробляють із соняшника, льону, конопель, ріпаку, 
сої, гірчиці, рапсу, рицини та ін. Підприє:~.1ства, що виробляють олію, 
є всюди, але найбільші з них находяться переважно по великих :i.ticтax 
південної і південно-східної України, нпр. у Вінниці, Полтаві, Дніпро

петровську, Слов'янську, Запоріжжі, Чернівцях та ін. 
Крім олійної промисловости розвинулося в Україні і виробництво 

марrарини в таких містах як Харків, Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса, 

~·жгород. Олію використовують теж у милянш1у пршшслі. 

Спиртово-rорілчана промисловість розвинулася в Україні також 
уже здавна. Колись фабрики спирту й горілки, так звані rуральні, 
перед першою війною були в руках поміщиків і жидів, а тепер у руках 

большевицької партії. Сировиною для цієї промисловости є головно 

картопля, але використовують для виробу спирту й горілки зерно 
кукурудзи, ячменю та відпадки цукрової промисловости. Спиртово

І'орілчані заводи розміщені головно в районах посіву картоплі і uу

крових буряків, тобто переважно в лісостеповій і степовій зонах. 

Продукти споживання із спирту - горілка, парфю:'ІШ, ліки - вироб

ляють у великих містах, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетров

ське, Миколаїв, Полтава, Симферополь, Луганське та ін. 

Пивоварна промисловість розміщена переважно в великих :'ІІістах 
та промислових центрах. 

Виноробна промисловість так само в руках партії й держави. 
Колись вино виробляли приватні підприє:'І1ства, навіть дрібні се.1янські 
господарства, головно з овочів, а тепер вироб.1яють його колгоспи та 

р:~дгоспи з доручення партії. Найбільше вина вироб.1яють тепер у пів

денних областях України, головно на Крю1у, де є великі п.1янтаuії 

винограду, але і в інших областях. Найбільші осередки виробу вина 

сьогодні в таких містах: Ялта, Теодосія, Сю1ферополь, Одеса, Мико

.1зїв, Херсон, Ізмаїл, Білгород-Дніпровське, Арте:'І1івське, Чернівці, 
Мукачів, Київ, Львів, Ужгород, Берегів. 

Консервна промисловість розвивалася в Україні теж до першої 
снітової війни - тоді було в Україні щось 12 консервних підприєжтв, 
які виробляли річно понад 12 мільйонів овочевих консерв. Сировиною 
консервної промисловости України є овочі, :'ІІО.1око, риба, :'Іt'ясо, ягоди 
сJдів у Кримській області і лісостеповій частині України, де вони 
та ін. Оночені консервні заводи роз:'І1іщені головно на піnдні України, 
в таких містах, як Одеса, Херсон, Бердянське, Ме.1ітопо.1ь, Сю1феро-
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поль, Джанкой, Вінниця, Краматорське, Кам'янець Подільський, Чер
каси, Ніжин, Біла Церква. Рибоконсервні заводи розташовані в пор
тових містах на Чорному та Озівському морях: Керч, Одеса, Херсон, 
Миколаїв, Очаків, Жданов, Бердянське, Генічеське, Теодосія, Ялта, 
а також на Дніпрі, Півд. Бузі та Дністрі. Окрім того в Україні пра

цюють і м'ясоконсервні та молочні консервні заводи. 

·м•ясна промисловість переробляє тваринну сировину, тобто м'ясо 
рогатої худоби і безрог на харчові м'ясні вироби, як м'ясо, ковбаса, 
шинка, вудженка;консерви та технічні фабрикати, як шкіра, технічний 
товщ, кишки, щетина, альбумін, роги тощо. М'ясна промисловість дає 
теж кормові продукт..: (кров'яне й кісткове борошно), добрива і ліку
вальні препарати. 

Рибна промисловість розви.нулася в великих портових та при

~юрських містах, як-Керч, Одеса, Євпаторія, Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, 
на ·основі вилову цінних пород риби. 

Молочно-масляна і сироварна промисловість розвинулася головно 

в містах Полісся, в лісостепових і степових районах та по великих 

промислових' містах України· ще здавна. Тільки колись це були більші 
і1 менші приватні підприємства, а тепер цим займаються виключно 

колгоспи й радгоспи, а нарід мусить тепер купувати те, що колись 

сам продавав. Сьогодні в Україні працює заледве 60 молочних і около 
110 сиро- та маслоробних заводів. 

Хлібопекарська промисловість розміщається в центрах спожи
nа.ння хліба. ~олись в Україні хліб випікали в кожному господарстві, 
а по містах в більших або менших пекарнях, а тепер хліб випікають 

ті.11ьки державні чи колгоспні пекарні. І люди по селах мусять купувати 

собі хліб як і по містах, бо пекти самим нема з чого. 

Тютюново-махоркова промисловість варт~стю своєї продукціі 
посідає значне місце в харчовій промисловості України. Махорку ви

робляють з місцевої сировини, а цигарки з місцевої і частинно з до

везеної. Посіви махорки зосереджені в Чернігівській, Сумській, Пол
тавській, Черкаській та Київській областях. Тут теж зосереджена ма

хоркова промисловість. Тютюн довозять головно з Болгарії та з Кав

казу й Середньої Азії. Цигарки виробляють у великих містах: Києві, 
Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові, 'І<ременчуку, Кам'янці По

дільському, Мукачеві, Винниках к. Львова; Симферополі, Теодосії 
й Ялті. 

Щодо промисловости взагалі, то треба сказати, що в Україні на
магаються розмістити різні види промислу рівномірно і цим збільшити 

його видайність. Ми бачили це при розгляді гірничого промислу і ме
талІ(jрГії. Металюрrічні заводи розміщені близько від джерел сиро
ВІ!НИ - гірничих осередків, копалин. Там також розміщене хемічне 
виробництво, що користає з тих же матеріялів. Легка і харчова про-
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мисловість розміщені головно там, де є великі скупчення населення, 

тому що в них є найбільша потреба великої кількости харчів, одягу, 

взуття і т. п. 

kАРТОПЛЯ Я ГОРОДИНА 

Картопля, це одна з найважніших сільсько-господарських город

них рослин - дуже поширений продукт харчування і корм для ху

доби, головно свиней. І виробляють ще з картоплі спирт і крохмаль. 

Росте вона по всій Україні, але найбільше садять картоплю в пів
нічній і середній частинах України - на Поліссі і в лісостеповій 
частині та в Карпатах. Але помалу картопля поширюється і в півден

них степових областях. 

Огірки та інші городні рослини, як морква, цибуля, редька, капу
ста, помідори, салата, хрін, щавель, пастернак поширені в усіх облас
тях України. Помідори мають і промислове значення, як сировина для 

1сонсервної промисловости. Найбільше помідорів вирощують у пів

денних областях - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізь

кій та ін. А перець, баклажани, цукрова кукурудза поширені в півден

них районах Придністров'я і пониззях Дунаю. 

Кавуни і дині, це так звані баштанні рослини, їх вирощують пере

ажно у степових і лісостепових областях України. 

САДІВНИЦТВО й ВИНОГРАДНИЦТВО 

Садівництво й виноградництво, це дуже важна ділянка сільського 

сподарства України від давніх часів. Українець любить деревину 

коло хати і має хочби маленький садок. Найбільше садів було колись 

у Бесарабії, Таврії, Кримі, на Поділлю, у Київщині, Переяславщині, 

Слобожанщині, Пі,[{карпаттю й Закарпаттю. Найбільш поширені садові 



дерева, це яблуні, груші, вишні, черешні, сливи. Сьогодні найбільше 
зосереджені в прирічкових і приморських районах. Але багато садів 

є і в західних областях, особливо в Підкарпаттю й Закарпаттю та 
о Чернівецькій області. В півні4ній і північно-західній частинах пере· 
uажають яблуні сливи й вишні, а на півдні й південному заході груші 

черешні, абрикоси, яблуні. На присадибних землях переважають здав-· 
на вишні і сливи. 

Виноградництво розвинулося перш за все на Криму, та в півден
них і південно-західних областях України, Донщині й Підкавказзю, 
в Одещині й на Закарпаттю. 

Запитання: 

В яких місцевостях найбільше садів? 
З яких рослин люди дістають харчі? 
Які зернові рослини в Україні найважніші? 
Які знаєте технічні рослини, де вони ростуть? 
Назвіть технічні рослини. 
Які знаєте кормові рослини? 
Які зернові рослини сіють в Україні? 
Назвіть місцевості, де найбільше зернових рослин. 
Які знаєте овочеві дерева? 
Де росте виноград в Україні? 

Тварвиннцтво Украіни 

Від найдавніших часів Україна славиться домашніми тваринами. 

Донедавна по українських ще не зовсім розораних степах паслися 
великі табуни коней, стада корів, волів, великі череди овець. Але 
1-~оли степ почали за:\1інювати на ріллю, ці степові тварини помалу 

перевелися. Та ще багато залишилося було в Україні великих пасо
вищ, лук, сіножатей, і скількість худоби по Україні хоч трохи змен
шилась, та все таки ще дуже була велика до першої світової війни. 

Колись !ІІала Україна понад 45 міл. голів рогатої худоби, і не тільки 
сама споживала м'ясо, але й вивозила до інших країв. Та під час 
першої світової війни поголів'я худоби дуже зменшилось і вже ніколи 
не Піднеслось ДО передВОЄННОГО рівня, бо большеВИКИ завели так 
звані тваринні колгоспи, в яких з!І1ушували українських селян працю
вати майже задар:\ІО, а селяни не хотіли віддавати свою худобу в кол

госп і різали її та сами їли. І що не робили большевики, але вже 

не змогли розвести стільки худоби як було перед війною. І сьогодні 

в Україні, заледве 15.1 міл. голів рогатої худоби різних пород, як 
наприклад червона степова порода - найбільше поширена сьогодні 

n Україні, особливо в південних степових областях: Миколаївській, 
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Червона степова порода рогатої худоби в Україні . 

З;шорізькій та Дніпропетровській: симентальська порода поширена 

переважно в лісостепових областях -- Вінниuькій, Київській, Чер
каській, Сумській, Харківській, Полтавській , Луганській та Чернігів
ській; білоголова українська порода, поширена в районах Правобе

реж1юго Полісся й Лісостепу, сіра українська порода виводиться 

в Полтавській. Дніпропетровській, Харківській та Луганській обла стях, 

лебединська порода поширена в Сумській та су:\\іжних областях. 

Овець також колись було в Україні більше як тепер. Найбільше 

розвинене було вівчарство на Кубанщині, в Бесарабії, Чернігівщині 

та в Карпатах. Сьогодні найбільше вівчарство розвинене в степових 
частинах України. Смушков і і молочні вівці є в Полтавській, Запо
різькій, Дніпропетрівській, Херсонській, Миколаївській, Харківській 

та зокрема в західних областях, особливо в Карпатах. Славна є по

рода решетилівських овець на Полтавщині та нівuі гірських районів 

Кримської, Закарпатської, Чернівеuької, Станиславівської і Дрого
бвцької обл астей. Здавна заводять у нас заграничні тонкорунні по

роди овець. 

Конярство. Коней було колись в Україні теж дуже багато. Най
краща порода коней, це чорноморська, що пішла від давніх козаць

ких коней, і гуцульська порода - l\tалих верховинських коників. Сьо

годні в Україні коней дуже l\Іало. В 1956 році їх налічували всього-на
исьоrо 2 міл. 265 тис. 

Свинарство відrрає й нині велику ролю в забезпеченні населення 
продуктами харчування. Колись безроги були :\Іайже в кожно:-.1у го

сподарстві, але тепер годують їх тільки по колгоспах, і з них зде

б:л ьlllа користають московські бо.r~ьшевики. Сьогодні в Україні є всього 

16 міл. свинських голів. 

Птахівництво. .{!уже багато розводило українське селянство 
дрібного домашнього птаства, яке дає яйuя, l\1

1

ясо, пух, пір я. Най

біJІьLllе було в Україні курей, гусей, качок, l\Іенше пантарок, індиків 
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Стадо ве .111кої рогатої худоби симентальської породи. 
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Бронзові індики. 

і голубів. Сьогодні в Україні розводять найбільше курей, качок та 
індиків. Годівля домашнього птаства сьогодні зосереджена теж у кол

госпах так званих птахофермах на американський лад. Колись з годівлі 

домашнього птаства користало перш за все українське селянство, 

tt сьогодні, коли українських хліборобів загнали в невільничі колгоспи, 
з:~непало й вільне українське хліборобство. Все що діється в кол

госпах, йде на користь Москви, а Україна має з того дуже мало. 

БДЖІЛЬНИЦТВО І ШОВКІВНИЦТВО 

Бджільництво, це здавна улюблене зайняття українського народу. 

но дає великі прибутки з меду і причинюється в інший спосіб до 

ьшої врожайности рослин, наприклад гречки, яку сіють для бджіл, 

1te медоносна рослина, а гречка від запилення цвіту бджолаJ\1и дає 

rnщи й урожай, майже вдвоє більший. Бджільництво було . КОЛИСЬ 

t1 fН5ільше поширене в лісовій частині України, головно на Поліссі, де 

б р ники осаджували рої бджіл по дупластих деревах, але тепер 

жільництво поширене і в лісостепових районах України в окре~шх 

іках, яких найбільше на Кубанщині, Полтавщині й Чернігівщині 

р хи менше в Харківщині, Київщині й Галичині. 

Шовківництво розвинулося найбільше в Карпатській У.країні 
Я уковині , а трохи менше в Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, 

':і 11 різькій і Чернігівській областях. Широко розвинене воно і в пів

денних приморських областях. 
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Ш..sемнІ баrатства Украівв 

Головне багацтво України, це її родюча земля - чорнозем. 
Якби й н~. розвинувся промисл і торговля в Україні, то вона все одно 
за,11ишиться хліборобською країною і тільки на другому місці буде 
в неї с:rояти промисл, хоч Україна має дуже багато підземних багатств 
або корисних копалин. Одні з них мають тільки місцеве, а деякі світове 
значення. 

Найбільше має Україна таких копалин, як залізна, марганцева 
і титанова руда, кам'яне і руде вугілля, нафта, природні горючі гази, 
вапняки, крейда, сіль, торф, будівельні матеріяли, тощо. Та найбільше 
є залізної й марганцевої руди, кам'яного вугіJlля, нафти й соли. Що
правда, є в Україні потрохи золота й срібла, але вони не мають вели-

1шго значення. Важніше є живе срібло або ртуть, яку добувають 
у Микитівці, коло Бахмута, на Донецькій височині. Крім того відкрили 
ртутні родовища і на Закарщ1тті, в районі Вишкова. Недавно відкрили 
також і велике родовище титанової ру ди в Дніпропетровській та 

:Житомирській , областях. 
Мідь добувають на Донеччині, в Херсонщині, Таврії й на Кавказі, 

а в останніх часах відкрили мідну руду і в деяких місцях Тернопіль
щини, Рівенщини й Закарпаття. Так само недавно відкрили нікельову 
руду в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. 

Залізна руда залягає найбільше у таких басейнах, як Криворізь
кий, Керченський, Кременчуцький, а потрохи і в Донецькому, Під-

1<арпатському й Закарпатському районах. Найбільше одначе родовища 

заліза находиться в Криворізькому, Кременчуцькому й Керченському 
басейнах. 

Марганцеву руду добувають головно в Дніпропетровській об
J1асті, біля міста Марганець, Нікопільського району. Це родовище 

марганцевої руди є одним з найбільших у світі, а друге на Сході 
:Европи. В останніх часах відкрили марганцеву руду на лівому березі 

Дніпра. Це та·к званий Великотокмацький басейн. Невеликі родовища 

!І!арганцю є і в інших частинах нашої землі, нпр., на Закарпатті, 

в Криворізькому районі та на ПриЛуччині. 

Кам'яного вугілля Україна має дуже багато. Воно находиться 
н двох головних басейнах - Донецькому і Львівсько-волинському. 

Найбільші по~лади високоякісного вугілля зосереджені в Донецькому 

басейні. До України належить тільки західна частина цього басейну, 
розташована в трьох областях, Сталінській, Дніпропетровській, 
і Луганській. Східна частина, в Ростовській області, належить до мо
сковської держави, але й українське вугілля в більшості все одно виво

зять на Московщину. Кам'яне вугілJ1я вживають для залізниць, кораб
J1ів, фабрик і заводів як погінний матеріял і як сировину для хемічного 

промислу. 
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Волинсько-львівський кам'яновугільний басейн, де вугільні родо
вища відкрили тільки недавно, займає підвнічно-західну частину 
JІьвівської і південно-західну частину Волинської областей. Якість 
волинського вугілля трохи нижча від якости Донец1;tкого. 

Буре вуrілля добувають переважно на Правобережжі, в Олексан
дрійську Кіровоградської области. Але є ще буре вугілля і на Чер

кащині (в Звенигородському районі)" в Київщині (біля Вишгорода) 
Дніпропетровщині, Житомирщині, Тернопільщині, Львівщині, Стани
славівщині, на Буковині, Закарпаттю, на Криму і в Харківській області. 
Найкраще буре вугілля находиться на західних областях України. 
Вживають його для місцевих потреб населення як паливо та погінну 
силу в місцевих електростанціях та промислових підприємствах. 

Торф використовують теж як паливо в домашньому гос;:подар

стві. Поклади торфу зосереджені переважно у північній і північно
~ахідній поліській частині України, 'Тобто у Волинській, Рівенській, 
Житомирській областях та на півночі ·Київської й Чернігівської обла
стей. Найбільщими торфовищами, що мають промислове значення 

є Ірдинь (Черкаська область), Бучанське (Київщина), Замглай і Не
данчичі (Чернігівщина) та Шосткинське (Сумщина). 

Нафта, це друге по кам'яному вугіллі головне підземне багатство 
України. Головні родовища нафти розміщені в Карпатах і на Підкар

патті, головно в Станиславівщині (ДолинаJ Битків) і в Бориславсько
Дрогобицькому районі. Це найбільші родовища нафти в Европі (Бо
рислав, Тустановичі, Східниця і Мразниця). Не диво, що всі наші 
сусіди так зазіхають на ці землі, головно Польща. Певні запаси нафти 
11чені геологи виявили і на Буковині й на Закарпаттю, на Сумщині 
~І Полтавщині, де находиться так звана біла нафта, дуже високоякісна. 

Горючі природні rази. Велике господарське значення мають тепер 
природні горючі підземні гази, що вживаються як паливо для проми

с.:ювих і господарських потреб та як сировина для хемічного про

мислу. Головні родовища горючих підземних газів розміщені в чоти

рьох районах: Підкарпатському - в таких місцях як Дашава, Стрий, 

О11ари, Калуш, Косів; Харківському, Полтавському та Приозівському. 
Найбільшим родовищем Приозівського району є Мелітопіль, а в Хар
ківському Шебелин. В останніх часах відкрили гази і в інших частинах 

України, як нпр. на Криму (Керченський півострів) та в Дніпропет
ровській, Запорізькій і Сумській областях. 

Сіль. Багато має Україна і соли. На солоних озерах над Чорним 
морем добували її так, що випаровували морську воду, а сіль осідала. 

З-над Чорного моря привозили колись сіль чумаки, які великими вал
ками розвозили її майже по всій Україні. Найбільшим родовищем ку
хонної соли є Артемівсько-Слов'янське на Донеччині. Це одно з най
більших родовищ на Сході Европи. Але є джерела соли і на Підкар-
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пзттю й на Закарпаттю, головно кухонної і калійної соли (Калуш, 
Солотвина) та на Сумщині й Полтавщині. 

Окрім цих найважніших копалин, Україна має ще багато інших 

підзе:\1них скарбів, як от фосфорити, боксити, каолін, мерrапь, rрафіт, 
озокерит, самородна сірка та різного рода будівельні матеріяли, як 

сірий rраніт, в Житомирській і Запорізькій областях, червоний rраніт, 
у Хмельницькій, Тернопільській і Житомирській областях, rранодіорит 
н Вінницькій області, діорит, який уживають на виготовлення сходів 

у будинк~х, на Кримському узбережжі, лабрадорит в Житомирській, 
}(иївській, Черкаській, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській 
областях. 

Як будівельній матеріял, використовують теж базальти, різно
сидні вапняки, - з них такі рідкі види, як літографічний вапняк -
що виступають на Поділлі, також різновидні мармури - на Закар

rштті знайшли навіть шляхетний білий мармур, рід карарського, що 

високо ціниться в різьбарстві. 

На Підкарпатті й Донеччині є багато rіпсу. Фосфорити для здоб

рювання землі добувають на Поділлі. На Запоріжжі є лупак на таб

J1ички. На Волині, Київщині й Запоріжжі є трохи rрафіту на олівці. 

Як сировину в металургії вживають доломіти, кварцити та ін. 

Дорогоцінні камені теж є на Україні, нпр. топаз, моріон, кварц, 

гірський криwтап, аrат, опал, халцедон, rранат, яшма, турмалін, ла

брадор. Найбільшим родовище:\І дорогоцінних каменів є Житомирська 

область, зокре:\1а Володарсько-волинське родовище, та Криворізька 

іі Приозівсьна височини. 

Мінеральні джерела. Україна славиться теж своїми мінеральними 

.:~жере.1а:\ш, які :\Іають лікувальну вартість. Таких джерел є дуже 

багато, але найбільш відш1і з них на Закарпатті - СвалЯва, Поляна, 
на Підкарпатті - Трускаве11ь, Моршин, Підлюте, Яремче, Ворохта; 

на Полтавщині - Миргород, на Київщині - Миронівка, на Харків

щині - так звані березівські води, на Вінничині й Житомирщині та 

ін. областях. 

Слово:\1 1 підзе:\1ні багатства України величезні, але ними, на жаль, 
користується не український нарід, а окупант - московські боль

шевики. 

Запитання й завдання: 

Які важніші підзе:\1ні багатства І\Іає Україна? 
Де добувають в Україні вугілля? 
Які дор9гоцінні камені добувають в Україні? 
Які роди будівельного матеріялу є в Україні? 
Вичисліть :\Іісцевості, де є мінеральні джерела. 
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КомуиікацІв і транспорт в УкраівІ 

Для промислу й торгівлі треба комунікації, тобто шляхів сполуки 
і транспорту - засобів пересування. Навіть дикі й кочові народи 
дбали, щоб їм легко і скоро було пересуватись з одного місця на 

інше. Вони протоптували собі стежки по лісах чи степах та шукали 
бродів по ріках. Ці стежки - це перші шляхи сполуки. По них можна 
було ходити лише піхотою або перевозити добро в'ючними тваринами, 
як це роблять і сьогодні у горах, де ще немає добрих битих шляхів. 

Найдавнішим і може найлегшим шляхом сполуки був і є водний 

шлях - по більших і менших ріках та морем. Для плавби водою зразу 
J1юди вживали човнів, лодок та чайок, потім придумали вітрильники 
•ш вітрильні судна всякої величини, які гнав по морі вітер, а тепер 

до водної комунікації служать головно пароплави. Але пароплавам 

потрібно десь приставати, тому люди й почали будувати пристані 

й порти, а для плавби ріками поглиблювати річкові корита і будувати 
канали між двома більшими- і сплавними ріками, щоб скоротити до

рогу, як де треба. 

На суші вживають для перевозу людей і всяких речей домашніх 
тuарин, як коні, воли і корови, а подекуди навіть собаки, яких запря

гають до більших та менших возів і візків, або до саней і санок узимі. 

Для кращого пересування на суші люди почали проводити спершу 
звичайні дороги (rрунтові), але тому, що ці дороги для доброї кому
нікації не дуже надаються, бо забагато на них буває болота, вибоїн, 
куряви, то люди почали мостити дороги камінням. Це биті шляхи, 

~і ровами по ·боках, з мостами на ріках і потоках. По битих шляхах 

.1t.:гше перевозити людей та всякі речі з місця на місце. Тепер будують 

асфальтові дороги для .механічного колового руху. Окрім того люди 
11ридумали ще залізниці або залізні дороги, по яких їздять залізні 

1юїзди з великою скорістю. На залізничі вози можна набнрати багато 
тщ1аріо і возити на дальшу віддаль. 

А щоб передати скоро люд':ь~=у думку з місця на місце, люди ви
:1р1али собі телефони, телеграфи, радія і телевізори. Пошту сьогодні 

1100111ають уже не як давно поштовими диліжансами або кінни

щ; 11ісланцями, а залізницями, транспортовими автами, пароплавами 

1 1111 ~скорше літаками. 
Транспорт розвинувся в Україні вже давно, але в останніх десяти

:1іпнх, разом із розбудовою промисловости, розвинувся ще більше. 

