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ПЕРЕДМОВА 

По ловгих роках дослідної праці над уzнями школи 

українознавства й методами навzання, та по використанні до

ступної фахової літератури появлясться П о z а т к о в а Г е о г
р а фі я Укр аїн и й українських nоселень, підруzник для 
навzання географії на середньому курсі (кляси V-VIII) шкіл 
українознавства і для самонавzання. Випуском цієї книжки 

автор сповнив своє головне завдання дати українському шкіль

ництву у вільному світі приступний підруzник июграфіі 
України. 

Автор виправт1є себе за так відповідальне завдання 
своїми студіями й довголітньою педагогіzною практикою. На 
Львівсьюому університеті, по написанні маtістерської праці на 

тему «Розміщення Лісів у Польщі в залежності від tрунтів» 

і по складенні іспитів, в 1933 році осягнув ступінь маtістра 
філософії з ділянки географії, доповнивши його ще студіями 
з природи в 1936 рт~і. По відбутті дволітньої уzительської 
практики в rімназії в Перемишлі, склав в 1939 році педаго
гіzний іспит на право навzання географії і природи в серед

ніх школах. На Українському Вільному Університеті, по на
писанні дисертації на тему «Українці Засяння» й складенні 
іспитів, осягнув в 1949 році ступінь доктора філооофії в ділян
ці географії. Поzинаюzи з 1932 року, працював уzителем се
редніх шкіл на рідних землях і в Німеzzині_, а від 1955 року 
в Школі У країнознавства у Вашінtтоні. 

Поряд з автором вклали свою zастку праці над підруz

ником фахівці предметів географії й української мови. Я є 
особливо вдяzний мойому професорові докторові В о л оди
м и ро в і Ку б і й о ви z еві за основне проzитання тексту 

книжки і за 1~,інні фа:оові та методиzні поради щодо предмету 

й укладу підруzника, що в більшій zастині вдалося мені вве
сти. Слова правдивої подяки за труд належаться професорові 
докторові П а н те л е й м он о в і К. Ко в а л е в у за мовну 

редакцію. Поміzна рука обох Уzених знаzно піднесла науzну 

вартість підруzника. 

Я є свідомий того, що в підруzнику найдуться деякі не
лоліки, яких годі було передбагити. Тому прошу Шановних 

Читаzів слати свої за6'важення і побажання на понижzу адре

су, які візьметься до уваги в наступному виданні. 

Адреса: 

Edu·cational Coun·cil - U.C.C.A. 
Р.О. Вох 391 - Cooper :Station 

New York, N. У. 10276-0391 

Автор 
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ВСТУІПІІ ДОПОМІЖНІ ВКАЗІВКИ УЧИТFJІЕВІ 

УКЛАД ПІДРУЧНИКА 

У підручнику коротко викладені основні знання з :ма
тематичної географії та картографії, фізичної географії і геог
рафії людини, подавані на середньому курсі шкіл україно
знавства та у ПЛАСТ-і чи СУМ-і. Економічна географія, що 
є предметом навчання на вищому курсі, вийде окремим під
ручником. 

До розділів ".Рельєф", "Води" і "Клімат" - додано 
"вступні знання"; вони будуть помічними для зрозуміння 
ОІDІсових частин цих тем, що стосуються до України. Коли 
учні зазнайомлені з цими загальними знаннями, тоді нале
жить перейти їх побіжно. 

3апвтання І вправи на кінці розділів мають полеrшити 
працю вчителя, якого завданням було б лише вважати, щQб 
учень відповідав на ІПІтання до речі, поправною мовою й пов
ІПІМ реченням. Питання є двоякого роду: прості, на які учень 

зможе легко відповісти з тексту підручника, й складні, що 

вимагають думання й знання предмету. Прості питання мають 

допомогти учневі правильно вивчати також українську мову. 

СловІПІК на кінці підручника призначений для зрозу

міння незнаних слів. 

Допоміжними середниками для успішного вивчення 
географії України є: 1. Геоrрафічна мапа Украіни (НТШ -
Бібліотека Українознавства, Т. 32, 1970), 2. Контурна мапка 
Украіни, 3. Фотографії Украіни, 4. Географічний зошит, 5. 
Географічна література, 6. ВІдвІдини Украіни. 