: 1.н:оби перевожування товарів конечно потрібні при великому вироб-
111111111і: до фабрик треба довозити сирівці, готові товари з фабрик треба 
111:рr11о:шти до їх споживачів, в міста і села або в інші країни. Транс-
1.орr, нк і виробництво, в Україні тепер змеханізований. Є декілька 

1.11.1і11 транспорту: залізничний, річний, морський, автомобі.пьниА, і по
•ІтрАниА. 
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ЗuізвичвиА транспорт. Залізниці почали будувати в Україні ще 
в 60-х роках ХІХ століття, головно для перевоження товарів з Укра
їни, як збіжжя, вугілля й ін., в Московщину та . для торговельного 
зв'язку з сусідніми державами на Заході. В порівнянні із станом перед 
першою світовою війною кількість залізничних шляхjв в Україні по
біЛьшила'сь, бо введено нові механічні у ліпшення. Більшість залізниць 

і дотепер порушується паровозами; на деяких шляхах збудовали вЖе 
електричні поїзди; вони їздять швидше і вживання їх дешевше, тому 

що електрична енергія дешевша від кам~яного вугілля, яким порушу
ють паровози. Головна сітка залізничних шляхів сполучає українські 
промислові центри (Донбас, Кривий Ріг і іц.) з Московщиною; .цими 
ш.'Іяхами вивозять большевики велику кількість багатств України на 

північ (поза межі України). Тепер Україна має приблизно 34 кіло
метри залізничого шляху на 1 тис. кв. кілометрів. Найгустіша сітка 
gалізниць ~в промислових районах країни. В Україні є цілий ряд за
пізничих вузлів (багаторейкових перехресть) у великих містах:. Має 
Україна також розвинений пасажирський рух особових поїздів. Ціка
вим явищем в Україні є вибудуваний в 1955 році електричний пором 
(рухливий міст для переправи по воді); він курсує між Кримом і Ку
банню через ·Керченську протоку. В Криму на цей пором в'їжджає 
поїзд і пором, порушуваний електрикою, переправляє його по во.ці 

до Кубані впродовж 20 мін., тоді як переїзд ~алізницею сушею дов-
кільною дорогою з Криму на Кубань займав дві доби. · 

Електричний пором пере1юзить за·лізницю череJ Керченсь·ку протоку. -12 



Окремим каналом побіч греблі на Дніпрі проходить пароплав униз .по течії. 

Річковий транспорt суднами, це найстарший транспорт України. 
Він і найдешевший. Використовують його і тепер великою мірою для 
перевоження товарів з одних промислових центрів в інші, а також 

!10 моря. Найбільший водний шлях України, це Дніпро. Дніпром пере

возять товари вниз по течії і вгору проти течії. По Дніпрі пливуть 

Dеликі вантажні і пасажирські пароплави. Після вибудування двох 

великих гребель на порогах Дніпра, плавба по ріці стала безперерив
ною, бо вже не треба тепер перед порогами вивантажувати товари 

і перевозити сушею, як колись, а можна плисти Дніпром свобідно аж 

ло самого моря. Через вичищування дна, Дніпро поглиблюється, і по 

ньому мщкуть плавати ще більші су дна. 

Другий річний шлях України це ПівденниА Буг, по якому плавба 

суднами можлива на довжині 105 кілометрів. 
Важливим для плавби є нижній Дунай та Дінець. Судноплавними 

раками є також частинно Дністер, Сула, Псьол, Самара, Рось, Тетерів, 

Конка, Інгулець і Тиса. Найбільші річкові порти, це Київ, Черкаси, 
Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ні.копіль, Кахівка, Херсон; 

•ш Південнім Бузі - Миколаїв, на Дунаю - Ізмаїл, на Дністрі -
іл город. 

Морський транспорт. Чорне й Озівське моря уможливлюють 

Україні зв'язок з іншими країнами світу. Морські шляхи використо
ть для торговельних транспортів різних товарів в інші країни, 

к ж для достави промислових матеріялів попри українські береги, 

приклад, коли k.L)рабель їде з Кавказу до Одеси, Криму чи гирла 

н ю. Чорне море майже не замерзає, тому судноплавство по ньому 
жлнве майже впродовж цілого року. На Озівськім морі плавба 

• жли ва впродовж 8-9 місяців . Порти Чорного й Озівського морів об

уr вують імпорт (ввіз) і експорт (вивіз) України. Найбільші порти 
н Ч рн му морі такі: Одеса, через яку приходить половина вантажу 

і українських портів, Миколаїв у гирлі Південноtо Буга, Херсон 

-93-



Одеський порт. 

у гирлі Дніпра, що є заразом річним і морським портом, Севастополь, 

•І<ерч, Теодосія і Ялта, що головно обслуговують ·населення курортів 
(літниськ). Головні порти Озmського моря, це Жданов і Бердянське. 
Всі ці порти мають велике значення Для морської рибоЛовлі .. Через ці 
порти проходять головно такі товари, як кам'Яне вугілля, залізна 
і марганцева руда, збіжжя, сіль, овочі, цукор, чай, тютюн, нафта; риба, 
металь, машини, будівельні матеріяли і хемічні вироби. 

АвтомобіJJьниА транспорт сильніше розвинувся в останні часи. 
Для його розвитку потрібні добрі асфальтові дороги, шосе, авто
стради, яких в Україні мало. Тепер іде розбудова битих ш~хів 

в Україні. 

АвіяціАниА транспорт тепер душе поширився і в Україні. Він 
також служить господарським цілям. Тепер є кілька пасажирських 
ліній. Великі летовища є в містах: Київ, Харків, Сталіно, Дніпропе
тровське, Луганське, Одеса, Львів, Чернівці, Херсон, Миколаїв, Жда

нов, Станиславів, Ужгоро.д і Симферопіль. 

Міський транспорт, цебто трамваї й автобуси, теж розбудували 

в Україні. Особливо розвинулось трамвайне сполучення в містах 

Донбасу. В 1953 році тільки 23 міста в Україні мали трамвайне спо-
11учення, але нарід домагався поліпшення міського транспорту, і те

пер споруджують і поширюють трамвайні лінії по всіх майже містах . 
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ЕТНОГРАФІЧНІ ГРАНИШ УКРАІНИ 

Земля, на якій живе український нарід, дуже велика. Україна -
це одна з найбільших краін Европи. Такі великі й могутні держави, 
як Німеччиuа або Франція, менші простором від України. Зате насе
лення Украіни значно рідше, як у західно-европейсьJtих державах, 

аіЛе гусrtше 1Ноіж ·у М.о:с.ковщи1ні. На· Укра ї·ні живе ,сьоІ'О,!JІНІЇ, за совєт
-ськиМІИ обра'Ху.нюг.м-и з 1. -січи.я 1965 р. пон.а~ 45 ·мі.л. душ, ·в тому 
укра·ї,нц~в 76,8%, ,а. решта- різи.і чужинці, між якюш ~найбільше мос·ка

лі!в, близько 17% .всього .на:селеюня. 

Границі, що відмежовують терени, заселені якимсь народом, нази

ваємо етнографічними, границі ж, що відмежовують державні терени, 
ue політичні границі. Етнографічні границі не завжди покриваються 
з державно-політичними границями, наприклад, політичні границі та
ких держав, як Швеція, Норвегія, Данія, Італія сходяться з їхніми 
етнографічними границями, інші ж держави Европи мають або більші 
державні границі від етнографічних, або менші. Українські державні 
границі не сходяться з етнографічними; вони обмежовують значно 

меншу територію від тієї, яку заселює справді український нарід .. 
Отже, є землі, замешкані українським народом, які не входять у гра

ниці сучасної нібито держави, яка називається Українська Радянська 
Соціялістична Республіка (УРСР). Зрозумілим прагненням кожного 
українця є, щоб у майбутньому в границі вільної українськоі дер

жави входили всі українські землі, замешкані українцями. Політичні 
границі сьогоднішньої совєтсько-української "держави" тільки на 
вщтинку сусідства з румунами й мадярами менш-більш покриваються 

з етнографічними, але й тут обабіч границі траnляються місця, що 

ззселені одним або другим сусіднім народом. Великі терени Пряwів

шини припали Чехословаччині; вся Лемківщина і все Надсяння, а далі 

Rся Холмщина та ціле Підляшшя припали Польщі. Вся Берестейщина 

припала Білорусі, а вже дуже великі українські етнографічні простори 

припали Московщині: північна Чернігівщина, так звана Гетьманська 
Стародубщина, Південна Курщина, Південна Вороніжчина, цебто 
значна частина нашої Слобожанщини. За границею з землею донських 
t\озаків маємо великі етнографічні простори, як наслідок нашої новішої 
колонізації. На Північному Кавказі попри етнографічно мішані терени 
:11Амає наш нарід усю надозівську частину, так звану Кубанщину. 

Деякі наші західні етнографічні терени відріза Н_!: від решти укра
ї11ських земель уже в новіших часах, нпр., ПряwІвщин·а по першій 

'"ітовій війні, Лемківщина., Холмщииа, ПІдпяwwя - по другій сві
то11іА війні, на основі польсько-мо.сковської угоди, що ста.іrась проти 
80.ІІІ українського народу. 

В дальшому будемо говорити про етнографічні границі України, 
ж• з11ажаючи на те, що, наприклад, такі наші землі, як Лемківщина" не 
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иають уже українського населення, бо ІJОляки його насильно висе
лили, але це відвічні українські землі, які скорше чи пізніше вернуться 
..110 Украіни. 

Південну границю Украіни творять Чорне й Озівське моря. Пів
денно-західна границя, з румунами, починається від гирла Дунаю 
і йде Дунаєм аж до гирла Пруту. Звідси звертає на північний схід і до

ходить до Когильника, тут звертає на схід до Дністра, який вона пе

реходить повище його лиману і продовжується здовж його лівого 

берега - у віддалі 5-20 км. від ріки - в райони вище Рашкова, 
звідкіля границя тягнеться вже самим лівим берегом. Вище Могилева 
границя переходить з Дністра на Прут і в околицях Чернівців звертає 

з Пруту на південь. Пройшовши Буковину й Карпати, входить в до
J!ИНУ Тиси і попри Сигіт заходить в райони міста Севлюша, де на пів
денний схід від нього кінчається границя з румунами і починається 

з мадярами. УкраІнсько-мадярська границя йде весь час долиною Тиси 
3.1.ОВЖ залізнодорожного шляху до станції Чоп, де· починається гра

ниця із словаками. Початковий напрям північний попри Ужгород до 
Сніни, а звідси, часто міняючи напрям, прох~дить коло міст Яблінки, 
Ганушовець над Топлею, Зборова, Сабіни, Ольшаниці, Липника, де 

починається сусідство з поляками. 

Границя України з польськими землями йде з-під Татрів попри 

містечка й міста: Щавниця над Дунайцем, Дукля, Риманів, Сянік, Ди
юв, Радимно, Ярослав, Синява і переходить над річкою Сяном до 
Холмщинн та проходить попри місцевості: Тишівці, Войславичі, Павлів, 
Більхівець, Опілля, Янів над Буrом, далі здовж Буга до Дорогичина 

і до Лісної над Нарвою. Тут кінчається границя України з Польщею, 

з починається її межа з білоруською земле.О; вона завертає звідси 
на схід. 

Границя України й Білорусі йде попри міста Пружани, Картузька 

Береза, озеро Вигонівське, Люссин, Турів, здовж Прип'яті до Дніпра, 
а далі вгору Дніпром до Л6єuа і Мг лина. Тут починається границя 

УкраЇНІ:і з Моtковщиною. Вона найдовша з усіх і найбільше пови
гинана; йде попри міста Середина, Буда, Рильське, Суджа, Миропіль, 

Корча, Новий Оскол, Острогозьке, Бутурлинівка і Новохоперське. 
Тут починається границя з землями донських козаків. Вона тягнеться 

на південь через райони міст Калач, Богучар, Мілерове, Луганськ, 

попри Шахти. до Озівського моря на схід від Таганрогу. Другий пів
денно-східний відтинок. нашої етнографічної границі. з донськими 

козака.ми йде через Новобатайське до Мечетинськоі, звідси на південь 

через Тихоріцьке і Ладівське до Кубані. Звідс'и через східну Кубан
щину підходить до головного хребта Кавказу. Пройшовши трохи на 
захід здовж нього, завертає на південь, перетинає Чорноморщину 
1 коло Джубги доходить до Чорного моря. Від Джубги по дельту 
Дунаю південною границею України, як вже було сказано, є .наші 
моря - Чорне й Озівське. 
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Це та велика і гарна земля, stкy су11ільню1 гурто:о.1 за:~.1еш1<ує укра

їнський нарід. Та він живе не :111111 на Україні. Утиски чуж11н11ін но

п1аJІИ україннів з рідно1·0 краю в да:1е1<і Зе\1.:1і. Ро:ібрівси у1<раї11с1>1<Ий 

н::1рід ~1айже по всіх частинах світу, 110 рі:іних да:1сю1х :Jешшх, де лиш 
підсоння длs1 наших людей бі.11ьш-,1ен111 нрин>же. Нони осіли на тих 

землях більши:о.1и і :~.1еншюш 11юмада\Іи. Ui оселі україннів на 11ужій 

зеш1і звемо українськими колоніюш. 

Деякі українські колонії ро:н1іщені недалеко від України. Багато 

~!аких колоній є між волохами в І~асарабії і в Молдавії, в Добруджі 

і R південній Буковині, :о.1іж :о.юскш1ю1и в І{урщині, Нороніжч11ні, над 
Лоншt і Волгою, коли Саратова, Са:\1ари, Астрахані, в Кавказьких 

краях ~tіж різню1и кавказькю1и народ;в1и. 

Інші українські колонії ю.1ходнтьсн дуже ;щ;1е1<0 віл. рідної :іеш1і. 

Довже:іню1 рsщом nр<>еп11·лио1 вони :ідовж нівденних гранинь азій

ської Росії аж 110 Тихий океан. 
Великі українські колонії нахощпься в :іакаснійській обJІасті, 

в Туркестані, в киргизьких стенах, Аю1ш1иської области, в алтайських 

горах на граНJ.-'НЯХ І{итаю, на "Зс;1ено:~.1у клині" над А:'І1уром, нaJl Ти

хим океаном коло Владивостока і ріки Уссурі. Так само далеко ик на 

схід :іайшJ1и україн1tі із свої:~.ш колонію1и також і на захід, до С1юлу

чених Стейтів Північної Америки, до Канади, Бразилії й Аргентини. 

Доля кинула україннів і до 11івде1-1ної kіії, і до Африки, і до Австралії. 

Всюди, де rюсеJІяться українні, нриносить вони з собою свою 

~юну, свої звичаї і держатьси їх :\1і1tно. Українські біленькі хатки, 

українські однги, українську 11існю можна :інайти і 110 найдальших 

українських колоніях. 

ПОДІЛ УКРАЇНИ 

Україна не велика й дщ:ить однорі;ща країна, одначе окремі 

11 частини трохи від:\tінні одна від одної. J{ожна :J них має відмінну 
(.у :щву 1юверхні одна І"<>риста, JlJ>}'Ta висо 1 1 і1 нна, трети ни:і і1 н1-1а, 
t<ожш1 \Іає інші води, трохи вію1і11ний ю1іщн і рослинність, і 11 кожній 
>••нвс і11111е ш1ем'и єдиного україво.1<01·0 народу. Н кожній 11астині 
~ країнс1.кої зе:ш1і трохи 11іщ.1інно живуп •. тоди, в кожній є інші міста 
іі \.:t:JІСІ та інші па:\1'итки сJ1авної бувальщини. 

І Іоділ країни на губернії, краі й новіти, 1 1и oбJtac 1·і, райони 

11t: 110;1ітичний або адміністратинвий rюдіJІ. Н 1·еографії не конче треб<1 
йшо держатись. Ми будемо 011ису11ати Україну :1а тю1 11оді;1ш1 1 нкий 
~potSн:1a са:\1а нрирода. Нона 1юділила Україну на 11е11ну скількість 

.1"\lt.::11" ~1кі називаємо природними краями, тісно шт\панюш :і життю~ 
Ііt і\.:1оріЕю українсько1·0 народу. 
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Серце України і її державний та культурний осередок - це 
І{иївщина. З нею тісно пов'язана Гетьманщина. · 

На півночі України розпостерлися низинні лісові околиці Під

ляшшя і Полісся. Ця низина продовжується через Гетьманщину 
дальше на південь, де розтягнулася велика смуга південних україн
ських низин. 

Пояс височин займають Холмщина, Розточчя, Волинь, Поділля. 
Придніпровська кристалічна плита, Бесарабія, Слобожанщина, Донеч

чина. Високим муром на півдні українських земель стоять гори Кар
пати, Кримські й Кавказькі rори, з їхніми підгір'ями. 

Доступ у світ відкриває Чорне море з Озівським, що творять 

\іежу України на півдні. 

СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИІ'І ПОДІJІ УКРАІНИ 

Кожна держа:воа. ділиться, ІВlідпо~ві)])но .:to потреб, на бL1ьші і :\Іенші 
частини, я:кі мають різні назви. Таки:й поJі.1 нази•вається політич1но· 
а•д}t·і~нkтративню1. Він може нера·з ю1і.нюватися. Суча:с1на1 Украї1на, 

що є .ніби-го окре1юю держа:вою, але 'Н'е са·:\юсrійною й .нез.а.1ежною, 

тільки оку.пова'Ною М·оскв.аю Й поне<во.1еною, по;ділена на більші 
і ме:н:ші адм·і1ністр:атив1ні ча•сти~н.и, з я•ких бі.1ьші нази1ваються а.бла· 

сти.ми, а менші р.а·йона~\fи. Укра·їна 1:\1ає тепер 25 О'б.п~а.стей, нкі 1д-і':' 

ляться на райо1ни, яких ра:зом є 394. Uей но•вий поді.1 пере.ведено 

в 1965 ропі. Стати.стичні .ІЗ.ні про кі.1ькість на1селе.ння походять 

з 1. січня 1965 р. 



н.а.·зва оола;с-г.и· иасе.1е·111ня rо"1·ов.не місто •населеюн.я 
Ві~Н.кицька. 2, 147 :міл. Ві·юниця 148 ти.с. 
Во.'І·ин~еьк.а. 962 

" Луцьк 75 
" Дніпропетроrвська. 3,087 

" Дні:nроJІет.ро·ась1< 774 
" Дояецька 4,720 

" ДоІНецьк 809 
" Жи.rом·и.рськ-а. 1,591 

" Жиrгом·и·р 128 
" За:ка.рпатська 1,022 

" Ужгород 58 
" Заnоріз ька 1,642 

" За.nоріжжя 550 
" J;ва:но-Фра~н·ківська. 1, 194 

" Іван~о-Фраю<івськ 82 
" І<кї,вська· (з Киевом) 3, 141 

" І<ИЇ!В 1332 
" Юровоrра~д.ська. 1,2ї3 ,, Юpo·oo·rpa!;t 153 
" l<pИL'\tCbIOa 1,509 

" Си1.м.фер0ополь 213 
" Луrа1нська 2,732 

" Луrа0н0ськи 330 
" JІьЮв·ська 2,336 

" Льwі~в 496 
" Мнко;tа і вська 1,082 

" Мшю.1а.їtR 280 
" Од1еська 2,193 

" Одеса 735 
" Полтавська 1,673 

" Полта.ва 170 
" Р~венська 1,002 

" Рrвне 86 ,, 
С}")ІСЬrКа 1,518 

" Суми 130 
" Т ернопі.1ьська• 1,142 

" Терн~опіль 65 
" Ха·ркі1в.ська 2,650 

" Харкі.в 1070 
" ХерсоQІн.ська 938 

" Херсон 210 
" Хмельн·и-цька 1,627 

" ХмелЬІНІИІцьюи·й 81 
" Черкаська. 1,503 

" Черка;си 115 
" Ч ерні1вецьк.а. 823 

" Черні1вці 172 
" Ч ернігівс 1:~1ка 1,593 

" Чернігів 126 
" Всьоr·о 45,100 міл. 

О~рі~І адМЇІНЇІС'ГрЗ:ТWВНОГО .подіІJІ·у У0Кра1Ї'НЗ ПОІд;ілеН•а ще :ЮЗ• 7 еКО· 
tю~t;ч.н.их районі.в, до я.юих входить по кілька• обла1сте·й. 

Донецький ра·йон (обл. Дон.ецька і Луrа1нсьюа.). 
Київський район (обл. І<иї1в.ська-, ЖитО)ІИрська, Чернігів.ська 

і Черка•сьюа'). 
Львівський район (обл. Львівська, Волинська, Рі~венс1:~1ка-, Іsа'НО

Фра•н~ківська і За1ка~рп.атська). 
Подільський район (обл. Вінницька, ХмелІ:)НІИцька, Т-ериоnіnь:С;ЬКІа 

; Чсрньвецька). 
Прнд·ніпровський ра'ЙОІН (обл. Дніпропетро1вська, За1порізька

t\ 1 ро1югра:д:ська·). 

Харківський ра:йон ( об.1. Харківська, Полтавсь~ка 'Їі Су:.м.ськ.а1). 
Чорноморський район (обл. 0.з:еська, МИ'к.ол:аї,вська, Х.ресонська 

1 t\ Інt ''' ьк.а. 
С1.ого.JІНІішня територія У.країни за•й:має площу 603.5 °ювад.ра.тн~ 

8' І,f()\ft: 1 pir 
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Природа її багата, різно~1анітна і ~1а.1ьо11нича. На півночі бі

.~оруські лісові пущі поступо1ю переходять в українське Полісся з його 

сосновими бора~1и 1 дубовими і грабовими JІіса~ш, тихими повноводними 

ріка~1и й озера~1и, розлогими луками і бо.1ота~1и. Далі на південь місце

вість набуває лісостепового характеру з хuилястим рельєфом, дібро

вами, гаюш, пере.1ісками, річка~1и з більш ншидкою течією і порогами, 

з ведикими неозорю1и ланами та нива~1и. 

Біль~а частина території України має рівнинну поверхню. Вона 

нро1.:п1rа:t:rься .ні.:~. зам>..Іу .i-~a .cxi;.i нсr 1316 1~і.10.\1ет.рі·u, а з пі1н.н.очі іІ-~З. 
пі~вде~н.ь 893 кі.ю.\rетрів. Са.\1е це і зу1~юв.т11оє тут :неод:на-ковісrь при" 
1ю..1.и ~ к.1і~1ату. Коли ,в :1ka:x північ~них. р·а.йоні•в Украї:ки ше бі.ІJіКУТь. 
""~нki.t, то на піндні ·вже цвітуть с1ад:и і зе.11еніють по•сіви. 

Необкроєна Україна в етноrрафічних границях. 

ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 

Український нарід жине на своїй зе:\1..r1і нід непіt:\1'ятних часів. Вже 
найдав~іші ністки, які збереглись про наш нарід у старовинних рук('>-
11исах 1 книгах, подають, шо наш нарід жин v Карпатах над Бv1·0:\1 

Дністром, Прутом, Прип'яттю, Дніпро:\І, Пінд~нню1 Бvго~r, Лин<.щ т~ 
Чорним !tюрем, ген-ген аж під Кавказ. Є сліди, що пр~дки нашого на
роду жи;1и на нашій теперішній зе~1лі ще перед народженнн:-.1 Х1н11.:та. 
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J'краУиська 3еІUІ•, це споковаІчва батькІащива І масвtеn. укра
Інськоrо народу. 

Копи англійці, французи, італійці споконвіку задержали в своіх 
руках і захищали від ворогів свої землі, то це не було тяжко. Іх землі 
аіддіпені від сусідів глибокими морями і ріками, високими горами, 

вкритими льодами. 
Українці не мають такого щасливого положення. Україна - це 

багата, родюча нива та необгороджена, при битому шляху. Багато 
піт докучали Украіні степові кочовики своїми нападами, але не зло

мили українськоі сипи. Могутньою ногою станув український нарід 
на своїй рідній землі. Кочові орди розбивалися об груди українського 

народу наче об могутню скелю морські хвилі. 

Українці захищали грудьми всю Европу, її культуру, християн

ство і пережили страшенне лихоліття, але вдержалися на своїй землі. 
Вдержалися, але безконечна боротьба з степовими народами ослаб
лювала Украіну. З цього користали наші сусіди, поляки й москалі, які 
старалися всіми сипами затримати український нарід під своєю владою. 

Тепер небезпеки від кочових народів уже немає. До Чорного 
моря, куди довгі віки не допускали українців кочовики, доступ знову 

с1юбідний. Чорне море лучить Украіну з найдальшими культурними 

краями землі. Дуже легке получения Украіни з усіми сусідніми земля

ми. Україна може торгувати своїми великими багатствами з усіми 
краями, бо вона лежить на великому торговельному шляху, який веде 

з промислових і торговельних країв Европи на схід до багатих країв 

Азії. 

КИІВЩИНА 

Осередок і серце України лежить над середньою течією Дніпра, 
правобіч його, це правобічне Придніпров'я. Воно все височинне; ця 
nнсочина виглядає наче поздовжний неправильний чотирокутник. 

На півночі Київщина граничить з Поліссям, на півдні з Запоріж
~ям, на заході її границею є долина Півд. Бугу, від сходу обмежовує 
11 Дніпро. 

Майже всю поверхню Київщини займає Придніпровська чи Пра-
11обічна височина; вона рівнИнна, розділена ріками - Россю, Тясми
нои, Синюхою на кілька частин. Річні долини широкі, то болотяні, то 
:tu11нті ставами, то знову виходить на верх скеля на берегах і в кориті 
ріки. Тверда скеля, що творить підложжя правобічної височини, зветь

'" rранІт. 
J-fаАгарніші краєвиди правобічної височини бачимо над Дніпром. 

Т 1м опускається височина до ріки стрімким берегом. Розритий доли-
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нами і проваллями цеА берег виглядає неначе гори. Це т. ск. святі 
гори, на яких розташувався золотоверхий Киів; ще дорожчі для кож· 
ного украі·нця канівські ·гори, де спочив у могилі Тарас Шевченко. 

Коли вийдемо від Дніпра на верхи цих гір, бачимо перед собою 
т1льки одностайну, легко хвилясту височину. Тільки тут і там здійма

ються круглі горби й пологі узгір'я. Цілими милями тягнуться по хви
лястій рівнині "змієві" валИ, тут і там розложилися старі городища. 
Це все укріплення, що їх збудували давні українці для оборони від 

хижих кочових орд. Ріки української крови плили тут колись. Тепер 

лише високі могили громадами чорніють на тих ,місцях. Тут лягли 
спочити в своїй кривавій славі наші великі прадіди. Від них повинні 

учитися А ми, їхні правнуки, що за рідну землю почесно А життя своє 

віддати! 

Колись, перед тисячу роками, сиділи на цій землі давні украін
сякі племена: під Києвом поляни, здовж Дніпра і Південного Бугу 

уличі. Тепер живуть тут їхні потомки - правобережні українці. Це 
високі ростом, гарні люди, стрункі, чорняві. Іх гарна ноша поширена 
с1:різь, по всій наддніпрянській Україні. 

Чоловіки носили короткі сорочки з низьким вишитим коміром, 

пазухою і рукавами. Широкі штани різного кольору, часто сині, впу

щені '8 чоботи, куртки без рука1вів, чумарки або свитки короткі до 
колін. На холод чи елоту вбирають наддніпрянці широку кирею або 
довгий кожух. Голову накривають широким капелюхом (брилем), 
узимі високою баранячою шапкою. Останніми часами перед першою 

світовою війною були вже дуже поширені московські "картузи", 
фабричного виробу. 

Жіноцтво ходило у довгих, гарно вишиваних сорочках, різно

взорих запасках і плахтах або частіше в новітніх купованих спідницях, 

корсетках і хустинах. Гарні намиста й черевики доповняють стрій дів

чат. Дівчата ходили гарно заквітчані. 

Хат:И: наддніпрянців тільки на межах лісової країни дерев'яні. 
Всюди інде вони були ліплені з глини, криті соломою, чистенько вима

зані й вибілені. Хати наддніпряців заквітчані квітниками, замаєні сад
ками; подвір'я просторі, чисті, обставлені господарськими будни
ками. Села скрізь великі, многолюдні. Осторонь від них, під га.Ями, 
багато хуторів і пасік. 

Та ця мальовнича картина в давніших часах сильно зміни

лася. Большевицька влада будує замість окремих хат спільні мешка
неві будівлі в системі створеного нею на Україні колгоспного госпо

дарства, яке впроваджено проти волі і помимо сильного спротиву 

народу. 

Населення Київщини займалося і займається головно хлібороб
ством, скотарством і садівництвом. Багато управляється тут цукро
вих буряків і тютюну. Домашній промисл тут значний - гончарство, 
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дерев'яні внроби, килими. Дуже багато людей працює тут по фабри~ 
ках. 

Серед міст Київщини є багато старовинних, городів із часів Київ
ської держави. Багато теж давніх міст, що вславилися в козацьких 

чзсах України. Вони разом іЗ давніми городищами, валами й могилами 
нагадують на кожному кроці велике і славне минуле України. 

КИІВ - СЕРЦЕ УКРАІНИ 

Над Дніпром, де до нього вливається Десна, розлігся на останніх 
горбах• правобічної височини величавий город Київ. За даними архео

логів, перші київські городища виникли ще в перших століттях по 

Христі. Назва міста походить начебто від імені першого князя сло
.u'янського племені полян - Кия. У 8-9 віках Київ був головним міс
том полян, а в другій половині 9. і 10. ст. слов'янські племена, що 

були нашими предками; об'єдналися в великій і могутній державі Ки
ївській Русі. Київ був столицею цієї держави, яка в той час грала ве

лику ролю в Европі. Після запровадження християнства в Київській 

Русі, в Києві збудовано багато церков, між ними величавий Софій

ський собор, збудований князем Ярославом Мудрим на місці розгрому 

киянами печенігів. В 11-12 століттях Київ був одним з найбільших 
міст Східної Европи. 

Велику ролю відігравав Київ у Щ:иренні письменности, літератури 

А культури серед населення староукраїнської держави. При Софій
ському соборі, монастирях і князівському дворі існували бібліотеки 

і школи, писалися літописи, реліrійні й світські твори. На початку ХІІ 

Киів. Вн.11 з .1ітака на центральну частину міста. 



ст. монах _nеуерськоrо манастиря літописець Нестор звів давні літо· 
писи в один збірник і дав йому назву "Се повість временних піт, от· 
куду єсть пошла русьская земля". 

Та з середини 12-го ст. Київ, на жаль, перестав бути столицею 
Ниївської Руси, тільки був осідком Київського Великого Княза. 

На початку грудня 1240 року татаро-монголи на чолі з Батиєм 
напали на Київ і зруйнували його, спалили князівські палаци і тереми, 
Десятинну церкву і багато будинків, де жили люди. Потім, у 1482 році 
на Київ напали кримські татари, зруйнували його знову і вигубили 
багато населення. Треба було кількох поколінь, щоб піднестися з тяж

кого упадку. Потім прийшли козацькі часи, і Київ знову почав підно
ситися і став осередком торгівлі, промислу, ремесла та шкільної освіти. 
В 1615 р. група письменних міщан утворила на Подолі при Богояв· 
ленському манастирі братство, яке поставило собі за мету освіту. Воно 
срганізує братську школу, яка згодом стає Києво-Могилянською 
Академією, звідки культура й освіта ширилася на всю Східну Европу. 

В Київській Академії вчилося тоді і пізніше чимало і чужинців, 

між ними "відомий" російський поет і вчений М. Ломоносов. З цієї 
Академії вийшли такі наші видатні люди, як український філософ 

Григорій Сковорода, історик Д. Бантиш-Каменський, архітектор І. Гри

горович-Барський і багато інших діячів науки й культури. 

В 1846 р. у Києві постало Кирило-Методіївське Братство, до 
якого належав і Тарас Шевченко та інші українські діячі того часу. 
В другій половині 19. ст. в Києві виникли десятки фабрик і заводів. 
Головними промисловими районами були Поділ, Шулявка і та частина 
міста, що близько залізничної станції. 

З 1892 року по вулицях Києва почав їздити перший електричний 
трамвай, що був не лише в Україні перший але Й' у тодішній росій

ській державі. 

В 1917 році в Києві постала Українська Центральна Рада, що 
проголосила в 1918 році 22 січня на Софійській площі українську 

незалежну державність, а в 1919 соборність усіх українських земель 
о одній незалежній українській державі. 

Своїми національними, культурними й державними традиціями 
Киів це справжня столиця українського народу від найдавніших часів 
і до сьогодні. Він завжди напереді усіх історичних, державних і куль
турних подій нашої батьківщини. І сьогодні він, хоч і не в вільних 

українських руках, все таки є осідком багатьох наукових і навчаль

них установ, в яких працюють українські науковці. Багато їх москов

ські большевики знищили, але є ще в Києві Українська Академія Наук, 
Академія Будівництва й Архітектури, Академія Сільсько-господар· 
ських наук, Киї'вський Університет, що має 11 факультетів - істо· 
рико-філософський, економічний, фізичний, механіко-математичний, 

геологічний, біологічний, філологічний, юридичний, географічний, хе

мічний та журналістичний - 70 катедр та понад б тис. студентів, 
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а далі й багато інших наукових і високошкільних установ, до яких
належить і Київський політехнічний інститут, що має 9 факультетів 
-- механічний, хемічного машинобудування, кіноінженерів, хеміко
технологічний, металургійний, гірничний, теплотехнічний, радіотех
нічний і електротехнічний - а також Ботанічний сад, в як.ого одній 

частині ведеться науково дослідна робота. 
В Києві є понад 940 бібліотек, між ними і Бібліотека Академії 

Наук, що має около 5 мільйонів томів :книжок та около 200 тисяч руко
писних творів від найдавніших до сучасних. 

Київ має аж шість музеїв, між якими є музей Т. Шевченка Акаде

мії Наук, де зібрано понад 4 тисячі експонатів - поетових картин, 
портретів, рисунків, офортів, скульптур, книг. Серед них близько 800 
ориrіналів написаних і намальованих самим Поетом. В Музею захід
ного і східного мистецтва можна побачити твори античних часів, ма
лярство й скульптура періоду італійського Відродження, праці видат
них ·майстрів італійського, голляндського і фля~~андського малярства 
тощо. 

В Музею українського мистецтва виставлені зібрані кращі зразки 
українського малярства, скульптури, графіки. Тут є картини Т. Шев

ченка, І. Ріпина, М. Мурашка, О. Шовкуненка, С. Васильківського, 
М. Пимоненка, В. Касіяна та багатьох інших. 

У Києві в різний час жили і працювали відомі діячі української 
літератури: Марко Вовчок, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, Леся 
Українка, М. Коцюбинський, А. Тесленко та багато новіших пись
менників і поетів. Кілька місяців жив тут у 1846 р. і Тарас Шевченко 
в будинку ч. 8 в Хрещатицькому провулку, що нині носить поетове 
ім'я. Тепер у цьому будинку меморіяльний музей Шевченка. В кімнаті, 
~е він жив, зібрані його особисті речі . 
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Здавtаа славиться Київ своїми театрами. Одним із кращих є Київ
ський академічний театр опери й балету Ім. Т. Шевченка. Є ще й укра
їнський драматичний театр Ім. І. Франка, і київський театр музичної 
комедії та ін., далі 44 кінотеатри, між ними і стереокіно, два широко

екранні стереофонічні кінотеатри, філармонія, хори, музичні студії. 
Колись було в Києві багато церков. Деякі з них, стародавні і цінні, 

большевики зруйнували, а деякі стоять і досі, тільки перемінені в му
зеї, як напр. старовинний собор св. Софії, Печерська Лавра та Андрі

їnськиА ·собор. 
Сучасний Київ займає територію близько 750 квадратних кіло

метрів. Околиці міста зливаються на сході з великим Броварським лі

сом, на півдні- з Голосіївським лісопарком, на заході - з лісами Свя
тощино, на півночі з літниськовою місцевістю Пуща-Водиця. 

Причиною скорого росту і многолюдности Києва є його дуже 
догідне положення для торгівлі. Тут Дніпро, прийнявши Прип'ять 
і Десну, стає великою рікою, що лучить водні шляхи з заходу, півночі 

А сходу. Торговий осередок Києва був колись на Подолі, у північній 

частині Києва, найстародавнішій частині міста. З часів Київської Русі 

і до наших днів на Подолі зберігся Житній базар (давніше він звався 
Житнім торгом). До Подолу примикає річковий порт на Дніпрі, де при
чалювали в давнину різні судна, пароплави і плоти, а сьогодні звідти 

відправляються пасажирські пароплави вниз по Дніпру до Черкас, 

Дніпропетровська, Запоріжжя і Херсону, і вгору до Чернігова, Чорно

биля, Гомеля. 

Недалеко Києва лежить багато місцевостей, багатих історичними 
споминами, між ними Видубицький і Межигірський манастирі. 

З давніх княжих городів залишились тепер такі міста і села: Ва

сильків, Вишгород, Білгород, Хвастів, Трипілля. 

Вишгород - одне з найстаріших поселень слов'янського племени 
полян, наших безпосередніх предків. Розташоване на правому березі 
Дніпра, вище Києва, на горі. Із знайдених решток городища видно, що 
Вишгород був колись великим поселенням. Як свідчать літописні до
кументи, тут була літня резиденція княгині Ольги. В часі Київської 

Руси це місто було міцно укріплене оборонними спорудами. Під час 
н:шаду орди Батия в 1240 році, Вишгород був дуже зруйнований. 
З того часу він, як місто, перестав існувати. Тепер це село Києво
Святошинського району. На його території збереглися руїни старих 
княжих будівель, якими завідує Академія Наук у Києві. 

При границі Київщини, Волині й Поділля лежить досить велике 
місто Бердичів, а в сточищі Росі лежить місто Сквира і старе козацьке 
містечко Чиrириtі. 

Бердичів - місто, на берегах річки Голоп'яті, притоки Тетерева, 
відоме своїми підземними хідниками, збудованими кілька століть ра

ніше. Вони проходять у різних напрямах і були колись сховищем різних 
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товарів і скарбів. Сьогодні місто є значним промисловим осередком, де 
працюють машинобу дівельні, шкіряні і рафінерні заводи та підпри
ємства легкої і харчової промисловости. 

Біла Церква. Вперше згадується Біла Церква в історичних доку

ментах 16 ст. Під час визвольної війни Хмельницького тут формува
лися військові загони його армії. В 1702 р. Семен Палій повів тут 

боротьбу проти поляків. Центром повстання було укріплення на 

"Палієвій горі". 
Сьогодні Біла Церква одне з більших міст Київської области. 

Тут є кілька заводів і фабрик, як кравецька, шевська, мебльова, це

rельна та ін. Поблизу Білої Церкви є парк-заповідник "Олександрія" 
створений у 18 ст. польським дідичем Браніцьким. Парк розташова

ний на березі річки Рось, на площі 180 гектарів. В ньому ростуть по
над 110 поrід дерев, ·між ними деякі дуже рідкісні породи, як червоний 
дуб, еспан~ька і каліфорнійська смереки, японська софора, віргін

ський ялівець, канадська стуга, веймутова сосна, тюльпанове дерево 

та багато інших. 

Недалеко лежить мале містечко Трахтемирів, колись гетьман

ська столиця. Старе козацьке місто Черкаси має велику пристань на 
Дніпрі. 

Черкаси, обласне місто , постало в 14 ст., а в 15 ст. стало цен
тром українського козацтва. В ті часи козаків називали черкасами або 

черкашенами, звідси й походить назва міста. До половини 17 ст. Чер
каси були місцем перебування українських гетьманів. В 1843 і 1859 
роках в Черкасах перебував Тарас ШевІ..Jенко, що написав тут кілька 
творів. 

Сьогодні Черкаси центр области тієї ж назви і значний осередок 
промислу й культури. Тут є підприємства і завод, що виробляє ма

шини для харчової промисловости. 

Черкаси славляться теж своїми кліматичними санаторіями, що 

сне місто Черкаси - одна з кращих вулиць. 



розrашовані в сосновому гаю на високому березі Дніпра, в місце
вості, що називається "Соснівка". 

Приблизно в самій середині України, так само далеко від північ
них як і південних, від західних і від· східних меж України лежить 

містечко Чигирин. Тут була столиця ведикого гетьмана Богдана. 

Чигирин, одне з найстаріших міст України, розташоване на пра

вому березі річки Тясмин, притоки Дніпра. Вперше воно згадується 
в документах 1592 року, коли йому надано право на самоврядування. 

Чигирин відіграв важливу ролю в часи визвольної війни україн

ського народу, під проводом Богдана Хмельницького ( 1648-1654). 
Місце розташування Чигирина було дуже вигідне у воєнно -:у відно

шенні: з півдня його захищала висока замкова гора, яку нарід назвав 

Бог да новою. 
Після перенесення гетьманської резиденції до Глухова, а потім 

до Батурина, Чигирин втратив своє значення. В 1843 р. в Чигирині 

побував Тарас Шевченко, він зробив тут кілька малюнків з видами 
Чигирина і офорт "Дари в Чигирйні". Нині Чигирин районове місто. 

Суботів. За 6 кілометрів від Чигирина на правому березі Тясмину 
лежить село Суботів - колишній хутір і резиденція гетьмана Богдана 
Хмельницького. Садиба гетьмана була відбудована після 1648 року 
і була своєрідним замком, що був о.точений глибоким ровом і високи

ми стінами. По смерті гетьмана замок був зруйнований. Зате зберег

лася збудована гетьманом 1653 року Ільїнська церква, в якій він і був 
похований. Сьогодні Суботів - велике село. 

Кирипівка і Моринці, це два села, тісно зв'язані з життям Тараса 
Шевченка. Кирилівка, нині Шевче_нкове, було рідним селом Тараса, де 

пройшли його роки дитинства, коли він "пас ягнята за селом". 
За кілька кілометрів від села Шевченкового на пагорбі лежить 

село Моринці, де Тарас народився. Тут нарід поставив поетові па
м'ятник на місці, де була колись хата його батька. 

Південна смуга правобічної височию{ лежить уже в сточищі Пів
денно Буга. Козацьке місто Умань пам'ятне з гайдамацьких часів. 

Умань - славне повстаннями українського народу проти поля

ків. Особливо велике було повстання, що розгорілося в травні 1768 
року, відоме в історії під назвою "Коліївщини" . Воно поча,1ося з Мо
тронинського манастиря, недалеко Черкас, і швидко набрало величез-

Хата дяка, в якій вчи вся Іlіевченко в селі Киои· 
_ л івці (нині село Шевченкове). 
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Канів. Моп1.1J і nа:-.1'я1 ник Т. Шевченкові на Тарасовій горі. 

ного розмаху. Очолював його відомий Максим Залізняк. В червні 

1768 р. повстанські загони Залізняка пішли на Умань, яка на той 

час була недоступною фортеuею польських військ. 

Сьогодні У~1ань - одне з найбільших міст области. Тут праuю

ють маслозаводи, uеге.1ьні заводи, борошномельні заводи та інші . 
. j уманських особливостей варто згадати парк "Софіївку", збудованv 

колись графо~1 Потоuьким для своєї дружини. Тепер цей парк став 

заповіднико~1 різнородних роспин, близько 250 ви.дів. 

Корсунь, тепер Корсунь-Шевченківський, старовинне українське 

місто на річuі Рось, відо~1е вже в часах Київської Руси. З Корсунем 

тісно зв'язана історія визвольної війни Богдана Хмельниuького проти 
поляків, яких ар~1ію геть~1ан розбив на голову під Корсунем в 1648 р. 

Неда.1еко від Корсуня .1ежить село Стеблів, де народився пись

менник Іван Нечуй-Левиuький. Він написав тут повісті: "Кайдашева 
сі~1'я" й "Микола Джеря". 

Інше се.10 Хмельниuької области, Тростянець, славиться парком-

3аповіднико~1, що розтягнувся на просторі 200 гектарів. Ue один 

з кращих зразків садово паркової культури. Тут росте багато рід
t•існих рослин, що аклі~1атизувалися на Україні. Парк постав у 19 
сто.1ітті. Передтю1 тут була рівнина, де росло кілька дубів і протікала 

річка Тростянець. У 1834 році в ба.щі "Боговщина" почалися перші 
дос.1іди садження дерев. З деяких посаджень виросли дерева до 40 
метрів висоти. В парку ростуть рідкісні в наших умовах породи дерев, 

як сибірський кедр, каштонолистий дуб, жовта береза та інші. Частину 

парку займає гарне "Лебедине озеро". 

-113-



І Іарк-ззповідннк "Софїі111vІ н Ум~ні . 

- 114 -
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ГЕТЬМАНЩИНА 

1·етьчанш11на - 11е стара назва Лівобічного Низинного Придні

пров'я . .'Іі1юбічна наддніпровська низина ті.1ьки на,:~ сачю~и Дніпро~ 

р~І3н11нна. Шо _1а . 1і 11і.1 ,Jніпр а, н1в11н ~t nоча:1у nі.Jнос1пься шоrаз nище. 

У північній частині на.Jдніпрянська н11зина :\Іає багато ,1ісіrз і болот, 

нJче По.1ісся. Пів.~енн а ч асл1на стаt спершу :1yro \1 , а потш1у ПО\Іа.1у 
r!ер е х о.:щть у степ . ..10 :111н11 :1 івобічних доп.1ив\в Дніпра :\Іають всюди 

пра п і береrн в11сокі, розр1пі 110:1ач11, :1іві береги по:югі, піскові або 

бо:ютяні. І Іі .1соння трохи гостріше, як на пра1юбічній височині. 

І на .·1і вобічн і й н11з11ні багато старих на.1ів, городиш . і ~юги.1 -
сні.л~ів с.1ав н ої бува .1ьшин11. Насе .1 ення .1івобережжя - ue справжні 
н а.~ .1ніпрян11і. їх бу.~11нк11, но1113 такі ж як у Київщині , їх \ІОва й пісня 
CJJ.111 Jа11і 1ні .1.' ІН І!СЬОІ " О у1~рJ ЇНСЬКОІ " О наро.lу. 

І\ о.111сь тут c11.li.10 стар он11ще українське п.1е\1 1 я сіверян; потім 

·1у т .J~· же .rн)т у ва:rо татарське .·11~х о.1 іття. Піс.1я Х\1е.1ьниччини пересе
: 111 :~ 1r ся на .їівобережжя ве:111кі 1 · 1юча .1и українського народу, що nтi 

KJ.'fll 11і.1 ІІ СJ.Іьо,кого пану1 1а ннн. Ті.1ьки на Лівобережжі вдержа.'юся 

українське козаuтво з його гетьманщиною аж до її упадку, 

J-Іасе .1е ння : 1і1 юбі чн ої ню1111и зайча :юся го.1овно х.1іборобством, 

скота р с11ю .\1 та ;1т1а11111і .\1 11р о .\111с:ІО\І, що розвивався тут дуже гарно. 

І ! а ІІі1 1 н<1 1 1і в :1ісоній част11ні 1 · еть.\1анщини розuинувся був дереuний 

J І fIO \111 L'. І . 

1 · r1 .101ин~ .\1іс1 о 11і 111 1 ічної 1 ·е ть.\ 1 Jнщ11н_и - не старовинний город 

Чернігів, .\І()ж е й ро11есник І\11 є11а , 3 багатьча іс торичню1и пач'ятка~rи. 

І І о 1 1а 1 к11 Ч tрні 1 · 011а сн 1 · а ннь 1 ·.111601{0Ї :1авннни. kо.1ись він буu ~1істом 
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Спас ью1й собор у Черні.-ові. 

слов'янського п.1е:-.1ени сіверян. Назва ~1іста, за 11еrеказю1и, пішла нід 

Чорної :-.югили, що uисочить тут поrуч із Єленькю1 монастирем. В цій 
~юги.1і похонаний сіuерянський князь Чорний. Інший переказ каже, 

що Чернігів узяв свою назну від чорних непрохідних лісів, які ото

чували ко.1ись місто . 

В 1 О столітті в Чернігові була рознинена ~1іжнародна торгівля. За 
доrовора~tи руських князів з Візантією, місневі купні користувалися 

в Х ст. права~1и без,1итної торгівлі. 

В 1239 роні Чернігів зруЙнува.ГJи орди Батия, а в 1482 і 1497 руй
нуна .1 и крю1ські татари. На са'ю''У початку 16 ст. Чернігів ввійшов 
;10 складу Московської держави, а в 1612 припав Польщі. В 1648 році 
13огдан х~1епьнинький ВІ1ЗІЮ."111В не '1істо від ГІ0 :1ьщі , і воно стало 

опірною точкою Ч ер ні1 · і1н:ько1·0 по:1ку і,І. Б. х,1е .'ІЬНИ1LЬКОГО. 

Сьогодні Черні1 · ів сто .1111tя об.1ап 11 . Тут пранюють '1еб.і1ьова 

і краuецька фабрики та фабрИІ'а '1уз11чннх інстру~1енті11, в якій вироб

п яють піяніна марки "Украї на". 
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В місті збереглось багато істор1tчю1х та архітектурних пам'ятнн
юв, як вали стародавної Чернігівського за,tку-твердині, Спасопрео
браженський собор, який поІJав бу лувап1 ще Мст11слав Волод11миро-

1~1tч н ХІ ст., Борисо1·.r1ібський собор, дзніниня і бу ди нок кол. Чернігів
ської колегії та літературно-ме,юрія.:1ью1й '1узий Михайла Конюбин

ського; в цьому будинку прожинав письменник 15 рокін. Тут зберег
л~ся частина меблів, якю1и він користувався, бібліотека й інші речі. 

Тут він написав низку своїх творів як "Фата Моргана", "Інтермеuно" 
та ін. 

В Чернігові зупинявся теж і Тарас Шевченко, в готелі "Llар

град" - нін приїжджав сюди для вивчення чернігівських історичних 

пам'яток. Тут він на\Іалюнав кілька портретів і карикатуру на дво
рянський баль. 

З Чернігово:'\І пов'язана теж літературна діяльність пись\tенника 

Леоніда Глібова, який прожив у ньому мkті 35 рокі1:1. Тут він праню
нан учителе:-.1 гі:'\tназії і писав сної байки. Впродовж лвох років ні!і 

нидана11 газету "Чернігінський листок", н якій виступав за розвиток 

української мови й літератури. Похований Гпібов на Бо:1линій горі, 

в Трої1~ькому :'\tанастирі. 

На північних :-.1ежах 1·еть,1анщинн :1ежить велике місто Гомель 

і старі городи: Мглин, Стародуб, Новозибків, Новгород Сіверський, 
Го11ухів. 

Новгород-Сіверський старо1111ннt' українське \Іісто, що ще 

н 1 О сто.r1ітті бу:ю осідкш1 Сіверо,~.:01·0 кнн:іівства. Тут був князе,1 

ніл.омий із "Слова о по:1ку" Ігор С11нтос:1а11ич, що започаткував невда

.1ий rохід на по.:101щів 11 Н5 ~нжу. 
Н :-.1істі є :"Іюнастир, :ібуло11ан11й у 17 ст., де настояте.1е-.1 був відо

мий nись'ІІенник і ку:1ьтурю1й ді~1ч Лазар Баранович, що ві_1крин тут 

1663 року друкарню, 11 якій друкував кни1·и 11ерковного і світського 

~тісту. 
Глухів старов1шне 'ІІісто над річкою Ео1ань, бу:ю ко:шсь рези-

дею1ією українських геть'ІІанів. До історичних па\І'яток 1':1ухова на.1е
жить неркна св. Мико:1ая з 17 ст., Трої11ький ~1анас1 ир з того ж сто.1іття 
та Трію\Іфальна арка з 18 сто:1іття. Сучасний Г.1ухів -- нентр коноп.1я

tюго прш1ислу. 