СЕЛЕКЦІЯ МАТЕРІЯЛУ 

Матеріял підручника різноманітний і відносно багатий. 
Залежно від рівня навчання у школі і кількости навчальшп 

лекцій цей матеріял в одних школах дасться вичерпати, в 

інших - ні. У цьому другому випадку треба б виконати 
селекцію програмового матеріялу. З конечности можна б про
пустити, зrлядно скоротити, розділи "Органічний світ" й "Істо
ричні місця". Тоді належало б завдати це дітям на домашнє 

читання. 
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РОЗПОДІЛ ПРОРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІЯЛУ ЗА КЛЯСАМИ 

Для пророблення цілости підручника географії на се
редньому курсі пропонується такий приблизний поділ мате
ріялу за клясами: 

V кляса: Орієнтування і мапа; Географічне положення 
і розміри; Межі; Рельєф. 

VI кляса: Води; Корисні копалини; Клімат. 
VII кляса: f рунти; Органічний світ; Природні зони; 

Адміністративний поділ; Населення. 

VIII кляса: Історичні місця; Українські поселення. 
Розділи, призначені для VIII Кляси, належить проро

бити у 2/3 шкільного року. Час І/3 року треба призначити на 
повторення й закріплення цілости предмету початкової геог

рафії України, приготовляючи в той спосіб учнів до малої 
матури. Помічними тут будуть "повторні JПІТаІПІЯ", на кінці 
пі ручника. 

ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
ГЕОГРАФ П 

Завданням учителя географії на середньому курсі є на

вчити дітей читати й розуміти мапу України та допомопи 

їм запам' ята ти пройдений матеріял. Розповідаючи учням да
ний розділ чи читаючи текст, учитель роз'яснює його зміст, 
відносить до мапи й ілюстрацій, щоб учень в той спосіб 
краще зрозумів і легше запам'ятав. 

Навчання географії мусить бути спрямованим на все
бічний розвиток учня, т. зн. не лише його знання, але й мис

лення, його мову, увагу і пам'ять. 
У спішний хід навчання географії у великій мірі зале

жить від уміння вчителя просто й цікаво та емоційно роз

повідати й пояснювати учням. 

ПЛЯНУВАННЯ РОБОТИ З ГЕОГРАФП 

Плянування навчальної роботи дає вчителеві перспек
тиву в його роботі, допомагає заздалегідь передбачити труд
нощі в роботі з клясою, накреслити й продумати заходи до 
уникнення чи переборення цих труднощів. Плянуючи робо
ту, учитель має можність рівномірно розподілити програмо

nий матеріял, відвести потрібну кількість часу на окремі роз
діли, теми. Плянування сприяє доброякісному й повному 

1шконанню та засвоєнню учнями програмового матеріялу. 
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Пр11 1шя11уоанні навчально-виховної роботи з географії 
учитt"JІІ• :шбс:шсчус послідовність виконання програми, визна

чає ос110011і методи для виконання кожного розділу, теми, 

накрсt·люс види письмових робіт і вправ. 
Напередодні виконання лекції з географії учитель роз

робл11с плин-конспект даної лекції. Тему для лекції учитель 
бере :1 календарного пляну, продумує її, добирає матеріял. 
Визначуючи мету лекції, учитель вказує, які знання повинні 

набути учні на цій лекції. В меті лекції треба визначити 
виховні цілі, що випливають з теми лекції та з тексту для 

пророблення. Треба також визначити наочність. Далі йде 
розробка пляну лекції й конспекту за окремими етапами лек
ції. Учитель звичайно визначає такі етапи: перевірка домаш

ньою завдання й повторення попередньої лекції (8-10 хви
лин), проробка нової лекції (розмовою, розповіддю чи . читан
ням з поясненнями (25-30 хвилин) і закріплення пройденоrо 
матеріялу та завдання до дому (5 хвилин). Учитель не мусить 
завжди дотримуватись цієї схеми. 

Розробляючи плян і конспект лекції, учитель пови
нен подумати над методами, якими буде виконуватися кож
ний етап лекції. Учитель добирає способи перевірки домаш
нього завдання, визначає учнів до опитування та обсяг мате
ріялу, який буде опитувати, й накреслює питання, які має 
поставити учневі. 

При переході до нової лекції учитель подає учням тему 

нового матеріялу й розкриває мету його навчання. Розкрит
тя мети мобілізує увагу учнів, зацікавлює їх, підносить ефек
тивність праці над новим матеріялом. 