Любеч одне :і наіістарших -.1іст України. Воно згадується ще 

11 ;1ітописах ІХ стоаіття, коли НЮІ ОВО.'ІОЛіВ князь о.'Іег, який зні.1ьнив 

'11сто від данини хозара". В ті часи . 1 Іюбеч був багато.1юдню1 ~1істо~1 

і 11 ло1·оворі О.1ега з І'река\tи згадується поруч Києва і Чернігова. 

В І 097 1135 роках тут відбува.1ися "вершинні" з їзди князів Київ

t·t.кої Руси, на яких вони на,1ага.1ися договоритися про припинення 

\11жусобних воєн. 

Те нер Любеч звичайне \Іістечко з су дноре,юнтною ~айстернею 

11:ю;~ос у ШИ.'І ЬНИ\І за ВОДО\І. 
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Батурин був колись гетьманською столицею, та за часів геть
мана Івана Мазепи москалі зруйнували його. Недалеко Бахмач, 
важний залізничий вузол та Ніжин - старовинне місто. 

Місто Ніжин триста років тому було полковим містом одного 

з найбільших козацьких полків Богдана Хмельницького. В 1820 р. в Ні
жині була заснована гімназія, де здобували освіту Микола Гоголь, Єв
ген Гребінка, Леонід Глібов. В Ніжині жttв і працював якийсь час і ма
ляр Сошенко, до якого приїздив сюди Тарас Шевченко. Тепер Ніжин 

звичайне місто, якого жителі займаються городництвом. Є тут теж 
кілька заводів легкої промисловости. 

Конотоп - славний перемогою гетьмана Івана Виговського над 
москалями. Вперше згадується в документах 1647 ро·ку. В 1648 р. 

Богдан Хмельницький визволив його від польського ярма. Потім. Коно
топ став сотенним містом Ніжинського полку. 

За гетьмана Івана Виговського під Конотопом відбулася відома 

велика українсько-московська битва, в якій українські війська роз

громили дощенту московську армію. Сьогодні Конотоп індустріяльне 
місто з паровозним, вагоноремонтним та електромеханічним заводами. 

Тут виготовляють електричну апаратуру й устаткування для механі

зації й автоматизації добування вугілля. З культурних установ тут 

є гідний уваги краєзнавчий музей. 

Над річкою Трубайлом зустрічаємо старовинний город Перея
слав, нині Переяслав Хмельницький, що його оснував ще Володимир 

Великий. Про походження назви міста існують різні леrенди, з яких 

одна каже, що тут, на берегах річки Трубіж, у 933 році відбувся вели
кий бій Володимира з печенігами. За тодішнім звичаєм, бій почався 
єдиноборством між найсильнішими воїнами обох ворожих таборів. 

В цій боротьбі син ремісника Кожем'яки переміг печеніга, скинувши 
його з сідла. Таким чином молодий Кожем'яка "перея славу от пече
негов", а звідси й назва Переяслав. Після розпаду Київської Руси на 
окремі удільні князівства, Переяслав став столицею удільного перея

славського княЗівства. У ХІІ ст. тут князював Володимир Мономах. 

Багато разів це місто зазнавало знищень від різних кочовиків. 

В 11-12 ст. на Переяслав нападали половці, в 1239 р. місто зруйну

вали і спалили орди Батия. 

Пізніше, в 17 ст., Переяслав був вогнищем визвольних змагань 
3-під польського ярма. Тут, між іншим, Тарас Трясило розгромив 

польську армію, звідси почалося повстання Остряниці і тут зробив 

велику помилку Богдан Хмельницький, що, шукаючи союзників проти 
Польщі, підписав договір України з Москвою. Від того часу й поча
лося постійне поневолювання України Москвою. 

У 18 ст. Переяслав став торговельно-господарським містом. З по
передніх століть тут залишилося декілька монументальних будов, 

як Михайлівський монастир, Успенська церква, Вознесенський собор 
з 1695-1700 років. 
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І Ісреяс:1а11-\~1l' :11,1111111>к11й - п .1 ош<:1 в uентрі міст<~ . 

В О.1нііі із тутс11 111іх :--1іськ11х ко .1е гій в~1к1а.1ав у .1ругій п о.1 он ині 18 
о. фі.1ософ Григорій Сковорода. У 1 Н45 р. 11 І І ереяи1аві ж1ш у свого 

.1руга \JЇ( ЬКОІ"о .·1 і1-.:аря І\ оз а 1 1ковського Тарас Шевченко. Тут він на

m1с ав с11ііі "За r1 011іт ", "Н а іі\111ч1-.:у" і " ка вказ". 
Сьио .1ні І ! ерL'>ІСІі1І{ р а іі о н() І'І 1іі осере .101-.:. І)о:1ьшсп11ки перезва .1и 

і ~о1 · 0 на Перенс.1<ш-\,1е . 11 , н111tь1-.:11іі . 

В ст о ч11щі Су .1 1 1 н ихо.1І І\Н ) торпте:1ьне \Іістечко Ромни, де добу-

11 · ~.1 11 н афт у. Н :І.1 рі ч1-.: ою У ;t ;11::ч .1еж1пь .\1і стеч 1-.:о Прилуки, що тор гу-

11 ;J .'ІО 1-:0:11 1 (ь т1отюноч, і старо11 11нні к оза1 1ькі горо.111 Пирятин і Лубни. 

Міс то Ромни ві .1ш1е з того, 1110 тут архео.1 оп 1 від кр11.1и с :ІО-

1. ·я не ьке гюсе :1ен11н н азва н е " .\\ она ст11р11ше", .Je з на йде но б ага то 

11р с.1:--1 ет і в \rатерін :rьн () ї 1.;} · .1 1 ,ту р11 11 ar 1111x предків. їх забра.1и :--ю скалі 
.10 :Іс нін гра .1у . Т епер Рочн 11 11р о\ r11 с.1ове \rі сто, райононий осередок . 

Ту 1 11ра11 ює заво :t п а11ерt1рі jа. 11 > н11х \1 ;1ш11н , 111кірян о - взуттєвий КО \Ібі

н а r, текст11:1ьно-га:1янтеріііна та .\Іахорчана фабрики. 

Прилуки на.1ежать :10 старов11ннr1х українсьІ<их .\!іст. Вони зга

:~у1()ться ше в запоніті Во.10.1ІІ\111ра .\.\онш1аха . Т епер При.1у ю1 за .1із-

1111ч11іі uузо .·1 і пр о.,1 11 с:ю в 1 1іі н е нтр . Тут прашоють панчішна, взуттєва ~ 

"ране 11 ьr.;J і ~1 a x opr.;oвJ фабр11r.;11 та кі .1 ька заво.І і в. 

В Пр11 :1 ~1 1-:ах був .1Ва раз11 Шевченко, в 1845 роні , як ч :тен київ

( І,кuї Археографічної ко.,1ісії , і в 1859 р. піс.1я 11о не рненнн з заслання. 

В \Іісті є краєзнанч11й \1у зей, .ie вистав:тені \1атерія.1и про перебування 
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Переяслав-Хмельницький . Вознесенський собор. 
Рис. архіт . В. В . Гурського 

-120-

ПереП"JІJн - Х~ельницькиїr . Успс11 с 1,ка ш:р1ш;~. 
JJнc. архіт. В . В . Гу рсr,І\о!·о . 
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Шевченка в Прилуках, як нпр. аквареля Густинськоrо монастиря, ви
конана поетом 1845 р. 

В цьому районі, в селі Мар'янівці, народився письменник Євген 
Гребінка ( 1812), що жив і працював довший час у Лубнах. Тут він і по
хований у своїй садибі. В 1843 році сюди до нього приїжджав Тарас 
Шевt:енко, який жив тоді в Яготині. 

Лубни, історичне місто. В стародавніх літописах згадується, що 

R 1107 р. під Лубнаr.ш русичі розбили половців. Вже на той час Лубни 
були одним з важливих прикордонних міст Переяславської землі. 

В 20-х роках 18 ст. в Лубнах постала була перша в Україні аптека. 

Пізніше при цій аптеці були створені т. зв. "лікарські городи" або ап
текарський сад, де вирощувались лікувальні рослини. 

Нині Лубни районний центр Полтавської области з розвиненою 

промисловістю. Тут є r.1ахоркова, суконна, мебльова фабрики та інші 

підприємства, як верстатобудівний, ливарно-механічний заводи. 

Недалеко від Лубен находиться Гребінка теж районний центр. 

В сточищі річки Псла, над річкою Хоролом, лежать старі козацькі 
міста МИ:ргород і Хорол. 

Миргород згадується вперше в літописах 15 ст. як сотенне, а по
ті f- полкове місто. В 1638 році Миргородський полк брав участь у пов
станні під проводом гетьмана Остряниці проти поляків. 

В Миргороді в різні часи жили різні культурні діячі, між ними 

й визначний грузинський поет Давид Гурамішвілі, який тут і похова

ний. Миргород відвідував український письменник і філософ 

Григорій Сковорода, а деякий час жив і Тарас Шевченко, в 1845 р., що 

Санаторія в Миргороді. 



Працював тут як член відомої Археографічної Комісії. В Миргороді 
народився письменник Панас Мирний і жип деякий час мистець 
О. Сластьон. 

Сьогодні Миргород санаторійне місто, бо тут є мінеральні 1юдк 
з радіоактивни~~и речовинами, гарні парки, мальовничі береги Хоролу 
та чю1апо лікувальних приміщень. З них одначе мало користає укра

їнсью1й наrі11, більше совєтські вельможі. 

Хорол - місто, про ике згадується ще в JІітописах ХІ століття. 
Під час походу на половців київські князі Святослав та Ігор rромили 

орди хана І\ончака. Тепер Хщюл районний центр Полтавської обла

сти. В Хоро:11,с1.кщ1у районі є сеJІо Мелюшки, де народився і жив 

українсь1.;:11й 11оет Левко Боровиковський. Бував тут і Т. Шевченко. 

Містеі1ко Опішня відо~tе своЇІ\Ш гончарськими виробами. Опіш

шшський посуд 1·арно роз11исаний українським орнаментом. Кера

~1ічний прою1с:1 О11ішні l\Іає довгу історію. Під час розкопок старо-

1··1шних курганів тут знайдено вироби скитських часів. Сьогодні в Опіш

ні працює кер~в1ічн11й завод і кі.:1ька проl\Іислових кооператив, де мо

:10дь вчиться .:о.шстецької кераміки. 

ІІОЛТАВА 

Над Ворсклою, на її правому крутому березі, положене одне 

з найстаровннніших ~1іст України, Полтава. Як показують археологічні 

розкопки, на :\Іісні теперішньої Полтави ще у 8-9 століттях існувало 
слов'янське селище, знищене підчас \\юнгольсько-татарської навали. 

В стародавніх літописах Полтава називалася "Лтава" або "Олта
на". Згадується, що в 117 4 роні під Лтавою військо князя Ігора Свято
с1аяича здобуло пере.:'Іюгу над поло1щю1и. 

В 14-.:o.ty ст . .:о.1істо ввійшло до складу великого князівстна литов

ського. Назва По.пана уперше згадується у 1430 р. в грамоті великого 
:штовського князя Витовта. На початку 17 ст. Полтава була сотенним, 
а згодо.:'Іt по.r1кови~1 місто~t української козанької держави. Під Полта

вою відбулася 27. червня 1709 року трагічна для України Полтавська 
битва геть.:'Іtана Мазепи з .:о.юсковським царем Петром І. Але. Полтава 

єдина з усіх .:'Іtіст України за царської Росії була найменше змосков

щена. Тут україю1і поставили величавий пам'ятник батькові нової 
української літератури Іванові Котляревському, анторові славетної 

Енеїди та Наталки Полтавки. Котляревський тут і народився і брав 
актиuну участь u о·рганізанії першого театру. В Полтаві жив і працю-

1~ав український ~1аляр С. Васильківський та відомий письменник Па-
1-1ас Мирний. 

По.пава, подібно як і Гуцульщина, високо поставила українське 

народне .:'Іtистецтво. Тут також відновлено український будівельний 
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І Іо.1т <111;1 -- б~· д11нок об.1ас н11х ор1 · а11ізаній . 

стиль. Він увіковічнений в чудовій па:1аті так званого Полтавського 

:н:•:-.1сгва. На1Lіона .1ьн11й, ку :1ьтурний, :-.111сте1Lький та історичн11й ви.1ин 

Полтави г.1 111боко відчуває вся Україна. Полтавський дія.'1ект україн

с1,кої J\ІОви ра:ю:--1 із київським стан основою української літературної 

J\!tJl!И. 

Вс.'1н1<ою особливістю По.птани є її сади. Тут розвинулася була 

х ; 1р 1юва r11ю:-.нн.: по11ість, що переробш1ла сільська-господарську сиро

н1н1у. І Іі :-:іні111е r Іолтава стала великю1 про:'І1исловим місто:~-1 з gеликими 

11ідr1р11 Є :'ІІСТІ1СІ:-.111 харчової, текстильна-трикотажної і :"11ашинобудіве.11ь-

11ої ІІj)О:'ІІИСJІОВОСТИ. 

Остер - ае невелике старовинне :\\іст, розташоване при впаді 

J'i 11101 Остер у Десну. Остер заснонаний Володюшро:'ІІ Моно~1ахом ще 
11 109Н роні і згадується в старовинних літописах як ~1істо "на Вьстрі". 

В 1136 po ILi він 11ерейш ов під во.1одіння сина Моно:~.1аха Юрія Долго
Р . кова. І Іі з ніше Остер називався в .1ітописах rюрrевим ~1істечко~t. 

І Іравобі чне й :1івобічне Подніпров'я тuорить осередню частину 

~ раї ни . Тут бу :1а споконвіку найбі.1ьша си.1а українського народу. 
І f ;шдніпрянщина творить ті:1ьки частину України. Ще багато 

вона ш1є. Вони розкинені далеко від берегів Дніпра. 

t •щ) їх тепер по черз і описуuати. 
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ХОЛМЩИНА 

Холмщина - ue найдальше на захід висунена гранична земля 

України. Вона н своїй nівденній частині височИнна . Туди nереходить 

горбувата, ліса:\ІИ вкрита ви сочина Розт6ччя. його до.1ини досить ши
рокі й глибокі , :\1і с uю1и за б іlгнені. Піuнічна частина Хо.п1щиюі низі1нна 
і має невеп ичкі л і с и ст і узгір ' я . Зе :\І .1 Я . тут 01уга:\ІИ то родюча , то піску
пата. Від сходу суднох ідний Бу г. Підсоння Хол:\1щини лагідніше та 

вогкіше як на наддніпрянс ькій Україні. 

Холмщина - не с поко нвічна українська зе:\1ля. Старинне україн
ське плем ' я бужан сиділ о тут і в давні часи сяга.10 аж до са~юї Вис.ан. 

їх головне місто було Червень - тепер село Чер:\шо. Га.1иuько-во.1ин
ські князі володіл и Хош1щиною й обороняли її від ·нападів по.1яків. 

Та коли українська держава впала , Польща захошІ.1а Хо.пtщнну, 

і дуже багато поляків почало поселюватися на українській зе~1.1і 

і відпихати українuів дал і на схід . Та :\ІЮІО всього Хош1щина за.1иши

лася й до нині українською зе:\1лею. Хош1щани дуже :\Ііuно три~1аються 

свого народу й віри. 

Хош1щани середнього росту , коренасті, біпьше біляві, як наддні

прянuі. Чоловіки ходять у білих полотнянках або свитах, жінки в спід

ницях, катанках і хустках. Хати дерев'яні, 1шліп.1ені г.1иною й бі .. 1ені, 
криті соломою. Села звичайно вел икі, широко розкинені, з багать~1а 

пр:Исілка:\ІИ й дворищами. 

Холмщина має свою назву від :\Ііста Хо:в1у, яке збудував ЯІ< захід

ну твердиню король Данило Галиuький. Холм невелике :\Іісто, воно 

торгувало дерево:\1 , збіжжю~ і худобою. Крі:\1 Хол~1у бачюю на Хо.1м

щині тіл ьки невел икі !\Іістечка: Щебрешин, Красностав, Тарн6rород, 

Білrорай, Томашів, Грубешів і не ве .1ике ~1істо Замостя, що його ко.1ись 

обляга в геть:\1ан Хчел ьниuький. Всі ui терени на.1ежать тепер до 

Польщі . 

ХОJ~мщина - ue наче погранична твердиня України на захо:~і. 

Вона важна і дорога на~1 усім, як і всі інші землі України. 

Хо.1м. 



ПІДЛЯШШЯ 

[ Іі,1:нш11ш1 не нrве .111ч~.:;~ н11з 1'1 н11а крз їна. Низина Підляшшя дуже 

1 
рівна, ті:1ьк11 чі(1tю111 т1юх11 х1111.1ясга. простягається над річкою Бугом 

і тріш11іч біІ'О'\І рі 1 11..:11 Нар1111. Її грунт піс~.:уватнй, ~1ісuя~1и гпейкий, 
µіюt рю.1111і 11111poi.:o. берl'ІїІ 60:10тнні. На Під:1яшші є багато озер 

і пзuів, 11ілю~.:.111х :1yi.:. :1!тів і :1ісу. В піuнічно-західнім куті підлясь

кої зеч.1і в;~ер;.nав(н ;~ о н1ші с1авю1іі Біловезьний праліс-пуща, де за

держа.шсн ще зубр11, :н"н:і іі інші .1icoui тварини. По другій світовій 
війні шо ча.п11ну у~..:раїнсью1х зе\1е:1ь, де Бі.1овезька пуща, прилу-

1111.1и до Бі.1орусі. 

Насе:1еннн 11ід:1нської зеч:1і те ca~te, що й на Холмщині, тільки 

що жнттн-буття ііого бі :1ь111е зв'язане з .1ісо~1. Тут люди живуть по 
'tа.1нх сі.1ьш1х і св1ітн11х ;11юр11щах серед лісів. 

Найuажніше \Іісто Під:1яшшн, ue Берестя, одне з найстарших 

:чіст Україин, ко.111сь .Jy;.ne торгове.1ьне. Тут заключила українська 

Ltеркна 11596 р. унію з J->11чо\1 і тут зак.1ючила Україна 1918 р. т.зв. 

Берестейськнй ч11р з Австрією й Нічеччиною, Туреччиною й Болга

р1єю. Дуже старі є теж інші \1іста й '1істечка Підляшшя: Кам'янець 
Лнтовсьний, К6брин, Володава й ДороrИчин, в які~t князь Данило 

1:оронувавсн на коро.1н. Новіші :-.1істечка Біла й Більсьне мали неве

:в1чку торгін.1ю. Денкі з 1t11x чісr приді:1ені Польщі {Біла, Дорогичин, 

Бі:1ьськ), а .Jеякі Бі:10русі (Берести, Кобринь). 

На га.1яв11ні Бі .10везької пущі пасеться табун зубрів . 



ПОЛІССЯ 

Полісся - північна земля України, гранична з Білоруссю. Полісся 
лежить на схід від Підляшшя, на північ від Воліші й тягнеться на схід 
аж до Дніпра. 

Полісся дуже цікава країна. Це низина, вгнута наче велетенське 

п.1ескате корито. В дно дуже рівне, підмокле, тільки тут то там трохи 
вище, піскувате. Все Полісся вкрите величезними болотами, підмо

клими :1іс~і:\ІИ, мохов1'1ш1 рудішина~tи. Воно перерізане безліччю рік, 
річок, рукавів, засіяне озер11.И~ш й каJ1к1жа!\tи. 

З весною, ко.rн1 снігові води підуть Прип'яттю і її допливами, або 
плітку, коли випаде довга слота, тоді всі річки Полісся виступають 

з берегів і за.1ивають широко всю зе~tлю. Тоді видно лише небо, воду 

й ліс. Ті.1ьки де-не-де стоїть поліське сільце на пісковій кучугурі. 

Дороги на По.~іссі і в суху пору погані, а в часі повені можна 

проїхати з села в село хіба чоuно~1. Є й такі се:1а на Поліссі, що до 

них можна дістатись тільки взю1ку, коли річки й багна замерзнуть. 

Між деякюш річка~ш По.1ісся прокопано канали; ню1и ~южна 

переплисти з Балтійського моря через Прип'ять --- Дніпро до Чорного 

моря. 

Живучи у неприступних болотах і лісах, задержали поліщуки 

багато старовини в І\ІОВі і звичаях. Хліборобство тут дуже бідне; вже 

більшу користь давала худоба, бо лугів і пасовищ тут багато. До того 

кожний поліщук добрий стрілець і рибалка. Поліщуки найкращі кер

маничі на сплавах і інших суднах, що планають по Прип'яті й Дніпрі. 

На Поліссі сіють головно жито, гречку, коноплі й льон та садять 

картоплю. 

Лісоuі простори Полісся, як і Підляшшя, дали населенню І\tожли

вість рознинути деревообробну про~1ислоuість, головно мебльову. 

Де-не-де населення добуває з зеІ\Ілі тнердий камінь на будову та 

пісковик на вогнетриналу цеглу для фабрик. 

Поліщуки середнього росту, кре~1езні, круглолиці, чорняві. 

Вбрання чоловіків - ·це чорна або сіра євитка, коротка "куртка" 
і червоний пояс, чоботи або личаки. Жіноцтво ходить у довгих виши

ваних сорочках, спідницях та куртках - синіх або червоних. ХатИ 

поліщуків дерев'яні, великі. Села звичайно невеликі, баг~то присілків 
і відокре~1лених дворищ. 

Серед І\Ііст Полісся найбільш_е Пінське - велика пристань над 

суднохідною Піною. Важне воно своїм деревню1 про~1ислом і торгів

лею. В Давидгородку робили річкові с)· дна. Прадавні княжі городи 

над Прип'янттю Турів і Мозир, це тепер І\Іалі ~1істечка. Багато біль
ший торговельний Чорнобиль. Всі ці ~tіста належать тепер до Білорус~ . 

Поліський краєвид продовжується і на лівий берег Дніпра; ця 

частина має назву Чернігівського Полісся. 
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волинь 

На південь від Полісся простяглася широко Вопвиь. На заході 
межує вона з Холмщиною (ріка Буг), на сході з Київщиною (ріка 
Тетерев),. на півдні з Поділлям. 

Волинь - це плоска височина, розділена широкими багнистими 
долинами рік Стиру, Ікви, Горині на кілька частин. Найвище підно
ситься вол:Инська височина над Іквою коло Крем'янця і в горбовйні 
коло Дубна. 

За княжих часів творила Волинь разом з Холмщиною, Підляшшям 
і частинами Галичини й Полісся Галицько-володимирське князівство. 
Нинішнє населення Волині походить від давніх українських племен 
вопииів і деревпін, що жили колись у тутешніх великих лісах. 

І тепер ще досить багато лісів на Волині, та волиняни мало 
займаються лісом, полюванням і рибальством: вони більше люблять 
хліборобство. Села тут більші, як на Поліссі, розкинені мальовничо 
по гробах і долинах. Хати великі, дерев'яні або ліплені, окружені 
садами й городами; є й добрі господарські будинки. Одежа перехо

дить помалу з поліської в наддніпрянську: в чоловіків широкі штани 
в чоботях, сіряк, св:Ита чи опанча; в жінок крім спідниць запаски 
Іі плахти. По містах і містечках задержалися ще подекуди гарні міщан

ські одяги. 

Волинь заселена далеко густіше як Полісся. Тут багато сіл і мі

стечок, але мало більших міст. На Волині було багато млинів, тартаків 

та цеголень. 

Над річкою Стиром, на південь від Луцька, стоїть сумної пам'яті 
иістечко Берестечко, засноване в 1546 р. На кілька кілометрів на схід 
від нього, поблизу села Пляшеве в червні 1651 відбулася відома 

о історії визвольної війни українського народу битва Богдана Хмель

ницького із 100-тисячною польсько-шляхетською армією. В цьому 

бою військо Хмельницького потерпіло невдачу через зраду татар, які 
були союзниками козаків, і в критичній хвилині не тільки покинули 
поле бою, але й захопили з собою самого гетьмана, що пробував умов

ляти хана додержати вірности. В цій битві військо Хмельницького 
ииявило небувалий героїзм і відвагу, які нарід оспівав у своїх думах 
і піснях, у легендах і народніх переказах. І Шевченко написав на цю 

тему вірш п. з. "І чого ти почорніло, зеленеє поле", коли подорожу
RІВ по Волині і побував на місці боїв. 

Козацькі могипи, це храм-пам'ятник, шість кілометрів від міста 
І•ерестечка, між селами Пляшеве й Острів. Історія подає, що коли на 
початку 20 століття через місцевість, на якій 1651 року відбулася 
11.ана з наІfбільш геройських, хоч і трагічних, битва військ Богдана 
Хмtп~ннцького з поляками ("під Берестечком") будували шосейну 
aoporJ, викопали велику кількість людських кісток, зразки козацької 
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зброї тощо. Всі ці речі зібрано і на то:-.1у :-.1ic1ii нобудовано на на:-.1'ятку 
поляглих козаків і людей храм-пам'ятник "Козацькі :-.юги:1и'·. На по

двір'ю цього хра~1у поховали знайдені козанькі кості і речі. В стіни 

xpal\ly Rl\Іонтовані були бронзові плити із зображеннячи енізодів битви, 
роботи відоl\ІQГО українського :\Іипця І. Їжакевича. В :-.1узею хра~1у на
ходилась зібрана краєзнавцю1и на .чісні битви зброя і різні козацькі 

речі, докуl\Іенти і l\Іатеріяли тих часів. 

На захіцних межах Вол:й: ні лежить давня княжа сто.1иця Волод:И

мир Волинський, тепер районний центр. Во:юди .чир зас ноианий під 

кінець 10 ст. київськю1 князе:-.1 Володю1иро:-.1. Однією з найцінніших 

історичних пам'яток цього l\Ііста є Мстислаиський (Успенський) собор, 
збудований 1157-1160 рр. за князя Мстислава Мстислаrтча. 

Так cal\lo давнім є ~1істо Турійське, нато:-.1ість новю1 є :-.1істо Ко

вель, що посталолізніше завдяки за.1ізничо:-.1у вузлові . 

Найважніше і найбільше :-.1істо Во.1ині, це Луцьк над Стиро:-.1. 

Воно було колись княжою твердинею. Леrенда каже, що тут у 698 р. 
вождь племени дулібів Лука поставив свої на:-.1ети. Перші згадки про 

Луцьк находюю в літописі 11 ст. Тоді він був головН{)ю твердинею 

лучан і називався Лучесько~1 Великим. До 12 ст. Луцьк разо:-.1 з усією 
Волинню входив у склад КиївсБкої держави, а по її упадку до Га

лицько-Волинської держави. Сьогодні Луцьк є про:чис.1овю1 осеред
ком, в якому є понад п'ятдесят про:-.шслових підприє:-.1ств. Багато 

в Луцьку історичних паl\1
1

яток, між ню1и старовинний за:-.юк з 14 ст., 
збудований за князя Любарта. Тут відбувся в 1429 р. ве.1икий з'їзд 

"на вершинах" європейських :-.юнархі в, які обговорюва.1 и справу обо
рони Європи від турків. В Луцьку жи іІа якийсь час , 1878- 1881 рр. , 
поетка Леся Українка. 

Старо1н~нн 11 й замок 1~ Луцьку на Во.111ні. 
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3 itn181J міст на Волині варто згадати Дубно й Рівне , що були 
осідком князів Заславських. 

Рівне - старовинне українське місто. Перша згадка про нього 

~:!;щоситься до 1282 року, коли біля міста відбулася битва поляків 

з литовцями. У 18 ст. місто було власністю маrнатів Любомирських. 

Сьогодні воно значне про:-.1ислове місто Волинської области, і її 

столиця. розвиває легку, харчову та металообробну промисловість. 

Дубно ЗаІ\1ітне залишками архітектурних споруд, - замку, мана 

стирів, валів. Сьогодні воно значне промислове місто, де працюють 

трикотажна і беконоконсервна фабрики, механічний і овочесушиль~ 

ний завод11, млини і сушильня хмелю. 

Остріг - старовинне місто, яке має багату історію. Острозький 
1'НЯЗЬ Федько Острожка бра в участь у r рюнвальдській битві 141 о року 
і L'· гуситських війнах. В кінці 16 і початку 1 7 століть князь Костян

тин Острозький заложив тут вищу школу - Академію, з якої шири

лася освіта на всю Україну. Тут теж заснував першу друкарню 

R Україні відомий лрукар І ван Федорович, якого вигнали з Москви 

темні :-.юскалі. П ці й л.рукарні він надрукував першу українську книгу 

1ак звану "Острозьку Біблію". 
До старо винних історичних міст Волині належить і Кременець, 

н:tд річкою Іквою, допливом Стиру. Ue одне з найстаровинніших мі ст 

Київської Руси. Над НІ11\І велично піднімається Замкова гора з ру 

їна;\tи ;\ІОгутньої колись і неприступної твердині Кременецького 

за:-.1ку. Назва :-.1іста походить від великих поJ:tладів кременю, з якого 

складаються довкільні гори , відомі під назвою "Волинські Альпи". 

Літопис згадує про Кре:-.1 е н е 11ь під 1 ()73 роком. Пізніше Кременець 

Рj,вне , rо ,1овн а аулиuя міста. 
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Кру1·ла башта замку Остроз1,кнх 

н Острозі. 

Кременець. Нид н<J 3амкu1.1у 1·ору. 



-131-

належав до 1алицько-Волинської держави. В 1240 татари збурили 
J<ременець, але твердині вони не могли здобути і мусіли відступити. 
Н 17 ст. J<ременецький замок був опорною точкою польської шляхти 
в війні з гетьманом Хмельницьким. Твердито облягав із 7 -тисячною 

армією шість тижнів Максим Кривоніс, здобув її в жовтні 1648 р. 

шість тижнів Максим Кривоніс , здобув її в жовтні 1648 р. і зруй

і зруйнував. Відтоді вона й не була відбудована. 

Сьогодні Кременець промислове місто Тернопільської области. 

Тут працює тютюново-ферментаційний, цегельнq-черепичний, крей
дяний і пивоварний заводи . З культурних установ тут є педаrогічни~ 

інститут, що приміщується в будинку колишньої вищої Волинської 
r ·імназії, яка мала вже на початку 19 ст. величезну бібліотеку. Ця 

rімназія пізніше була перетворена на Кременецький ліцей, що мав 

пu 1іесну назву "Волинських Атен". В 1834 р. цей ліцей перенесли до 
J<иєва, і він став потім основою Київського університету. Кременець 
був теж осідком Отців Василіян, які мали там свій манастир, славний 
с оею друкарнею. В Кременці є меморіяльний музей польського поета 
Ю. Словацького. 

Другим таким культурно-історичним містом був недалекий По

Ув, сьогодні районний осередок Тернопільської области. Тут збе

рігся цікавий історичний і архітектурний пам'ятник, збудований 1597 
ку, манастир "Почаївська Лавра", де теж була одна з перших дру
рень. У 18 ст. тут був осередок українсt.кого rраверства. 

" вська лавра - цікава архітектурна пам'ятка XVI СТО8ЇТТJІ. 
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Місто Овруч - давня назва Вручай -- одне з найстаріших міст на 
Україні. Літопис згадує його під 977 роком. Після Іскорості тут була 
друга столиця деревлянських 1шязів. У 1320 році Овруч зайняв литов
ський князь rедимін. У 13- 14 століттях на Овруч часто нападали та
тари. В кінці 12 і на початку 13 століть в Овручі була збудована цер
ква св. Василія, яка збереглася досьогодні. 

Новгород Волинсьниіі, це колишнє місто Звягель, де народилася 

велика українська поетка Леся Українка. За часів Київської Руси Звя
гель був значним адміністративним і культурним центром. До наших 

часів збереглися тут руїни замку твердині князів Острозьких. З куль
турних установ у місті є меморіяльний музей Лесі Українки в домі її 

народження. 

Житомир: Та хоч старовинний Овруч зовсім підупав, зате 

виріс на велике місто Житомир, положений на лівому березі річки 
Тетерів, притоки Дніпра, на перетині залізничих ліній Фастів-Новго-· 

род .Волинський і Козятин-Жлобин. Через місто проходить автошлях. 

Київ-Львів. Деякі науковці кажуть, що Житомир постав у 8--9 сто
літтях як осередок одного з праукраїнських деревлянських племен 

житичів. Назва його означає "мир житичів", тобто місто житичів 
(Шафарик). За іншими джерелами (перекази) місто було засноване 
в другій половині 9 ст. радником київських князів Аскольда і Дира 

Житомиром, який по смерті своїх князів, яких убив підступно князь 
Олег, не захотів служити цьому князеві і пішов із своєю дру~щюю 
в деревлянські ліси, де й на злитті двох річок Кам'янки і Тетерева 

заснував селище, яке назвали його ім'ям Житомир. В Повісті времен
них літ Житомир згадується під датою 1240, коли його зруйнували 
татари. Сьогодні Житомир столиця і значний промисловий осередок 
Житомирської области, де є м. ін. фабрика музичних іструментів, 
фабрика панчіх, фабрика меблів та ін. В Житомирі жив колись і ·пра
,(ював відомий письменник Михайло Коцюбинський, драматург Іван 

Кочерга та композитор В. Косенко. 

Житомир. Заrз.1ьниА вигляд. 
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Коростень - дуже старопи 1111 е місто , ~1ає понад Пісячу літ. Давно 

воно звалося Іс\{орост сr 11 , •1и І с коросл, і n у .їо лр у 1 ·ою стотщсю ;tс р'.:в · 

лянського п .r~е .чени. Т у т :-Н"11ну11 :{ лс 1н' 1 1.ї~ІІІLї , 1<ої руки ю1язь І гор і{и

ївський. Деренляни не х оті :111 п:1JТІ1111 1.: 11 юеві дані і вби J 1и й о го 11і 21 · 

ступно. його 01ерть r10:-.1cл1 J 1a І{Ю11 · 111н1 О: 11,1 · а , його друж1111а, с11Jnивш : 
Іскорость. Довгий час 111істо лсжа .1ю в руїнах, а дерсвшшсь1(і кннзі ш: 

ренес;ш с~ій осідок до селища Нруча ~і пізніше Овруч . 

• ІS JІ 1971~ ._,,і 

HAPOJllUIA.CЬ 
И.lІ.АТНА ~КРАЇИСЬКJ 

ПОЕТЕСА 

ЛЕСЯ УКРАЇНКЛ 



ПОДІЛЛЯ 

Від пінночі граничить Подіш1и з Волиннrо, а нід піндня об:шває 

ііого ріка Дністер. 

Поділля - це шюска височина - високорівня. Її поверхня похи
:1ена на південь, через що всі її 1н'1ди сп:1ивають .10 Дністра! який 
є його південною границею. Характерню1 д:1я Поді:1.1я є те, шо йог:-> 

ріки у своїй середній і нижній течії вріза.1ися г.1ибо1..:о в зеч.1ю і по

творили глибокі із стрі~1кюtи стіна~1и яр1'1. В ярах з.Jовж рік розбудо

вані великі села із сuої~1и гор{ща~tи й садю1и. Звідси то й назва висо

чини "Поділля", тобто країна з осе;1ю111 по до.1ах. Яр .]ністра справді 
велетенський. його стрі.\1кі схи:tи 11іднuсяться на стокі.1ькадесять 

метрів. Коло ЯмпоJІя його течія л:11ше рuучко по гранітних порогах. 

Один ряд скеJІястих горбів, які називаються Товтри, тягнеться 

вноперек Поділля від Збаража до Ка-'1'янuя. Вони збу.Jовані з кора
левих вапняків. Їхні високі білі, да.1еко видні стіни, ожив.1яють рів
нИнний краєвид нисочини. 

Українське населення ПодіJІля -- подо:1яни. І-\о.1ись, тисячу рокіR 
тому, сиділо тут старе українське п:1е~1·я тиверців. Подо.1яни високі 

ростом, чорняві. Вбрання чо.10вікін - широкі штани. пояс, опанча 

з "бород:И:цею", сіряк, кожух, шапка "на завісах'' або капе.1юх; у жі
нок: димкові або фабричні спідниці, запасю'r й катанки, гарно вишиті 

сорочк:И, на~11Іста, на головах .псре~1ітки. 

Хати на Поділлі всюди ліплені з г:1ини, криті со.1о~юю. Се.1а, зви
чайно, лежать у ярах для захисту від си.1ьних вітрів і сніговій, шо 

часто трапляються на Поді:ті. В таких се.1ах багато са.Jів. Се.1а, шо 

положені на височині, тісно будовані, ~1айже без са.Jів, бо .Jеревина 

серед степу не ~юже добре рости. Всі поді.1ьські се.1а ве.1икі. о.Jне 

далеко від другого. Зате всюди багато хуторів, пасік, гаїв. 

Головне зайняття подолян - х:1іборuбспю. Вся поверхня По

ділля, це ве"1етенський "1ан збіжжя. Не даро~1 кажуть н наро.Jі, що "на 
Поділлі хліб на кіллі". До~1ашній про:'Іtис;1 бун тут нене.1икий (гончар

ство, ткацтво), а з фабрик бу.1и .1ише rура:1ьні й uукроварні, які поті:~-1 
ще більше розб у до ва но та побі.~ьшено п.1ощу д.1я нукрових буряків. 

Площа під цукровюш буряка~ш тягну.1ася здовж усієї .1ісостепової 
01уrи аж по С.1обожанщину. 

Міст на Поділлі небагато і всі вони неве.шкі. Одне з найкращих 

і найбільших, це Кам'янець Подільський, ні.Jо:'І1ий уже з 12 сто.1іття 

п складі Київської Руси. Пізніше його загарба.1а По.1ьща, а нераз 
руйнували турки й татари. На околиці .\Ііста на нисокій ске.1і розта

шована одна з найстародавніших твердинь, збудонана в другій по.10-

ш1ні 14 століття. За царської Росії нона с.1ужи:1а за тюр~1у, в якій, 

~tіж ін., сидів кілька разів У стю1 Кар~1е:1юк, народний герой-" розбій
ник". Тепер ця твердиня є заповіднико.\t. Є ще u Ка:~.1'янuі інші архі-
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Твердиня в Кам'янці І І оді;н,с~-.кому. 

t.•ктурні пам'ятки старовини, як нпр. ратуш з 16 ст., Туре11ький міст 
з 14 ст., костел Дт1ініканів з 16 ст., Трію:-.1фальні ворота з 18 ст., Пе

rоnавловська церква з 16 ст. та ін. 
В різний час в Кам'янні жили, вчилисн й пранювали видатні діячі 

І\ nїнської культури й мистентва. В жовтні 1846 р. побупап тут 

рас Шевченн:о, який uікавився і сторичню 1 и :"11атеріяла~1и й доку-

1 11тами про діяльність Кар:"І1елюка, в духовній се~1інарії вчився три 

с ю1 11исьменник Степан Рудансьний, пі зніше кочпоз итор М. Леонто

tt'І і 11и сьменник Анатоль Свидниuький та інші. 

І І лалеко під Ка~1'янця є :"Іtістечко Жванеuь, де геть:-.1ан Хмель

н1щ1.кнИ воював з польськю1 коро.1е:-.1. У ярі Дністра серед садів і горо-

11 тонть Могиліп, Ушиня і Я:"Іші.1ь. 

В сто 11ищі Південного Буга лежить :-.1істо Проскурів, яке сьогодні 

шва ться Хмельницьн:ий і є сто"1иuею области тієї ж назви; неда-

1n щ) Пилявці, тепер Пи.1ява, де геть:"І 1 ан Хчельниuький розбин 

111•1 · ~JІІ польське військо 1648 року. Ue uластиво село Старосиня 1 з-

r· раііону Хr.1ельницької области, але воно історичне. Тут в районі 

І І1111н111<и відбувся в 1648 р оні жорстокий бій ар:-.1ії Бог дана 

t 1нщ1,кого з поляка:'ІІИ . Бій ішов три дні і за кінчиuся повню~ роз-

t fЮІ<ТИСЯЧНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ар~ІЇЇ. 

І lі1щснним Бугом стоїть, засноване теж у половині 14-го ст" 

к 1у горбі правого берега :І'.Іісто Вінниця, якого нентром був 

переховувалися мешканці міста під ча( 
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Місто Хмельницький, .11.акніше І Іроскурік. 

татарських набігів. Тут народився і жив письменник Михайло Коцю
бинський. На початку 17 ст. у Вінниці були кам'яні будинки; укріпле
ний центр l\Ііста був обведений товстим вr. 1ом. Будинки ці збереглисs. 
і досі і називаються "Мури". Пізніше Вінниця була козацьким полко

вим городом. 

З архс логіч н г погляду важливим є Могилів Подільський на 
ліnому б резі середнього Дністра. Археоло 1 ·ічні розкопки показують, 

що тут були пос JІ ння з Ш--1 тисячоліття до Христа . Сьогодні Мо
гилів славний св їми садами та виноградниками. 

Над Південним Бугом стоять такі відомі в нашій історії, міста, 

нк Летичів, Хмільник, Бар, Брацлав і новий Ольгопіль. 

В Барі була в часах Хмельницького міцна твердиня, від якої збе
рігаються ще залишки мурів і підземні ходи. Сьогодні Бар одне з най

більших міст Вінницької области. Тут є машинобудівельний, цукро

вий, спиртовий, цеrельно-черепи1.1ний та інші заводи. Весною і влітку 
місто має дуже привабливий вигляд, коли вдягнуться в зелень і цвітін

ня численн і сади. 

Славне теж l\Іісто Брацлав над Південним Бугом, відоме ще з 14 
століття. Воно нераз було об'єктом татарських і польських руйну
вань. З тих часів збереглися підземні ходи і залишки земляних укріп

лень. 

Шаргород, це селище l\Ііського типу, засноване в 15 ст. Тут був 
колись міцно укріплений замок, якого руїни збереглися до наших 

часів. В Шаргороді вчилися наші письменники Степан РуданськиА 
і Михайло Коцюбинський. Шаргород тепер районний центр. 
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Нінн1щя - 11 с нтра .11,ю1 вулиця. 

Хмільник, ue теж се.1ище :чі(ького типу, засноване ще в 14 ст. 

11 сrаз буна .111 Х:'І1е .1 ьн1щью1і1 і Максю1 Кривоніс. Тепер тут праuює 

•1 ІІ ,\ · 11 0. 111варн11й завод, кравеuька 1ї :'Іtебе.1ьна фабрики та ",1аслоза-

1 '' ". І k _tанно тvт в11кри.11 1 .\1інера:1ьне джере:ю, я1-:::; :--1ає нисо кі .~іку-

1 , 11. 11і я 1.:0L 1 і. 
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РОЗТОЧЧЯ 
На північний захід нід Опіл .'ІЯ, тобто .-:Sахідного Поді.1:н1, простя-

1 ·ається uузька височина Розточчя, нка тнгнеться на піннічний захід 

аж до Томашева. На південному кінні Розточчя стоїть старовинний 

Львів. 

ЛЬВІВ 

Львів збудува в король Данило І'алиuький для свого сина Лева. 

Довгий час Львів заступав зруйнований Київ. Проведені в остан
ніх часах археологічні розкопки дають підставу гадати, що ue ;\Іісто 

має свій початок на Замковій горі (Високий за:\юк), де ще перед збу
дованням Львова було староукраїнське селище. НайбііІьше тоді були 

заселені місця нинішньої вулиці Богдана Хмельницького і площі Ста

рого Ринку. 

За весь час свого існування Львів був завжди найбільшю1 куль-

1урним і торговельно-господарським осередКО:\І західних українських 

земель. Основним зайняттям населення JІьвова було ре~1есло. Вироби 

львівських майстрів цінилися дуже високо, особливо ж вироби кона 1ів, 

ливарників, склярів та золотників чи ювелірів. У Львові ще й досі 

Старовинне українс!>ке місто Лi..ui1:1 -- за1-.1льннй u111 · .1ял.. 



1)\ Jtинок . де ба1 ·ато років жив І нан Франко. Тепер тут мемор1яльниА 
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зберігається н церкві св. Юра дзвін вюшп1й в 1341 р. львінськи~и 
ливарниками. При вуJІ. Богдана Хмельницького стоїть найстарша в .мі

сrі церкна св. П'ятниці, з бу до вана в 13 ст. 

В 1387 р. Польша завоювала Льнів з усією Галичиною і жорсто
ко використувала українське населення, яке нераз ниступало зброй

ним повстанням проти польських загарбників і гнобителів. В 15 ст. 

постало у Ль1юві так зване JІьuівське Братство - організація міщан 

д;rя боротьби проти вольського знущаннн, головно в культурній ді

лянці. В Успенській церкві 11ри вул. Руській була Братська школа 
й друкарня, де працював якийсь 11ас друкар І. Федорович, що надру

кував тут "Апостола" й "Граматику". 
У Львові зберігся ряд будинків, зв'язаних з життям і діяльністю 

Івана Франка, особливо ж його в.'1асний будинок, подарований йому 

українською громадою при нул. І Іонінського, нині його ж імені. В ньо

му будинку тепер меморіяльний музей письменника. 

Львів багатий на .монументаJІьні старовинні архітектурні пам'ятки; 
з українських найважніші: церква Успения, так звана Волоська, з ве

жею І<орнякта, величавий Собор св. Юра. Львів - не осідок нілого 
ряду давніх і новіших інститу11ій української культури, якої найстар-
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111 с нерко1 1 нс Ератстно (Стаr~rопігія) з найстаршою друкарнею, .1іто-

1 · 11афієн1 і _,1! · зсо1; в нhшtу :+:1ш і творив перший .Jpyкar Україн11 

1. Фc.JO\JU l ) l!'I. ~· .ЇІ ) Н(ІВі nун Н(JрО.JНИЙ .1і, 1 з біб.1іотекою і \ty :1eo1. наіі

(1 npwe в У1~ра їні Tona ри ство на роіlної освіти ,Л рос ві 1 · а", Науко >е 

Тоuариство Ї\1. Шс1Р1ен1<а з біб.1іотекою й :--1узеєч. На11іона:1ьний My
:;t~ ii. ~·ніверснтет та аі.шй ря.J різних е 1<он пчічн11х і І-\0011еµативн11х 

установ з обсягоч зага.1hнон211іона.1ьної .1ін .1ьносг11 і :ни1 1 1с11нн. Ч ере:з 

усі сто.1іття :Jьвів бу1~ 1 · 0.·10нн11 .\1 осере ;tкоч укµаїнськоt«J 11 ерковного 

іІ\ІІТТЯ на Захо ;1і . . ' І1)11ін є т е ІІер осі .11-\ШІ універс111сту, тсх11ію1 та Нете 

р11нарної Ака.1с,1ії і ба1 ато ін11111х 1 : 11соких і сере ;1ніх 111кі .1. 

У :Jьнові Н :'ІІІІН! ' ·ї О\ІУ і leП C jl .1 0С І1Тh ІІІІ!рОКО jlОЗВИНута різнор О.JНа 

.їеrка про:-.111с.ювіс1 f, , С1,ог о:1ні .Ї1-,нів чеrез при:1у 1 1еннн .JO нього Іti .1o ro 

рнду сусі .1 11і х осе.ї1, став .Jуже ве:1икю1 ':істоч; щ1є 387 тисяч насе

.1ення. Отож є іі с1) ого ;1ні не .111кю1 к!·.1ьт!· рн11ч і госпоJ.арсьІ-\ю І oce
~'t.:.JKU.\! . 

HeJ.a:1rt...:o :1 ьвова .1ежать :1авні княжі горо .1н: Знен11горо..1, П:1іс-

1-шuьке, Бусь1<, Бе.в, Жовква. Бро.ш . Горо.Jок, Теребон.1я, Збараж 
-~борів та Тернопі:1ь. 

Львів. пrюсnект Т. Іllевченка. 
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ЗвевиrороА - це одне з наАст-аріших поселень Київської Руси. 
Шд кінець 11 ст. Звенигород став· осідком удільного князівства. За 
володіннr.: ним велася боротьба між князями і боярами. У 1211 р. Зве· 
н11rород узяв король Данил_о. 

ІІлІсвицьке - колись Ппіснеськ, нині хутір, а колис·ь одне з міст 
Галицького князівства, яке зrадуєtься в "Слові о полку Ігореві". 

Буськ, стара' назва Бужськ, був осередком Волинської землі. Роз
ташований при впаді річок Полтви і Солотвола в Західний Буг. Місто 

своєю багатою природою заслужило назви "галицької Венеції" Сьо
годні це раАонове місто, славне великим парком ім . Івана Франка. 

Льв•в, СтриАськи.А парк. Улюблене місце ·відпочинку львов'ян. 



&uз відомий уже в 10 ст. В 986 р. князь Володимир приеднав це 
місто до Київської. Руси, а в 1234 р. король Данило приеднав до ~а
пицько-Волинської держави. Сьогодні Белз є осередком забузького 
району, в якому находиться так з_ваний Львівсько-Волинський вуrіпь
ниА басейн. 

Жовква колись була селом, що називалося Винники, але копи 
його захопив польський гетьман Станіслав Жолкевский, то перейме
нував його на Жулкєв, по-нашому Жовква, і збудував собі замок. На 
початку 17 ст. тут служив у гетьмана Михайло Хмельницький, батько 
Богдана. За деякими відомостями Богдан провів тут свої дитячі роки, 
а потім учився в єзуїтській колеrіі у Львові. Є теж відомості, що моло
дий Богдан брав участь в обороні Жовкви від татар. В 1648 р. Богдан 
Хмельницький переходив із своїм військом через Жовкву і жив у селі 
Крехові. В 1951 р. большевики перейменували Жовкву на Нестерів, 
у честь якогось московського летуна Нестерова. 

Броди- як староукраїнське поселення, згадується в 12 ст. Назва 
походить від того, що воно було о_точене болотами, які треба було 
переходити вбрід. В 16 ст. Броди були одним з торговельних центрів 
східної Галичини. 

ЯворІв заснований у 15 ст., а в 17 ст. це вже було досить значне, 
•к на той час, місто. В часах Хмельницького яворівці брали живу 
участь у визвольній війні Богдана Хмельницького. В Яворові народивс11 
і жив якийсь час письменник Осип Маковей. 

Городок - одне з найстаровинніших міст Львівщини, яке згадуе 
1 своєму літопи~і літописець Нестор. Тоді це був осередок торrівпі 
сиіліо, що йшла з Перемишля до Києва, через що місто назвали "Горо
JІОК солоний". Поляки назвали його пізніше "Городок Ягайлонський•. 
І ІІА Городком Хмельницький розбив поляків. 

На західному або галицькому Поділлі великих міст немає, самі 
містечка, як Бережани, Рогатин, Бучач, Підгайці, Чортків, Збараж 
t Зборів та найбЩьше з них Тернопіль, сьогодні столиця Тернопіль
сwсо І области. 

ТерноnІль - да1:1нє місто Украіни, збудоване в половині 16 ст. На 
початку 16 ст. на місці Тернополя був зарослий тернам·и пустир "То
r1t11ьче", де в 1540 році краківський кашт~лян Ян Тарновський збуду
n11 собі замок і закликав людей, щоб оселювалися побіч замку. Люди 

І почали помалу оселюватися і так постало місто, зване зразу "Tap
мononf", тобто тернове поле, або Тернопілі.. Згодом Тернопіль став 
1111і~ннчнм вузлом і Значним торговельним і культурним осередком. 
Н Тернополі жило й працювало багато українських громадських куль
' 1рмм1 і політични~ діячів. Сьогодні Тернопіль обласний осідок, з кра-
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3а.1ізн11ча ста!1LІія fІ Те.рн о 11 1 ) . 1і. 

нецькою фабрикою, трьо.\1а 11еге.1ьн11:1111 заво.:~ачи, "ч°>н:окочбінато:-11", 

"хлібозаnодо:\\", ".\1ас.1озавоат1" ітп. 

Теребовля. Про Теребов:110 зга .1ується н .1ітописах в 1097 р. J.есь 
коло 1360 р. тут був збупова ний на в11сокій горі ве:1ичавий за.\ІОК 

з тесаного ка.\1еню; ней за.\ІОК ко .1ись уважа .1и най .,1ішнішю1 у ній око

тщі. В 1648 р. теребове .1ьські .\Ііщани з се:1нна .\1И пі.:~нн.1и повстання 

проти по:1яків , здобу.1и за:-.юк і зниши:1и панські .\Іаєтки. 

Збараж - історичне .\І і сто на піннічний cxi.:i нід Тернопо.1я. Ту r 
зберег.1ися руїни старого за.\1ку, про який зга.Jуєтьсн в :1ітоп11сах по

чатку 13 ст. В 1649 р. геть.\1ан Х.\1е:1ьни1tький оточив і об:10жив у Зба

разько.\ІУ за.\1ку ар.\1ію Яре .чи Вишневеuького, а пі..::r Зборо1юч, сусі.:~ніч 

.\ІtсТО.\І, розбив ар.\1ію Яна Казю1ира. 

-144-



ПІДКАРПАТТЯ 

Здовж усього північного підніжжя Карпат, Галичини й Буковини 

простяглося довгою смугою північне підгір'я або Підкарпаття. Це пояс 
1·орбовнн; трохи далі від гір є навіть рівннни. Вони прорізувані широ

кими долинами карпатських річок, з їх річищами і підмокJ1ими лугами. 

Підгір'яни середні ростом, більше біляві, як гуцули. Вдягаються 
різно, під самою Верховиною - як сусідні верховинці, дальше від гір 

носять довгі сіряки, свити й полотнянки; жіноцтво замість опинок 

і запасок носило фабричні спідниці. Підгірські хати звичайно дерев'яні, 
ниліплені глиною й чистенько вибілені. Села переважно невеликі, роз

тягнені по долинах. Зайняттям. підгір'ян було головно хліборобство, 
скотарство й домашній промисл. Багато йшло на заробітки в гірничий 

промисл. 

Здовж галицького Підкарпаття є багаті джелела нафти. На перше 
місце своїм видобутком нафти став район Долини, Станиславівська 
область. Дрогобич і Борислав відійшли на друге місце. В Дрогобичі 

побудовані рафінерії нафти. 

Крім нафти Підкарпаття багате ще природним горючим газом. 

Мого експлуатація тепер дуже поширена. Газопроводи тепер побу
довано з Дашави, Опари і Калуша до Львова, Києва і аж до Москви. 

В надрах є трохи бурого вугілля; верхній rрунт родючий, хоч над , 
Дністром багато боліт, а над Сяном пісків. Підсоння всюди досить 

;1агідне, отож для хліборобства й садівництва всюди пригожі умовини. 

Дрогобич. На Підкарпаттю розкинулось нафтове місто Дрогобич, 

нині центр области. Існують легенди, що сімсот років тому на березі 

річки Тисьмениці постало містечко Бич, о якому була збудована фор

теця Зварич. Татарський напад знищив І\Іістечко, а його населення 

пало невільниками хана Шолудивого Бо ня ка. Згодом поруч з Бичем 

навколо соляних промислів постало нове поселення -- Другий Бич, 

иід нього й пішла назва Дрогобич. 

Місто належало до земель київських і галицько-волинських князів. 
В 1340 році Дрогобич захопив польський король Ян Казимир. Еконо
•1і1111ий розвиток Дрогобича починається пізно, аж на початку 19 сто
.1і пя, коли на околицях :-.1іста відкрили родовища нафти, озокериту 

1 горючих газів. В надрах Дрогобицької зеІ\Ілі є й кольорові метали, 
1.1.1і:1ні руди, сірка, марганець, боксити та інші корисні копалини. Ку

р11ртн Трускавець і Моршин відомі з мінеральних джерел і лікувальних 
r111;1іт. Сьогодні Дрогобич, як і давніше, осередок нафтової, озокери-
1111юї і газолінової промисловости. Але тут розвинулась теж хемічна 

11р11,1нсловість, деревообробні і паперові комбінати, цементні, вапняно

~. •фс.1ьні, цукрові та інші заводи, як от соляний, керамічний і т. п. 

] архітертурних пам'ятників варті уваги дерев'яні церкви з 17 сто
''' rм. Існують перекази, що церкву святого Юрія збудували без од-
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Нафтові н11111ки ("шиби") .в Jlрогобиччині. 

ного цвяха і перевезли з Києва. Дрогобич тісно зв'язаний з ім'ям Івана 
Франка, який проживав тут в юнацькі роки і вчився. В історико-крає
знавчому музею Дрогобича І. Франкові відведено окреме місце. 

Недалеко Дрогобич.:~ находиться інше нафтове місто Борислав, яке 

прекрасно змалював у своїй повісті "Бор1• слав сміється" Іван Франко. 
В 1904 році тут був великий страйк нафтових робітників, який повто
рився ще в роках 1905 і 1911. Тепер тут є газолінові заводи, ремонтні 
верстати та великий на всю область м'ясокомбінат. Окрім нафти тут 
добувають і озокерит. 

В Самборі над Дністром, звідки походив гетьман Петро Конаше
вич-Сагайдачний, діє цукроварня, кравецька фабрика і цегельно-чере

пичний, хлібний і горілчаний заводи. 

·над річкою Стриєм лежить місто Стрий, осередок українського 
молочарства в Галичині між двома війнами. В Калуші й околиці добу

вають сіль. 

В Стрию працює машинобудівельний, скляний, вагоноремонтний 

і цегельночерепичний заводи та сукняна, мебльова і взуттєва фабрики 

й деревообробний комбінат. 

Дашава є центром газової продукнії всієї України. Яких сорок 

років тому тут почалося добуваh~я підземного природного газу неви

черпних запасів. Сьогодні цим газом користуються вже в Києві, а на

віть у Москві. 

Галич. На межі Підкарпаття розсілося місто Галич, яке ще в 10-12 
століттях було столицею Гатчrько-Волинської княжої держави та од
ним з най~ажливіших економі ших і культурних осередків Київської 

Руси. В тому часі це місто буле .оагатше і більше від будьякого тодіш-
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ньс..>rо европейського 001іиt1ного міста . Рu~шинувся був 1 ·апич най

бі.'Іьше за князювання Ярослава Ооюмисла і Данила Романовича. їх 
успішні воєнні походи гарно описані в літописах та історичних доку

.\tентах. Археологічні розкопи m1явиш1, що тут бу.1а колись ливарня, 

ковальська, гончарська і ювелірна І\Іа~істерні та СJІіди виробнИLпва 

скляних і кістяних виробів. Тут знайш.1 1и теж фундаІ\1ент і частин~ ~ стін 

Успенсьного собору з 12 ст. В Га.1ичі та око111щях є за 11ишки церков 

з археопогічними ознаками 12--13 століть. Сьогодні Галич районоLJе 
місто з підприємстваш1 деревообробної, легкої і харчової проми

словости. 

Станіслав(вів). Недалеко 1 · апича розкинупось у допині двох Би

стриць - Надвірнянської і Солотвинської -- за 20 кілоІ\1етрів під Дні
стра, старовинне місто Станіспав - - давніше Станиславів ( 64 тис. на
селення). Перші згадки про І\tісто належать до 11 ст. У !\tісті збереглися 
залишки оборонних 13алів 12 століття. У сторо13ину і н новіших часах 

Станіслав був торговюt і адміністративним центром, за Польші воє

відськю1 .\tісто.\1. Тепер це найбільший в області промисловий і транс

портний центр. Тут працюють паровозоре:-.юнтний, .\1ашинобу дінель

ний, спиртогорілчаний та пююварний заводи, деренообробний, шкіря

новзуттєвий, хлібний та .\1°нсний кш1бінати і !\Іебльова, ткацька, трико- · 

тажна фабрики. 

Об.1<1сне :.1іст о Сп1ніс1ав(і1:). нент~м:11,1-1<1 площа. 
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ПОКУТСЬКО-БАСАРАБСЬКА ВИСОЧИНА 

Покуття починається на південь від Поділля. Північну межу 
творить Дністер, південну Прут, на сході лучиться з Басарабіею. Міст 
н~багато. Важніші такі: Коломия, Заболотів, Городенка, Синтин, на 
Буковині Чернівці в українській Басарабії Кишинів, що торгував 

збіжжям, в північно-західному кутику Басарабії Хотин, пониЖче 
Бендери, ку ди виеміrрував був гетьман Мазепа із шведським королем 

Карлом :ХІІ по битві під Полтавою 1709 році. 
· Коломия. Над рікою Прутом стоїть районове місто Коломия (34 

Т'1С. нас.), один з більших промислових і транспортових центрів обла
стk Місто постало на початку 13 ст. і було тоді ОДНИМ з найбільших 
торгових і економічних осередків Підкарпаття. 

Тут працюють заводи сільськогосподарських машин, деревооб
робний, цегельний і м'ясний комбінати та взуттєва, ткацька й кра
цька фабрики. В культурній ділянці окрему увагу привертає музей 

,,Гуцульщина", де зібрані у великій кількості предмети гуцульського 
народного мистецтва та взагалі все, що стосується Гуцульщини. 

В Коломиї вчилися під кінець 19 ст. українські письменники, як 

Rасиль Стефаник, Марко Черемшина, Лесь Маркович. А Іван 
Франко сидів тут "за соціялізм" у "криміналі", що містився в бу
динку маrістрату. 

З інших міст Підкарпаття треба згадати Печеніжин - місце наро

ження відомого карпатського ватажка опришків Олекси Довбуша, 
кнА мстився на польських дідичах за знущання над українським на-

1 д t, Снятин" де жив, працювап і помер письменник Марко Черем
нна, і село Дусів, де жив і помер письменник Василь Стефаник. 

А 11 а родноrо мистецт.ва "Гуцульщина" в Rоломиї. 
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Чернівці. На буковинсько:\1у Покутті розташована столиuя зеленої 

Буковини і обласний осередок тієї ж назни Чернівuі, одне з найста

ріших міст нашої країни. Першу писану згадку про :\tісто :\Южна знайти 

в грамоті молдавського господаря Олександра Доброго ( 1408 рік), 
але на основі археологічних даних :\Южна говорити, що воно постало 

багато раніше. Знаряддя праuі, яке знайшли археологи, відносяться 

до 12 ст. Назва міста походить, як думають науковuі, від назви старо
давнього міста Черн на Пруті, яке згадується в одному з літописів. Пе

реміщення міста з лівого берега на праний ~відбулося після татарського 

нападу 1241 року. Територія Чернівщв і околиuь була ~1icue~t багатьох 

боїв з чужинними загарбниками, які зазіхали на родючі землі і великі 

букові ліси, від яких і вся країна дістала назву Буковини. В 1352 р., 
після вигнання татар, Чернівuі захопила Угорщина, а в 1359 місто ві
дійшло до молдmської держави. В кінuі 14 ст. Чернівuі захопила 

Польща , а на початку 16 ст. Туреччина. В 1650 р. Чернівuі зайняли 
війська Богдана Хмельницького, в 1768 р. окупувала Австрія, а в 1918 
Румунія. В 1944 poui Буковину з Чернівцями приєднано до підсовєт
ської України (УРСР)". 

Сьогодні Чернівці визначний осередок легкої і харчової промисло-

1юсти. Тут працюють фабрики~ бавовнянопрядильна, кравеuька та 
Rзуттєва, комбінат rумового взуття і текстильний та машинобудівель

ний завод. З харчової промисловости тут є м'ясний, цукровий, хлібний, 
це пристань над лиманом Дністра, а Ізмаїл, Кілія і Вилнів, це пристані 

В Чернівцях жили й працювали поет і письменник Осип Ю. Федь

кович, письменниця Ольга Кобилянсьна, вчився письменник Лесь Мар-

Чернівці , го.1овне місто Буковини. 
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тович, бував ко'\tпоз1пор Микола Лисенко, жив учений мовознавень 

Степан Смаль-Стоцький, з н ;1'\1ен1п11Н інтерпретатор Шевченка, мово

і .1ітер ;1турuз 11аве1tь Василь Сімов11ч та інші. З ку.1ьтурних установ на 

терені Черні н 1tів вJрто зга .'1ат~1 Чсрнів е ньк11й університет, краєзнавчий 

'\tузеіі. ~1ра:-.1ал1чн11і1 теJтр, Буко1 ~ 11нськ11іі анса'\1б.1ь пісні і таwку га 

'\Іе'\1орін:1ьні :11узеї Фе..:~.ьков11ча іі І\об11:1янської. 

БАСАРАБІЯ 

Басарабія .1еж1пь :11іж Дністро:11, Пруто:11 і Чорню~ '\Юре'\1. Вона 

1ак са'\ІО є П .lОСКОЮ ВІ1С О ЧІІНОЮ, як Поді .1.1я, так СЮІО високо обнижу

ється почJ :1у до півдня і сходу і переходить у Чорнщюрську низину. 

Ті.1ьк11 що в Б а сJрабії річні до:111н11 не такі 1 ·.111бокі й крутоярі, як на 

Пo.:ii .i: 1i. В о н11 ш11р о кі і б о.1 отн11сті . Пі:~соння погідне, .1іто дуже гаряче. 

Басарабін сп о ко нві1-:у бу:1а засе:1ена україн11ю1и . І дотепер укра

Їrщі засе :1юють усю північно- 3 ахі :1Ну Басарабію й басарабське побе

режжя на.:~. '\ ІО реч. Та пі.:~. час татарського :1ихо:1іття, 500 років ТО'\Іу, 

поча.111 rюсе .1101 { а 111сь у сере ;1ушій Басарабії молдавани, які тепер тво

рять по.101111н_\' насе :1ення нього краю. 

З-по :11іж інш11х '\Ііст Басарабії в<Jжн11й ХотИн, стародавне укріплене 

посе.1еннн на 11равш1~' бере з і Дністра. В кінні 14 ст. тут бу.1а збудована 

'\tiuнa твер .111нн, н~-.:а з берег.1ася і досі. Хотин як і Черні1щі, по .. 1ожений 
на кордоні Мо: 1 .1 <шїі, І Іо . 1ьші і російської і:1tперії, буІЗ багато разів 

а реною .1юл1х бо ї в з во р о 1 · а .\Іи. В 1919 poui Хот1'1н разо:11 із усією Бу
ков11ною захо 1111 : 1а Ру"унін. Тепер Хот1'1н належить до УРСР. В ХотИні 

е кі.1ька заводів харчової nро:11ис.1овости і кооператива виробництва 

nо.:хі.1ьських ки.1ичів. 

Хотинська форте11я . 
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Також і Бендери були твердинею і .торговельним містом. Акерман, 
ue пристань над лиманом Дністра, а Ізмоіл, Кілія і Вилків це пристані 
і рибальські міста над гирлами Дунаю. 

Ізмаїл, ·старовинне місто на· лівому березі Кілійськ6го рукава 
Дунаю, між пріснuми озерами Ялпух і Катлабух, серед зелених садів 
і виноградників. Тут з давніх-давен була фортеця, збудована місцевим 
населенням. В 16 ст. турки захопили її і значно зміцнили. Три рази 
здобували Юлію російські війська і три рази Росія повертала місто 
Туреччині, аж у четв.ертій війні Ізцаїл залишився в російській імперії. 
В третій російсько-турецькій війні в облозі Ізмаїла брав участь відо
ми·й наш письменник Іван Котляревський, як~й служив тоді офіцером 
в російській армії. 

Сьогодні Ізмаїл незначне місто з невеликим промислом, як кон
сервний комбінат, м ясокомбінат, маслозавод, ремонтний завод, р.і()
ний завод, швейна фабрика, ітп. Все це, очевидно, в такій· чи іншій 
мірі існувало перед тим на базі, розуміється, приватної власности, 
як і всюди, але большевицька влада скасувала й удержавила приват
ну власність, склеївши менші підприємства в більші і назвала їх веле

мовно "комбайнами", "заводами", "фабриками" тощо. 

Місто Кілія, ue одне з найстаровинніших міст українськоі землі. 
Свого часу воно входило в склад Галицько-Волинської держави. Кілія 
згадується також в _українських народних думах, нпр. в "Думі про 
козака Голоту". В 1484 Кілію захопили турки, які тут збудували фор
тецю. В 1787-91, під час російсько-турецької війни, російська .армія 
здобула Кілію, яка до першої світової війни входила в склад росій
ської імперії. Сьогодні Кілія поділена на дві частини - одна, Стара 

Ізмаїл. rоловна вУJШШІ. 



Кілія належить до Румунії, а нова до УРСР. В українській Юлії пра
цюють деякі промислові підприємства, як судноремонтний та етеро

олійний заводи, елеватор та ін. 

Акерман, теперішня назва Білгород Дністровський, одне з старо
винних міст нашої країни, положене на високому правому березі Дні

стрового лиману. Про нього згадують давні солв'янські літописи та 
чужинні джерела. В часі поселення на території між Дністром і Ду

наєм уличів і тиверців, Білгород був важливим центром східносло

в'янських племен, які називали його "Білим містом". В 15 ст. Біле 
місто стало морським портом молдавського князівства. В половині 15 
століття тут зб у дували фортецю, яку турки завоювали і назвали Акер
маном, що означає "білий камінь". В 1919 році Білгород захоплює 
Румунія, а від 1944 він належить до УРСР. Місто має декілька проми
слових підприємств, як рибоконсервний завод, м'ясокомбінат, оліярні, 

завод виноградних вин, комбінат будівельних матеріялів, су дноре

монтні майстерні ТОЩО. Поблизу міста находяться великі виноградні 
плянтації, де вирощують сімдесят сортів винограду. 

Вилків, невеличке місто в гирлі Дунаю, за кілька кілометрів 
від Чорного моря. Воно замітне тим, що вулиці його прорізані кана

лами як у Венеції, так що по місті треба пливати човнами. Місто це 

мали заснувати на початку 18 століття донські козаки-втікачі, учас
ники повстання Булавина, серед яких було багато і україни.ів, що 

втікали з кріпацтва. Місто згодом розвинулось і стало осідком ри

балок Придунайського краю. Сьогодні ВиJІків і далі рибальський 

осередок, де працює рибний завод і судноремонтні верстати. 

На одніА із водних вулиць Вилкова. 
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КАРПАТИ І ЗАКАРПАТТЯ 

Хоч який величавий своїми піднебесними, блискучими від віч
ного снігу, шпилями ,Кавказ, хоч як мальовничо підносяться із си

нього моря Кримські гори, то Карпати українському серцю таки до

рожчі, бо Карпати це єдина верховина, де український нарід живе 
споконвіку. Цілу третину великої дуги Карпат займає український 

нарід від найдавніших часів. 

Карпатська верховнна обіймає всю Закарпатську Україну й пів

денну смугу країв Галичини й Буковини. · 
1. Найдальше на захід з усіх українських земель положена Лем

ківщина. Уї всю виповняє Лемківський або Низький Бескид від річки 
Попраду до річки Ослави. Він невисокий (до 11 ОО метрів); верхи 
його круглі, долини широкі; багато провалів веде крізь гори. Ліси 

там винищені, земля кам'яниста, родить там ледве трохи вівса й ба
раболі . Убоге лемківське населення жило тут невеличкими селами по 

бідних дерев' яних хатах; одягалося в грубе сукно й конопляне по
лотно. Мешкаю{і жили з хліборобства, з · годівлі домашних тварин. 

Лемки часто виїжДили на заробітки, одначе на чужині міцно держа

лися рідних зви ча їв. Міст на Лемківщині немає, лише по галицькім 

боці Сянік. На Лемківщині є декілька мінеральних джерел; найвідо
міше з них у . Криниці. 

·2. На схід від Лемківщини простяг ла ся Бойківщина. Її виповнює 
верховина Бойківського або Високого Бескиду, що сягає від Ослави 

ло Лімниці, і пасмо rорrанів, що сягає аж до Прута і Тиси. Бойків
ські гори далеко вИщі й гарніші від лемківських. Вони тягнуться дов

гими хребтами; на них здіймаються стрімкі стоги. Глибокиl\Іи долинами 

11рориваються бистрі гірські р ічки на дол и. Дріl\Іуючі л іс1:1 вкривають 

Хре бет В11 со к11й Бr с ющ. 



rорrанн, gершок С11ву,1я. 

підніжжя і сх:Или гір, вище простягаються розкішні полонини. Щоліта 
роїться там від худоби й овець. Шпилі високого Бескиду здій~1аються 

до 1500 метрів. 
3. rорrани ще вищі як Бескид доходять ДО 1900 ~1етрів висоти. 

Іх хребти стрімкі, верхи скелясті, засипані звітрілю1 ка:-.1інню1, званю1 
цекотою; ліси там величезні, повні вед:\1едів, вовків, рисів, оленів. 

Провалів там небагато. 

4. На південь від головного хребта І{арпат тягнеться рівнобіжно 
до Бескиду пасмо Вигорлііт. Ue ряд давніх вульнанів, тепер вигас.1их. 

5. Бойни й їхні сусіди тухольці жипуть у горах, а.1е пони пере .

важно хлібороби. Їх хати дерев'яні з різьб.1еню1и пі.Jсіннюш та криті , 
соломою. Земля камениста, підсоння гостре, жниво неве.1ике. Бі.1ьшу 

1<0ристь мають вони з ху доби. Одежа бойків з бі.1ого грубого по.1отна, 

білі кожухи й кожушки, шкіряні постоли; в жінок бі .1 і, різно кра шені 

спідниці. 

Бойківські села розтягнені довги:-.1 рядо:\1 вздовж до.111н і пото

І<ів. Міст на Бойківщині мало. На південночу боuі Карпат є старий кня

жі городи Ужгород над річкою Уж та Муначів над .1ятор11uею, Бере

гів на українсько-мадярській гран~ші, а да.1 і на схід к. сто.11щя 1-\ар

п:~тської Укра їни Хуст, поті:\1 Рахів а на га.11щькіч боL1і Турна і Снолє. 

Ужгород - старов11нне :-.1істо Укrаїни. Вперше згадується воно 

в літописах у зв ' язку з захоп.1енню1 угрофінач11 Дунайського басейну 

на початку 10 сто.1іття. Тол.і ж вон11 за хоп 11 .1 11 іі Ужгоро..1. Насе.1ення 

Ужгороду багато сто.1іть ве.10 нспрю111ренну боротьбу проти чуж11нних 

наїздників і завжди тягнулось до о.Jнородн~1х пле:-.1ен по цей бік Карпат. 
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Y,1.;r про :~. B11 :t на ~1істо з річк1r Уж. 

Ужгород розта111ован11й по обох боках ріки Уж, навколо старонин· 

ного За\1ку, обвеJ.еного рово\t і \typaшf. В 16 століттю Ужгород одер
жав сівюврядування і почав шв1~дко розвиватися. В 16 ст. тисячі закар
лал1ів боро.111сн в арчії Богдана Х'1е.1ьнинького. До 1919 р. Ужгород 
на:1ежав до Ма,:~ярщ11н11, а від 1919 до 1939 до Чехословаччини, де став 
був аентро-.1 об'єднано1·0 в аю1і11істрап111ну об.1асть Закарпаття. В 1938 
\\адярн напа.111 на Заакарпатську Україну, взяли Ужгород і все Закар

паття та пr11:1уч11.111 ;10 своєї державн за згодою тодішнього диктатора 

н~ш~чч11на АJ.о.1ьфа !їт.1ера. В 1944 р. Карпатська Україна разом 

із Ужгоrодоч вті.1ена бу:1а до СССР, а радше до УРСР. 

Сього..Jні Ужгоро"1 є 1tентроч деревообробної промислоности. Тут 

праuює фанерно-:-.1еб.1ьов11іі кочбінат, шо виготовляє мебJІі, каменодро

бн:1ьн111ї заво..1, що постачає крааїні будіве.1ьний \\атеріял. Недавно тут 

викр11.111 буре вугі.1:1я. Харчова 11рошн:ловість предстанJІена тут хJІі60-

кочбінатт1, :-.1 .111на:-.111 та .\1ака1юнню1, :-.1аргариновим і маслообробним 

завода\111. В11роб .т1яють тут і в11но. 

Мукачів (Мукачеве) теж старовинне місто, яке згадується в істо

р11чній .1ітературі ще на rючатку 10 століттн. В історії Закарпаття Му
качін завж"ш від1·равав наж:11111у ро .110 . Він нераз був нент1юм повстань 

лротн \Іадярських на їзлн11ків, особ.1иво в другій половині 17 ст. і на 

початку 18 ст. Сьогодні Мука чі в знан11й еконо:-.1ічний центр Закарпаття. 
В \Іісті rозвинений виноробний прош1с.г1, а пранюють теж тютюнова 
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.\1укс1чін. Uентральна п,1оща міста. 

фабриt<а, пивоварня, .\1 1 ясокомбінат і низка інших підприємств легкої 

й харчової про.\шсловости. Недавно тут почала працювати і мебльова 
фабрика, якої вироби йдуть і поза .\Іежі области. 

Берегів (Берегово) - .\І і сто засноване ще в період Київської 

Руси, а :1е еконо.\1ічний його розвиток був дуже повільний. Та й сьо

годні .\Іісто господарськи не багато розвинулося. Тут є тютюново-фер

.\tентаuійний завод, харчовий КО.\1бінат, сироварний гавод, .\tеб.1ьовий 

ко.\1бінат та uвейна фабрика. Головне .\ticue одначе зай.\tає виноробна 
ПрО.\ІИСЛОВіСТЬ. 

Хуст - найбільше .\1істо східної частини Закарпаття. Стоїr~. 

в .\1іс11і, де зливаються дві ріки: Тиса й Ріка. В 1938 році Хуст був сто
,1иuею са.\юстійної Карпатської України, осідко.\1 її уряду. За всю 

свою історію воно було завжди невеликю1 .\1істо.\1 і такю1 за..~ишилося 

й тепер, еконо.\1ічно й культурно занедбаним. Сьогодні в .\tісті працю

ють ве.1юрова та взуттєва фабрики і лісопильний та цегельний заводи. 

Найдавнішю1 історичню1 па.\1 1 ятнико.\1 Хусту є рештки старовинного 
За.\tКу З 14 СТ . 

Солотвина - неве.1ике се.1ище в до.·шні ріки гірської Тиси, відоме 

своЇ.\ІИ великюш родовищю1и соли, що існують багато століть невико-
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Бере1· і11. нентра.:11>на 11 ;ющu .. 

ристані. Тепер тут сіль добувають трохи більше механізованим спо

собом, як давніше. 

б. Найгарніша між українськюш нерхоuинськими землями Гу
цульщина. Величезне пасмо гір від Прута аж до букоuинської Золотої 
nистриці - це Чорногора. 

Чорногора -- найкраще й найвище ,пасl\ю українських Карпат. 

Долом вкривають його гарні листяні ліси, вище чатинні бор11. Понад 
;~жерепу, лелича, альпійських рожевих кущів. І 'л ибОКИі\ІИ долинами, 

що вкриті цвітистими луками-царинками, стікають вниз хрустальні 

гуцульські потоки й річк:~'1. Під чорногорськиІ\ІИ верха~1и блищать 

у г.~шбоких ярах верховинські озерця й біліє ніле літо сніг. Найвищий 

шпиль Чорногори - це сповита Хі\1ара1\ш Говерля (2058 метрів). На 
nіпдень від неї лежить громада диких, скелястих гір Мармар6шу. 

Одяг гуцулів гарний, барвистий. В червоних або синіх штанах, 

uншиваній сорочці, "писанім" різниі\ш нишивкаі\1и, короткі~~ кожуш

ку - "киптарі", н широкому шкірнному поясі, в "крисані" пообти
каній павами, з топірцем у руках красуєтьсн гу11у.11ьський ІІарубок 

- леrінь. Ще більш цвітисто однгаєтьсн жіно1Lтво - в багато виши

ваних сорочках, різнонзорих опинках і запасках, на~1истах і постолах. 

Гуцули високі ростом, чорняві. 

ГуцуJІьські хати будовані з дерева, вкриті дошка~1и-драни11ю1и 

з різьбленими присінками, порозкидані по зеленій верховині, виг;1н

дають дійсно мальовничо. 

Гуцульські села інакші нк ус1 1нші українські сеJІа. Вони 11ороз
кидунані окремими дворищами по узбіччях долин, по хребтах і верхах. 

l 'у цуJІи хліборобством займаються мало. Їхнє головне зайняття ----
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Гуцул з трембітою в Карпатах. 

- 159-
Карпатські гори - Чорно1·орське пасмо. 



. І 'уну :ІhСЬК<І uерКІі<J i; іКаб ' ю. 

І : 11 е.1і.1ю по 5lnос.1ужбі 1·yuy:111 .1юб.1ять п о1 утор11111, п осідавши н а д річкою 

Череч ош е .\І. 
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Карпатська річка Черемош. J 'уцули спускають дараби вниз Черемошем. 

скотарство на верховию. Щор•жу з весною гуцули виганяють худобу 
на полонину, з молока роблять бриндзю (овечий сир), а з овечої 
Еовни сукно. Багато гуцулів працює при сплаві дерева та при виру

буванні лісів. Гуцули мають чудовий високомистецький домашній 
промисл: дерев'яний, мосяжний, ткацький і гончарський. 

- 161 - Міст на Гуцульщині мало. На південному боці Карпат є торrо-
_,ельне місто Сиrіт, а по галицькому боці Делятин, Надвірна, Косів -
uентр гуцульських мистецьких виробів - Кути, Вижниця, кліматичні 

й купелеві !\tісцевости, як Яремче, з водоспадом на Пруті, Дора, 

Микуличин і Ворохта та найбільше село на Гуцульщині Жаб'є, центр 
лісової і деревообробної промисловости. В Ворохті є старовинна де

рев'яна церква з 12- 18 століть. 
Недалеко від )Каб'я розкинупось мальовниче верховинське село 

Криворівня, яке відвідували і де перебували Іван Франко, Михайло Ко

цюбинський, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, 

Лесь Мартович, Іван Труш та Володимир Гнатюк. 

Гуцульська хата в селі Річках на Гуцульщині. 



ЧОРНОМОРСЬКО-ЗАПОРІЗЬКА НИЗИНА 

Чорноморська степова низина простягається широкою смугою 
здовж чорноморського побережжя від устя Дунаю до Дону. Від пів
ночі обмежонують його височини Басарабії, Поділля, Подніпров'я 
й Донеччини. Це, на вигляд, безкрая, легко хвиляста степова рівнина. 
Ії прорізують, перед самим її гирлом великі ріки України: Дністер, 
ПІвденний Буг, Дніпро, П. Дінець та багато менших, усі із своїми 

nпавнями та пиманами. Багато глибоких балок прорізує рівнесенький 

степ, засіяний високими могилами. 

Триста років тому були чорноморські степи майже безлюдні, -
кочували по них тіЛьки татари. Вже пізніше, після скасування Січі 
н 1775 р. рушило українське населення такими великими громадами 
в родючі степи, що хоч московський уряд поселив тут багато болrаr 

сербів, молдаван, німців, москалів, то таки ці степи стали знову укра

їнською землею. 

Тут зустрічаються різні способи бу дування хат, властиві тим 

околицям, звідки прибули поселенці; так само з одягом населення. 

Селища творилися там, де була вода, головr1іші шляхи, копальні-шахти 
ТОЩО. 

Населення чорноморської низини живе не тільки з хліборобства 
і скотарства, але також і з гірництва, промислу, торгівлі, мореплав

ства, рибальства. Тому то виросло на чорноморській низині - най

бі.11ьше ж на морському побережжі - багато новітніх міст, що дуже 
швидко розвиваються. 

По степу сіяли і сіють найбільше -пшениці й ячменю, а тепер роз· 

rюдять і бавовник та розбудовують промисловість, що використовує 

багаті тут підземні копалини. 

Чорноморська низина обіймає південну частину Басарабії, цілу 
Херсонщину і майже цілу Катеринославщину, Таврію без Криму й час

тини донської козачої землі. 

На Херсонщині, лівобіч Дністра, лежать торговельні міста й при
с rані Ду бос.ари й Тираспіль над морем. Недалеко Дніпрового ли

ману розташована найбільша українська морська пристань Одеса, нині 
столиця Одеської области. Історичні документи кажуть, що на місці 

сьогоднішньої Одеси в 1415 році було поселення Качибей або Хаджи
бей чи Гаджибей. Під час другої російсько-турецької війни ( 1787-
1791) українські козаки під командою отамана А. Головатого та І. Че
піги заволоділи фортецю і поселенням Хаджибей. В 1794 році тут по
чали будувати чорноморську пристань для торговлі і ~йськових по

треб. Пристань назвали Одеса, на пам'ятку, що ніби тут колись була 
грецька колонія Одессос. Першими жителями міста були українські 

селяни, що прийшли з різних земель України на роботи. Скоро Одеса 
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Одеса. На розі вул1щі Jlер11басівської. 

стала го.1опюо1 осередкоч експорту хліба. Скілhкість населення скоро 

зроста.~1а і нже н 1803 po1ti тут бу.10 9 тисяч населення, в 1858 році 
104 п1сячі, а в 1892 po1ti 340 п1ся-1. отже за неповних сто років насе
лення збі:1ьш11:10ся на 330 п1ся 1 1 ду1 ... Н11ні Одеса :"11ає 600 тисяч ·· се

.1ення . Сьогодні в 0.Jeci пrацюють різні заводи, як автоскладалhний, 
кабе.1ьний, по:1іграфічний та сі. ·1ьськогосподарських :"11::11:шн, кінофіль

J\ІОвих апаратів, фрезеруна.1ьні нерстат11 та ін. Так са:чn працює тут 

Одеса. Театр опер11 і ба.1ету. 



.1\111ко.1аїв. одн<'І з краш11х ву.11щь ~іста. 

легка промисловість - суконні, краненькі, взуттєві фабр11ю1. харчоаі 

підприємства, млини, виноробні, робоконсервні тощо. 

В 19 столітті в Одесі жили і вчили в гі:\Іназіях: ч.1ен К11р11.10-~1ето

діївського братства М. Гулан, поет, перек.1адач і ко~~nоз1пор П. Нішнн

сьний, бібліограф М. Комаров, якого тут ві.1rзі .1ува11 Іван 'Франко, :Іе..:я 
Українка тут лікувалась, і М. Конюб11нсью1і1. 

Минолаїв. Прн впаді Південного Буга в Чорне ~юре, в .111мані роз

ташована друга чорно~юрська пристань Україн11 М11ко.1аїв, по.111ш1 

однойченної области. В 1788 poui тут з бу дува.111 кораб.1ебу діне .1 ьню 

(верф) і ~1істо, яке назва.111 Мико.1а їв. Місто і порт поча.111 с11льно роз
ростатися аж у 19 сто.1ітті і ста.111 визначню1 кораб.1ебу ді ве.1ьню1 

сто~r та експортовю1 осере.1коч х.1іба. Сьогодні тут і _да.1і осе реJІо к 1-.:о

рабе.1ьноrо бу.лівющтва. а кріч того тут є багато ін11111х заІЮJ].ів і фаб

рик, як чавуно.1111варн11іі. інстrу:-.1ентов11іі. ск1ян~1іі. взуттен11іі. тr111-.:о

тажний, шкіряний і панчі~11н11й. Місто :-.1ає 206 т11сяч насе:1ення. 
Та~І, де Дніпро В.111ВЗЄ,ТЬСЯ у свій .1ю1ан. ЗН<lХОдІІТЬСЯ третя ве.1 11-

КС: :-.юrська пrистань Укrаїнr1 - Херсон, із значн11~1 фабр11чню1 про" 
мис.1ом. Гир:1а Дніпrовоrо .1ю1ану боронять дві морські тверш1ні: 

Очанів і Юнбурн. 

Херсон. Херсонщ11на або хеrсонсь1-.:а н11 з 11н а взяла свою назву від 

~1іста Херсону, шо rозт~1111uване в степовііі 01узі південно ї Укрі!їн11, 

на правому березі Дніпра . Місто бу:ю заснов~ше н 1778 р. як т11ерд11ня 
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Херспн, міrький проспект. 

для оборони проти tатар і турків. Тут була теж будівельня кораблів, 

так звана верф. Перші судна uієї фабрики були спущені на воду 

в 1783 р. На початку 20 ст. Херсон набув значення великого ·порту 

для експорту хліба та сільсько-господарських продуктів, а 1<рі~1 того 

став центром торговельного кораблебудування. Сучасний Херсон 

є столицею области і великиl\І індустріяльним центро~1, де праuюють 

заводи, що виробляють ко~1байни, танкери, генератори, .1ьоко~10тиви, 

пересувні електростанuії тощо. Є тут теж і легка про~шсловість; пря

дильно-ткаuька фабрика, консервний завод рибних ,~~'ясних і ово
чевих консерв. 

Запоріжжям називається здавна та частина чорноморської низини, 

що лежить обабіч Дніпра, !\tіж Півд. Буго~1 і Кал;\1іюсом та Озівським 

~.юрем, де були давні зеш1і Запорозької Січі й її паланок. 

Сьогодні ue великий про:"І1исловий осередок України з кількома 

великими промисловюш !\1іста~1и, з яких одне ; називається Запоріжжя~ 
Це колишнє поселення Олександрівськ, що постало разо~1 із твердинею 

тієї ж назви в 1770 році. Першю1и жителями Олександрівська були 
військові пооеленuі, що служили в твердині, або ті, що відбували тут 

заслання, та рештки запорожців. Основню1 зайняттям жителів було 

землеробство і тваринництво, а також рибальство і ловецтво. Деякі 

багаті .міщани займалися чумакуванню~. Згодо~1 Олександрівське стало 
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Запоріжжя, одне з найбільших промислових . міст України. 

торговельним центром з уваги на своє положення. Олександрівські 
ярмарки 11ритягали купців з усіх сторін. Люди з Правобережжя і По
лісся продавали тут свої дерев'яні вироби, з Крю1у надходило вино, 

шерсть, сап'янцеві шкіряні вироби та інше. 

Коли центр важкої про!\Іисловости царської Росії пере~1істився 

з Уралу на Південь України -- в Донецький кряж та Криворіжчину, 
де були зос ~реджені великі родовища заліза, вугілля і ;\Іарганцю, Олек

сандрівськ розвинувся в велике про~1ислове !\Іісто. За переписо~t з 1897 
року в місті було лише 30 , промислових підприє:-.1ств, а з початко:-.1 

19 ст. було вже близько 60 заводів і :\Іайстерень. В 20 роках нашого 
століття Олександрівськ перей!\Іенували, як !\Іісце зв'язане з Запорозь
ким козацтво!\!, на Запоріжжя. В 1927 році тут зб у до ва но велику водну 
електричну станцію ( електрівню), що називається "Дніпрогес" -
Дніпровська гідроелектрична станція - яка дає Україні електричну 

енергію. 

Сьогодні Запоріжжя обласний осередок і нелике про:-.1ислове місто, 
широко розбудоване, !\Іісто енерrетики й !\Іеталю, яке постачає маши

нобудівельним завода!\І чавун і сталь. Окрі;\І того тут розвивається ме

талургійна і машинобу дівельна про:-.шсловість, а також харчова: 

м'ясна, молочна, мучна, олійна, консервна та інші. 
На терені Запорізької области, тобто на то!\Іу терені, який колись 

називали Запоріжжя!\І, находиться острів Хортиця, нижче Дніпрової 

греблі, між двома руслами Дніпра - Стари~1 і Новю1. В літописах 

є згадка, що в 1103 році наші князі збира.1ися на uьо:\Іу острові із 

своїми військами, щоб у степово!\1у бою розбити половців. Збиралися 

вони тут і в 1223 році перед битвою з татара;\ІИ на ріці Калці. У 16 
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Доменний цех заводу "Запорізька сталь" в Запоріжжі. 

столітті на цьому острові почалася Запорозька Січ, осередок спротиву 
проти татар, турків і поляків. Тепер острів є звичайним поселення~~. 

Кривий Ріг, ue найбільший в Україні і в цілому Сов. Союзі центр 

залізорудної про:\tисловости. Це місто заснували в 17 століттю за

порозькі козаки. В ті часи тут проходив, уздовж правого берега річки 

Саксагані, так званий Батуринський шлях, якю1 Богдан Хмельницький 

надив свої війська на Жовті води. Також чу:"І1аки, що везли сіль із 

Криму, їхали циІ\І шляхо:-.1, а часо:-.1 таборували й rайда~1аки. 
В 1881 році тут постало "Акційне тонарнство криnорізьких заліз

них рук", яке почало добувати за.'1ізну руту. Існує переказ, що в цьо~1у 

маловідоІ\ІО:'ІІУ :"Іtістечку жив якийсь ПО:'Іtіщик По.1ь, що знайшов кусник 

залізної руди в ске.1 і "Орляче гніздо". А що він розу:-.1івся ua ді.1і, то 

й удався до багатих людей, щоб да.1и гроші на видобуток за.1ізної 

руди. Та вони не дали, ТО:\ІУ нін звернуно1 до французів, які справою 

поцікавились негайно і заснува.1и акційне товариство, яке й поча.10 

розробляти ру ду. Скоро піс.1н того :'Іtісто поча.10 розб у .Jовуватись ізба

r<.!чуватись. Сьогодні вже не са:-.1а :\Іісцевина Кривий Ріг, а вся околиця, 
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Кривий Ріг -- центр залізнорудного промислу. 

яка називається Криворіжжям, дає залізну ру ду. Щороку геологи 

.знаходять тут нові родовища. Тіл!»ки всі ці багатства української землі 
не йдуть на добро українського народу, бо все з України заабирає 
для себе большевицька Москва, як і перед тим забирала царська 

Москва. 

Маріюпіль, сьогодні Жданов, це велике портове місто на Озів
ському морі. Звідси вивозять вугілля, металь, зерно, сіль, а приво

зять марганцеву руду з чорноморського порту та інші вантажі. В дру
гому порті цього міста - в Ново-Озівському, біля самого гирла річки 

Каль:міюс, розвантажують залізну руду з Керчі. 

Місто Маріюпіль відоме як з~ачний промисловий осередок ще 
з кінця 19 століття а в 30-х роках 20 ст. тут постав новий металур
гійний з_авод, який є в Україні сьогодні на~більший. Є в місті ще 
й інші підприємства: трубопрокатний завод, що виробляє труби 

(рури) для нафтових промисЛів, радіяторний, що виробляє радіятори 
для авт і тракторів, консервний завод, що виробляє рибні й овочеві 

консерви, та деякі фабрики, як нпр. сітков'язальна, панчішна, швейна 
макаронна тощо. 

Дніпропетровсьн (колищній Катеринослав), одне з найбільших 
промислових міст України. ПЬстало воно під кінець 18 століття, ок. 

l 783 року, спочатку на лівому березі Дніпра, на річці Юльчені, а потім, 
від 1787 року, на вищо~1у правому березі. Місто розвивалося зразу 
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Дніпропетровськ, одне з найбі.'Іьших про~ислових міст України . 

помалу. За яких 70 років 1юно мало заледве 19 тисяч населення. Силь
ніший розвиток почався з року 1884, коли через місто проведено за
лізниuю, яка пов язува :1а Донбас із Кривим Рогом. Розташований 

у uентрі великих родоІJищ вугілля й залізної руди, Катеринослав став 

незабаро~t важливю1 uентро.ч і\1еталургійної промисловости. В 1887 
р. тут пущено в рух першу до~1енну піч Олександрівського заводу, 

збудованого Брянськю1 акuійню1 товариством. Розвиток промислово

сти спричинив зріст насе:1е ння і\Ііста, так що вже в 1898 році, отже 
за неuі.1их сорок років від заснування, Катеринослав налічував 121 
тисяч душ. Сьогодні ue ~1істо ~1ає понад пів мільйона населення {576 
тис). Воно ста:ю ве.'1икш1 індустріяльню1 містом України з найбіль

шю1 на всю Україну, а навіть на весь Совєтський Союз, металургій

ню1 за водоч, нкого окре ,1і 11 ехи розрослися в окремі підприємства. 

Скріч того Дніпропетровськ є одню1 із найбільших річкових портів 

на Дніпрі та транспортовю1 вузлшt. Тут є п'ять залізничних станцій 

і дві річкові пристані , які разо\І із шосейню1и дороГами зв'язують 
~1істо із Запоріжжяч, Нікопо.1е\1, Дніпродзержинсько\1 та іншими. 

З культурних установ тут є кі.1ька ін ститутів, як гірничий, хемі

ко-техно.1огічни й, інженерно-будівельний та транспортний, а також 

університ ет, \І едичний, педагогічний, сі.1ьськогосподарський та фармз

невтичний інститути. 

Все 1te ст ворив собі укр1їнський нарід важкою працею, з якої 

одначе кори.стає він ca~t небагато, б о всі ні ку.1ьтурні й господарсьІ(і 

надбаннн викор11с1овує Москва д.1я своїх і\Іперіялістичних цілей. 

В усіх 1111х шко: 1 ах Дні11ропетровська української і\ІОВи не чути, тільки 

~юсковську. бо українська \ІОва прюначена хіба ті.іІьки для колгоспів, 

а в ~tістах усюди панує \ІОва \ІОсковська. 
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Загальний вигляд доменної печі в Дніпропетровську. 

Дніпропетровськ є центра!\! области тієї · ж назви і центром еконо

мічного адміністративного району, якого основою економіки є чорна 

металургія. 

З інших І\Ііст Запорізької низини треба згадати Кам'янське нині 
Дніпродзержинськ, 63 тис. населення, центр І\Іеталургії, машинобуду
нання й хемії. Тут є найбільший у Соа. Союзі доменний цех, коксо

хемічні вагонобудівні, цементні та інші заводи. 

Ще інше місто Запорізької низини - Новомосковське, значний 

промисловий осередок, що виріс із села Новоселиці при впаді річки 

Кільчені в Самару. Околиці Новомосковська дуже мальовничі, а з па

r1'ятників старовини на особливу увагу заслуговує дерев'яна дев'яти
банна церква, збудована без одніського цвяха за проєктом місцевого

архітекта-самоука Якима Поrребняка. Сьогодні в місті працюють 

підприємства металообробної, будіве.'Іьної і харчової про1'шсловости. 

Мелітопіль. На цій же Запорізькій низині маємо ще гарне місто 

Мелітополь, де колись були скитські поселення. Про це свідчать архе

ологічні розкопки, які виявили різні речі домашнього вжитку скитів, 

що жили тут у VI- III століттях перед Христом. На початку 19 століття 
тут було невелике селище Ново-Олександрівс ьке, яке в 1842 р. було 
перетворене на повітове місто Мелітополь. Тепер воно один із проми

слових центрів, де працюють ко1'шресорний, дизельний, верстатобуді-
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J tсрсо'яна церю;а в Нопомосковську. 

Ломенн1111 цех мета.:~ур1 · ійно1 ·0 з~шоду •~ К :1 :'vІ'янс1,ку (тепер Jtніпродзержинськ) 
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вельний, консервний і бавовняний заводи. На околицях міста багато 
садів, виноградників і баштанів, де вирощують кавуни. 

Херсонес, це місто--музей. Засноване воно в V столітті перед Хри
стом. Колись, в сиву давнину, Херсонес був торговим містом і мав ве· 

лике значення для всієї старовинної Скитії. Старовинні греки приво·_ 
зили сюди хліб, шкіру, мед, віск, закуплені у скитів, що заселяли тоді 

Тавриду, а потім перевозили в Грецію. На початку нашої ери Херсонес 
завоювали римляни, а потім греки, а далі генуенці. Вкінці 9 століття 
Херсонес завоював князь Волод~мир, але довго його не тримав і віддав 

грекам. В 15 столітті Херсонес узяли турки, які й довели сильне колись 
· торгове місто до упадку, бо жителі втікали з міста, а мури розвалюва

лися. Сьогодні вся територія Херсонесу стала заповідю~ком херсон
ського історико-археологічного музею. Тут можна побачити мури, 

якими було оточене місто, рештки оборонних башт, міські вулиці 

з фундаментами будинків, стіни християнських храмів тощо. 

Кахівка. За яких 80 кілометрів від Херсону на лівому березі Дні
пра розташоване місто Кахівка, заснована ще в 17 столітті на місці 
колишнього татарського укріплення Іслам-Кермен. Свого часу Кахівка 

була осередком найму робітніх сил для колоністів і по~ііщиків. 
Недалеко Кахівки недавно зб у дували на Дніпрі другу греблю 

й електрівню, а коло неї виросло і місто Нова Кахівка, що стало вели

ким портом на Дніпрі. Увесь простір над Дніпром від Нової Кахівки 

аж до Запоріжжя залила вода і так постало так зване "Кахівське море", 
в сім разів більше від такого ж озера біля Дніпрельстану. 

Асканія Нова. Серед херсонських стеnів, за яких 100 кілометрів 
1:ід міста Херсону розкинувся величезний ліс-заповідник "Асканія 

Недалеко 1 · реблі 11оста .10 місто Нона Кахівка. 



Асканія -Но~sа. О.r~ені-маралн і антилопи-канни в зоопарку заповідника. 

Нова", де зібрано рідкісні птахи, твар~ни й рослини з усього майже 
світу. Тут живуть бізони, зубробізони, пями зебри, антильопи, стравсІ'і 
(струсі), пави, фазани, папуги, чорні леб~-і -та багато інших. Крім того 
тут є ботанічний парк, в якому росте о,коло 13 тисяч різноманітних де
рев та унікальних рослин. В цьому за11овіднику виростили нову породу 

так званих "тонкорунних" асканійських овець. 

Струсі-нан;J.у в заповіднику Асканія-Нова. 
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СЛОБОЖАНЩИНА 

Слобожанщина або Слобідська Україна, простягається довжез

ною смугою на сході й північному сході від Гетьманщини. 

Слобожанщина - це перша з пограничних земель Украіни від 
сторони Московщини. Вона теж споконвіку українська земля, але 

під час татарського лихоліття вона була частинно запустіла. Наново 
вона заселилася українцями no Хмельниччині, за часів руїни. Тоді 
нарід утікав з Правобережжя на Лівобережжя і заселяв слободами 

великий шмат землі, що від того й назвався Слобідською Україною. 

Тут, на пограниччі, примішалося до українців трохи московських 
поселенців, що живуть переважно в своіх окремих селах. 

Слобожанщина - це плоска височина, невисока, що поволеньки 
підноситься до сходу. Краєвиди такі самі як на Гетьманщині, тільки 
річні долини трохи І'либші, праві береги вищі. Підсоння тут холод
ніше, зими гостріші як у всій Україні. Лісу є трохи в північній Слобо
жанщині; всюди інде переважає степ. Земля дуже родюча, хлібороб

ство, городництво й садівництво гарно розвин'ені, домашній промне.п 

був значний. Українське населення Слобожанщини вбранням, будин-
кзми, мовою таке саме майже як наддніпрянці. -

У самому західному кутку Слобідської України лежить старо
винний княжий город ЦутиВJІь. Біпопі.ль і Суджа торгували збіжжям, 
медом і садовиною. Миропіль був у давнину центром шевського ре

•·месла. Суми, значне місто, мало фабрики цукру і великі ярмарки; 

.'Іебедин вів значну торгівлю збіжжям. В Охтирці й Богодухові гарно 

розвивалося садівництво" в Охтирці також і промисл. 

ХАРКІВ 

Найбільше місто Слобожанщини, це Харків, заснований в се
редині 17 століття, понад триста років тому ( 1656). В той час він був 
невеличким військово-оборонним місцем, заселеним перш за все воя

ками, що відряджені були сюди відбивати наскоки ворогів. Але тут уже 
й раніше були поселенці, тому тут і збудовано кріпость, щоб охоро
няти їх. Назва міста, як каже переказ, пішла від першого поселенця 
хутора на території Харкова Харка (Харитона), але деякі документи 
кажуть, що тут пливе річка, яка вже раніше називалася Харковом, тому 
найбільше правдоподібно, що від неї і пішла назва міста. 

З 18 століття в Харкові почала розвиватись реміснича промисло
вість. Ремісники кожної спеціяльности поселювалися на окреми.х ву

лицях і провулках, від чого ті вулиці одержували назви, нпр. Чобо
тарська, Смолярська, Римарська, Слюсарська, Столярська ітп. В 1837 
році в Харкові було вже 293 ремісничі майстерні, яких вироби розхо~ 
дилися далеко поза Харків. В 1905 році гурт освічених громадян засну
вав тут університет, який став потім центром поширення науки й куль-
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Ха ,>ків. Центральна площС::І. 
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Харківський заво.:t сі.1ьськогосподарського маш11нобу.:tування . 

тури. Ue був перший університет в Україні і другий у всій російській 

імперії. В 1839 році при цьо:'Іtу університеті засновано ветеринарну 

школу, а в 1885 технологічний інститут, який готував інженерів д.1я 

Донецько-Криворізького про~шслового району. По:-.1алу Харків стаа 

одни~1 з найбільших індустріяльних :-.~іст України. Сьоrодні тут праuюе 
багато фабрик, заводів і комбінатів, як от заводи сі .1ь.ськогосподар

ських, транспортних та інших :-.1ашин, гірничого устаткуuання, е.1ек

тромеханіки, хемічної промисловости, будівепьної індустрії тощо. 

Окрім того існує тут і легка про:'Іtисловість: харчова, поліграфічна, тек

стильна й інші. 

З культурних установ у Харкові привертає увагу згадуваний уже 
Харків<:ький університет, ЯКО\ІУ бо.'lьшевики безпідставно присвоїли 
НЗЗВУ r ОрЬКОГО, 3 57 науКОВО-ДОСЛЇдНИ~ІИ іНСТИТУТЮІИ, Дра:-.ІаТИЧНИЙ 

Один з цехів Харківського тракторного заводу . 
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театр ім. Т. Шевченка, театр опери й бадету ім М. Лисенка, муgей обра

зотворчого мистецтва та деякі інші. 

В Харкові в різний час жили низначнї" українські діячі науки, .г~іте
ратури й мистецтва, між ними такі, як Григорій Сковорода, Семен Кли
мовсьний, Григорій Квітна-Основ'яненно, який усе своє життя провів 

у Харкові і брав участь у заснуванні першого Харківського театру, 

а потім був його директором, учений J\ІО1юзнанець Оленсандер Потебня 

та багато інших діячів. Тут 1>ихощ1ли теж перші українські журнали 

й альманахи, як нпр. "Харковский Демокрит" 1916), "Украинский 
вестник", "Украинский журнал" . ( 1824 ), "Українский альманах", 
"Утренняя звезда" ( 1939), н якому друкувалися твори тодішніх укра
їнських поетів і письменників. 

Харків став великим осеrедком промисловости України, головно, 

з~вдяки своєму географічно,1у положенню. Лежить він на перехресті 

r.1іжнародних шляхів, що пробігають від сходу на захід, із півдня на 

північ, при чому він безпосередно сусідує з Донецьким басейном, 

тнм велетенським осередком української металурrії. Харків молоде 

місто; воно за відносно короткий час свого існування витворило 

завдяки своєму університетові дуже гарні національно-культурні тра

диції. Харків є також осідком багатьох інших наукових установ, 

широко розвиненого шкільництва, театру й опери. Тому вплив його 

сягає тепер далеко поза J\1ежі Слобожанщини. 

Недалеко від Харкова лежить Білгород і Короча, Чугуїв і Вов

чансьне, Оснол і Валуйни. В Куп'янсьному сходяться важні залізничі 
шляхи. В Бирючі й Оленсіївці били багато олії; Острогозьне вело тор-

Залізничний двірець у Харконі. 
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гівлю збіжжям, худобою й рибою; в Старобільському були великі 
ярмарки; Коротояк і Богучар мали теж розвинену торгівлю. Лівобіч 
Дону, на межах України лежить ве.пика, більша від багатьох міст, 

с1юбода Бутурлинівка, де бу.пи значні цегельні, гарбарні, кушнірство 
й шевство. Кілька років тому в Балакнійському районі, поблизу села 

Шебелин відкрито велике родовище природного газу. 

Суми, це обласний центр на правому березі ріки Псьол. Зас.ну
вали його в другій половині 17 ст. селяни і козаки переселенці з Пра

вобережної України. Тоді ця місцевість мала назву "дикого поля" на
стільки вона була спустошена ворогами-наїздниками. Сьогодні це не

велике промислове місто, де працює завод, що виробляє апаратуру 

для хемічної і вугільної промисловости, зокрема сильні компресори 

високого тиснення. Є тут також кілька фабрик: взуттєва, текстильна, 

кравецька, цегельна, ремонтний завод і рафінерія цукру. 

З пам'ятників куЛьтури привертає увагу збудований у ~1инулому 
столітті Преображенський собор. З культурних установ - вартий 
уваги мистецький музей, в якому зібрана велика колекція мистець

ких творів. 

Путивль - старовинне місто нашої батьківщини, оспіване в "Слоаі 
о полку Ігореві". Звідси навесні 1185 року Новгород-Сіверський князь 
Ігор вирушив на чолі своєї дружини на половців. Потім на мурах Пу

тивЛя його жінка Ярославна оплакувала свого князя, коли він попав 
у nоловецький полон. 

Суми , одна з го.1овних вулиuь міста. 



КРИМ 

Далеко в море заходить наишвденніша частина України, одна 

з найкращих у світі, Кримський півострів, де поєднання сонця, моря 

і гір утворило цілющий клі1'Іат. Багата і мальовнича природа України 

на заході України, в Прикарпатті, в Карпатах і в Закарпаттю. 

Крнм був колись осідком постійних ворогів України - кримських 

татар. Та коло півтора століття TOJ\IY відносини цілком змінилися. Ба

гато татар переселшюся в Туреччину а ті, що залишилися, переміни

лись в 1'Іирних хліборобів, скотарів, садівників. На місце татар прибуло 

багато українських селян-хліборобів і поселилося тут великими села

ми і хутора~ш. Тому на Криму можна стрінути побіч татарських міс

течок з їх •мечетами, побіч зрусифікованих міст, правдиву Україну 

з її народо~t, селами, хуторами й культурою . 
. Північну частину кримського півострова вкриває степ, рівний 

наче стіл, з численними могилами й солончаками. В південнім напр'ям
ку степ підноситься поволі узгір'ями; над самим берегом моря стоять 

невеликі, до 1500 метрів високі, Кримські rори, зложені з вапнянку, 
вкриті на нижніх схилах листяними лісами, а на вищих - чатинними. 

Вище чатинних лісів є пасовища. Ці гори (по татарському Яйла) спа
дають до моря стрімкими кручами й творять чудові краєвиди. Під

соння тут лагідне. Багато недужих людей приїжджає сюди щороку 

лікуватися. Рослинність тут буйна; можна тут плекати всякі південні 

рослини й виноrра4 та цитрини. 

Місто имферопіль положене недалеко давньої столиці крим-

Кримські гори. Вид на гору Ай-Петрі. 
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Симферопідь, 1(vл1щя Пушкіна. 

ських ханів Бахчисараю. Над гарною .:агою лежить велика воєнна 

пристань Севастопіль. Коло Евпаторії (Давнішого Козлова) добува

ють багато соли з лиманів і озер. 

'1 

Симферопіль, головне місто Кримської области, розташоване на 

схилах гір в долині ріки Салгир. Засноване яких 170 років тому на 
місці, де було колись старовинне місто Неаполь Скитський, столиця 

великої держави скитів, які жили на наших землях і яких дехто уважає 

нцшими предка~ш. На початку нашої ери на Кримському півострові 

жили вже слов'янські племена, які до_ VI віку розселилися були по 
всьому побережжі півострова. Вони вели велику торгівлю із середзем

номорськими країнами. 

В 13 ст. Крим завоювали татари, що заснували тут своє ханство. 
В 15 ст. завоювали його турки, а в 1783 р. москолі. 

Цікаве тут є так зване "Симферопольське море", величезний збір
ник води, якою зрошують лани. В місті є промислові підприємства, як 

машинобудівний і елетромеханічний заводи та легка й харчова проми

словість. 

Теодосія. Найбільша торгонельна пристань Криму це Теодосія 

(Феодосія), яка колись називалась Кафою, на південному березі 
Криму. Постала вона ще в VI ст. перед Христом як грецька колонія. 

Місто переходило в своїй історії з рук до рук, від одних загарбникіа 

до інших. В 14 столітті зявились тут генуезці (генуенці) і від тоді місто 

стало центром кримської території. Теодосія була укріплена великими 
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мурами й башта:-.ш, які збереглись досьогодні . У 15 ст. генуенців ви· 
гналІ-t звідси турки ( 14 7 5), в потім турків москалі ( 1 783). 

На піпденно~1у березі найвизначніше купелевемісто - Ялта. 

Ялта має теплий морський клі~1ат, багато сонця, зелені й лікувальні 

властивос1 і, то:-.1у воно й стало курортом. Якийсь час тут лікувалася 

поетка Леся Українка, перебував Михайло Коцюбинський і Степан 
Ру данський. 

Недалеко Ялти розташований на березі Чорного моря один з най

старіших ботанічних садів так званий "Микитинський ботанічний сад", 
заснований 1812 року. В цьому саду є дослідно-ботанічний парк, що 
налічує 1000 в11дів дерево-кущоних порід. Тут вирощували нові породи 
овочевих дерев та ягідних кущів. Зnідси розходяться щепи різних дерев 

і кущів по всій Україні. 

Над Керченською протокою стоїть місто-пристань Керч, що нале

жить до найстародавніших міст Криму. В VI ст. до Христа тут була 

грецьк_а колонія Пантинапея. Тепер Керч промисловий осередок Кри

му, де працюють залізнорудний комбінат, судноремонтний, черепичний 

і rіпсовий заводи. Крім того Керч є центром реболовної і рибооброб

ної про~1ислопости Криму. Окремої уваги Керч заслуговує ще й тю1, 

що тут збудоnаний величезний поро~~, який переправляє залізницю 

найкоротшим шляхом на другий берег, через так звану Керченську 

протоку, з Криму на Підкавказзя. Цим способом шлях від Симферополя 

до Сочі скоротився на яких тисячу кілометрів. 

Бахчисарай - колишня столиць кримсько-татарських ханів. Тут 

зберігся ханський палац, що є цікавим історико-архітектурним пам'ят

ником. Тепер тут розміщений історико-археологічний музей, який за

вtдує теж чотирнядцятьома печерними містами. 

Ко .111шній ханський палац в Бахч11сараї. Тепер тут істор11ко-археоло1·ічний музей 
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Нині Бахчисарай є осередком сільськогосподарського району, 
славного великими й багатими садами. Тут пранює етероолійний ком

бінат, що з квітів троянди, левандишалві'ї та інших етероносних рослин 
виробляє етерні олії. 

В горах цього району, на t: исоті 576 метрів, находиться Кримська 
астрофізична обсерваторія Акаде1\;ії Наук. В одній із башт мав би 
бути встановлений ніби найсильнійший в СССР сонячний телескоп. 

На південному березі Криму є кіл ька курортних і купелевих ?\Ііс

цевостей, з яких найкращі Ялта, Сімеїз, Алупка, Місхор, Кореїз, Гур
зуф, Алушта, Судан та інші. В Я~ті жив свого часу Степан Руданський, 

Михайло Коцюбинський і лікувалася Леся Унраїнна. 

Судан, це одне з найдавніших міст Кри:~.1у, розтаашованих на шв
дорозі між Алуштою і Теодосією. Перша згадка про нього. в старовин· 

них літописах відкоситься до 9- 10 століть. Тоді воно назнва.'!а ся Су

рож. Пізніше місто стало значним торговельни:~.1 осередко:-.1 КрнІ\1у. 

В другій поло~ині 14 століття Судак захопили rенуенні, які побудували 
тут на висок1й"'-скелі велику фортецю з дванадцятьо~1а башта~ш, що 
збереглися й досі. 

Сьогодні Су дак - осередок криІ\1ського виноградниuтва, якого 
плянтації займають досить велику частину всієї площі виноградників 

південного побережжя Криму. 



Я.па . JІікува.1ьний n .1ЯіІ'. 
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Санаторія "Україна" в Місхорі (поб.111зу Я .пи). 



Микнп1нськнй парк . 
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Гурзуф. Внноробю1й комбінат. 
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ДОНЕЧЧИНА 

Дальша гранична земля України від Московщини, це Донеччина. 

Розмірами вона невелика, але дуже важлива. 
Донеччина - це плоска, легко хвиляста височина, окружена 

низами; простягається вона правобіч річки П. Дінця й переходить на 

півдні незамітно в чорноморську степову низину. Ніхто тепер не пізнав 

би, що тут колись, перед мільйонами років, були досить високі гори. 

Та за мільйони літ кожна скеля звітріє на порох, а вітер і вода рознесе 

його по всіх усюдах. Тепер з давніх донських гір залишилася тільки 

невисока гряда, засіяна невеличкими горбами та безліччю могил. 

Зверху тут звичайний пустий степ, з~те внутрі землі лежать величезні 

поклади вугілля, заліза, а також міді, ртуті й інших мінералів. 

Добування цих підземних скарбів почалося тільки недавно, 

в другій половині минулого століття. Тоді теж заселилася Донеччина 

густіше українським народом, головно з Гетьманщини й Слобожан

щини. Сіл тут небагато, а містечка й міста виростають дуже швидко 
коло шахт-копалень і фабрик. 

Місто Луганськ, це одне з найперших і найголовніших міст До

нецького басейну, де почалася вугільна і металюрrійна промисловість 

України. Історія міста недавна. Починається з 1796 року, коли на 
березі річки Лугані, біля села Кам'яний Брід, збудовано перший на 
Україні ливарна-гарматній завод. Сюди сходилися робітники до праці 

на заводі з усіх кінці України. Вони й були першими поселенцями 

міста. Навколо заводу поставали теж ремісничі й торговельні заклади. 

В 1870 р. тут збудували rуральню і пивоварню, а потім залізничні май-
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стерні д:rн ре,юнту паровозів і вагонів. У 1883 роні заводське селище 
ра :нн1 із се.10'1 І\а,1\11111іі Epi;t, що бу:10 нела .r 1еко, перей,1еновано 

11 '!істо Луганськ. 
І Ірт111с10вість 11 . Іу1 ·анську ро:.т ш1у:1ао1 го.ювно вкін~tі 19 сто

:1ітп1, ко.1 11 через 'tісто 11ро11е .111 за:1із11111tю. На tН)ІІ<lТКУ 20 ст. в JІуган
ськv бv:ro 16 заволів і фабр11к та 39 речіс111Р111х 11і1t11р11єчсв, де пра-
1~та:1;> око.10 1 О п1с. робітн~;ків. В 1904 1нщі J Іуr · анськ на.1іt•ував уже 
34,222 насе:rеннн. Тепер у Луганську 11ранює 11аровозобудівний завод, 
що в1111усю1є те11.101юз11, завод гідн11чо1·0 устаткушшю1, заводи, що 

ш1готов:1нють ста.1ьні верста тн труб11 (рури), нафтові двигуни, ~1ар

тенівські в11:1111н11щі, радінтори тощо. <::тут і 11і 1111р11е1ства текстильної, 

взуттєвої, '1еб.1ьової та харчової 11ро,1ио101юсги і будівельних мате

рінлів. 

Алчевськ, нотнт назва ' Ворошиловськ, 1te '1істо '1етаторrів, осно
ване 1895 po1ti, ко.111 110 1 1а :10 сн бу лівшщтво '1етаторrійного заводу 

дю,10 бі :1н се.:1а Юріїв1ш. fІізніше tteй завол 11еречінивсн на металюр

гійний коб,1інат і са,1е ~tісто puзpoc.riocя. 

Лисичанськ, 'tісто на право,1у березі Північного Діння, постало 

як козаньке '1істечко ".!Іисич11й байрак" у 1710 potti. В 1721 році тут 
відкрили новерхневі 110к.:~ал.11 ву1·і 1 rн, нке JН)ІtаJІи видобувати д11я Лу
ганського чавуно:1иварного за1;оду. Добуте вугіJ І JІН перевозили во

;rа,111 на берег Північного J lінщ1 , в ра ~іоні те11ері111ної залізничої стан

нії JlЙсичанськ, тут йо1·0 вантажи . 111 на баржі і буксували до Луган
ської станиttі, а звідт11 підвода~1и на завод. Н11ні J Іисичанськ важливий 

пункт У. вугільній про,1и оrо1юсті Донбасу. 

шахт. 

Кадіївка була колись аю1ініс1 рап111ни r н нтр м шахтарських се
лищ, нк Максю1івка, М11хай.1івка, 1·0:1. і111<:1 1 Ка;і'нню1; Ашrазна та ін. 
Місто виросло з неве:111кого се :1111щ1 і : 1~1 11 р11юї 11у1 · і . 1ьної шахти, збу

дованої в 1896 року. Те11ер -Кадії11к < ю1н ~і і .1ь1 11их с релків кам'яно
вуrіJІьної прочисловости, де пра1tюють такі nідпри :-.ІСтва, як рудоре

!tІОнтний, ливарно-:-.1еханічний 11111а.10 -11р сочуна 1ьний та деревооброб-
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ний комбінати з деякими підприємствами легкої і харчової промисло

вости. 

Юзівка, тепер Сталіно, обласне місто, що виникло в 1870 році 
на тому місці, де був степ та великі овечі отари. Від того ~1ісцевість 

і мала назву "Овечий хутір". На цьо:-.1у хуторі англійський про:-.ІИсло

вець Джемс Джон Юз збудував на березі річки Кіш1іюс перший ме
талюргійний завод, навколо якого почали поселюватись робітники, 

і так постало місто. Сьогодні це один з найбільших про~шслових 

центрів України, з 625 тисячами .мешканців. Місто розкинене по обох 
боках річки. Найдавнішим промисловим підприо1ство:\1 є власне мета

люргійний завод Юза, який випускає сталь для виробництва всякого 
рода машин. Поруч з ним розташований коксохе:-.1ічний завод. Провід
на галузь промислу Юзівки - кам'яновугільна, то:-.1у тут дуже багато 

Краматорськ, це місто важкого машино бу дування. Так званий 

Новокраматорський завод випускає підой:-.1альні .машини, вали і ко

леса водних турбін, багатокубові екскаватори та інше того рода. устат

кування. Працює тут і метаторrійний завод, це:-.1ентний та інші. На ува

гу заслуговує завод, який використовує кам'яновугільний жужіJ1ь 
і виробляє з нього "мінеральну вату", яку використовують як ізоля
ційний матеріял на великих будовах. 

Бах.мут, тепер Артемівськ, місто соляних шахт. Тут добувають 

сіль ще-. з 16 століття. Давніше сіль добували виварюванню~ соляної 
ропи чи "сировиці", яку черпали з джерел та колодязів, а потім по

чали довбати соляні поклади, як вуголь. В 1870 р. тут заклали перШу 
соляну шахту. Соляні шахти мають і ззовні такий самий вигляд як 
і кам'яновугільні , але підземні їх галереї нагадують казковий льодо
вий замок. Повітря тут сухе й одностайне цілий рдк, так що тут можна 

навіть закладати санаторії для хворих на легенді, як це деякі вчені 

Юзівка. Театральна площа. 
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Артемівськ. Соляне1 1ш1хт<1 з е .1ектровозом. 
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й радили робити. Досліди показали, що в Слон'янсько-Артемі.вській 
улоговині на різних глибинах залягають дев'ять шарів соли глибини 
-сто до двісті метрів. 

Сьогодні в Бахмуті, чи та!\\ Артеl\Іівську , працює завод шампан

ських вин під землею, в колишніх копальнях rіпсу, на глибині 70 
метрів . Це тому, що тут впродовж цілого року зберігається однакова 

температура, сприятлива для трирічного визрівання шампанського 

-вина. 

Маніївка, один із І\\Олодших індустріяльних центрів Донецького 

басейну, сьогодні налічує 300 тис. жителів. Тут працюють заводи 

металюрrійний, трбболиварний, коксохемічний та ін. Макіївка помітна 

ще й тим, що тут постав перший і єдиний в Европі науково-дослідний 

інститут безпеки в праці и гірничій промисловості. 

Горлівка, один з найбільших про~1ислових центрів Донецького 

басейну, з населенням 240 тисяч душ, основана в 1867 році. В місті 
і на одолицях працюють механізовані вугільні шахти, машинобудівний 

завод і азотна-туковий коl\Ібінат. Горліl3ка цікава ще й тим, що вона 

вся 1: зелені . 

Святогорськ згадується в книзі австрійського посла при Москов

ськО:\ІУ дворі Гербертштайна "О Московии", написаній 1526 року. 
В інших джерел ах перша згадка про Сияті Гори належать до 1541 
року, а 13 докуr.1 ентах 1624 говориться вже і про Святогорський мона 

стиб, який :\Іав величезний хутір, де були цегельний і свічковий заводи, 

~~лини, сади, виноградники, сукновальня та тисячі великої рогатої 

худоби. 

І"ор.1ін~..:а. цен тр а.lh Н а н:-- ;11щн міста. 



Сьогодні Снятогорськ - :\tісце відпочинку. Правий гористий бе
ріг заріс НІІСОЮІЧІІ СОСН<І:\ІИ, дуба:\111, в 'яза:\ІИ, а на ліВО:\ІУ березі росте 

сосновий бір. Де-не-де бі.1іють крейдяні скелі. На одній з них видно 

старов11нну :'ІІОнастирську церкву. 

Слов'янськ теж со.1яне :'Іtісто. Воно виникло на історично:\1у місці 
- в старо вину тут відбу:1ася навесні 1185 року відо:'Іtа битва князя 

Ігора Святос.1авича Новгород-Сіверського з поло1щю1и, недалеко бе

регів Північного Дінuя. Uя битва, як знає:'ІІО, є те:'ІІОЮ с.1авного твору 

"С.1ова о по.ж у Ігореві". Добування со:1и на со.1 яних озерах почалося 

тут у першій по.1овині 17 сто.1іття. Виварену сіль вивозили звідси во
зюш в Бє.1город, що був тоді го.1овню1 :"11істо:'І1 С.1обідської України. 

Бі.1я Торських озер поста.10 так посе .1 ення Тор або Со.1я не :\Іістечко, 

яке поті:'Іt наз ва.1и С.-юв'янськ. Со.1яний про:'І1ис.1 збірігся тут і досі. 
С.1ов'янський завод виварює з со.1яної ропи столову сіль. Але солона 
вода с.1ов 'янських озер :'Іtає і .1ікува.:~ьні в.1астивості, 

С~огодні С.1ов 'янськ є теж індустрія.1ьню1 :'Іtісто:'ІІ, де праuює 
содовий ко:'І1бінат, ізо.1яторний завод, о.1івuева фабрика тощо. 

Старобільськ - :\tісто ко.1ишніх кріпаків , які втіка .1и від по:'Іtіщи

ків з Чернігівщини, По.павщини та інших зе:"І1е:1ь і тут заснува ,1 и собі 
се.1ище 1686 року. В 1797 Старобі .1 ьськ став уже повітовю1 :"11істо:\1 піз

нішої Харківської губернії. Тепер тут працює :'ІІОтороре:'Іюнтний завод 

і пі.:tприє:'Іtства .1егкої та харчової про:'І1ис.1овости. В 30-х роках тут 
відкри.1и :\1інера.1ьні джере:1а, що :\Іають цілющі ба .1 ьнео.1огічні вла

стивості. 

- НЮ-
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