Докладна розробка пляну-конспекту свідчить про 
якість підготовки вчителя до лекції. Від різноманітности форм 
методів роботи, від того, як це відбито в пляні й конспекті 
учителя, залежить якість виконання лекції. 

ВИВЧАИМО ГЕОГРАФІЮ УКРАППІ 

Уже в давнину людину цікавило, де починається й 

кінчасrьс• Земля, яка її природа, багатства і як живуть mоди. 
Мандрівники почали писати про те. Так був покладений по
чаток науці, •ку названо rеоrрафІєю або землезианиям. 

Дп• українців найважливіше знати географію України. 
Там живуть наші рідні люди, з котрими поєднує нас спіль
ність крови, мови, релігії й культури. Вивчаючи географію 
Украіни, ми доказуємо, що любимо країну нашого походжен
ня і нам рідних людей, яким ми повинні бути готові завжди 
помоrrи. 
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ОРІЄНТУВАННЯ І МАПА 

ОБРШ (ГОРИЗОНТ) 

Коли спинимось на рівнию и поглянемо в усі сторони, 

то побачимо круг, на краю якого небозвід спирається на 
Землю. Вся види.ма навколо земна поверхня зветься обрієм 

І 

І 

І 

І 

,71"' 

І 

Захід сонця 

Вечір 

-------- -----4---------------

Південь 

1. Рух сонця протягом дня 

--" __ ',, 

' ' 
' ' 

' ' ' 
' 
' \ 

схtд сонця 

Ранок 

(горизонтом), а межа її лінією 

обрію (горизонту). 

fі\оранку сонце сходить над 

обрієм. Опівдні воно досягає 
найвищого місця на небі, а 
потім обнижується і ввечері 
ховається за обрієм (мал. 1). 
Якщо стати обличчям до пів
ночі, то позаду нас буде пlв
день, праворуч - схід, а ліво

руч - захід (мал. 2). Північ, 

південь, схід і захід є основни

ми сторонами обрію. Між ни
ми є проміжні сторони: пів

нічний схід, північний захlд, 
південний схід, і південний за

2. обрію (горИзонту) хід. 
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Запитання: 

1. Що зветься обрієм? 
2. Котра сторона обрію є протилежна півночі? 
З. Котра сторона обрію є протилежна сходові? 

4. Котра сторона обрію є протилежна північному заходові? 
5. Котра сторона обрію є протилежна південному заходові? 

ОРІЄНТУВАІПІ8 

Вмінн.и знаходити стороІШ обрію зветься орієнтував-
ІІJІІІ. 

Сторони обрію визначаєтьс.и: за -соІЩем, за зорJDІІІ, з 
допомогою компаса і за особливост.ими навколшпньоі прв
ро.ЦІІ. 

В сон.ишний день можна легко й точно визначити сто

рони обрію: опівдні напрям тіні предметів вказує на північ 
(мал. 3); вночі, коли небо засі.ине зорями, сторони обрію 
можна визначити DOJIJIPROЮ зорею (мал. 4). Щоб серед зір 

З. ОрієитуваиВJІ по соицю 4. Орієнтування по зорях 

відшукати пол•рну зорю, треба спочатку знайти групу, скла
дену з семи зір, •ка своімн обрисами нагадує віз. Ця. група 
зір зветьс.и ВетntОІО ~ею, або Великим Возом. По
лярна зоря находитьс• у продовженні задніх зірок Великого 

Воза, у п'ятнкраmій іх відцалі. Вона завжди є над північ
ною стороною обрію і е •ркіша, ніж сусідні зорі. 
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Вдень і вночі в будьяку погоду можна орієнтуватися 
за допомогою компаса (мал. 5). Без нього не обходиться ман
дрівник. Щоб визначиm сторону обрію, кладемо компас на 
горизонтальну поверхюо і повертаємо так, щоб буква N (пів
ніч) була під темним кінцем стрілки. Тоді буква S буде звер
нена на південь, буква Е - на схід і W - на захід. 

В хмарну погоду і при відсутності компаса, сторони 
обрію можна приблизно внзначиm за деякими місцевими 
ознаками природи. Якщо дерево росте окремо і не закрите 
від сонця, то північ і південь можна визначити за густотою 
його гілок; з північного боку в такого дерева гілок менше 
(мал. 6). 

5. Компас 

>---~пм -·, 
,' 

6. ОріGНтуваиия по дереву 

СІШЛяне дерево має серцевину ближче до краю від 
півночі (мал. 7). 

Лmuайники густіше ростуть на затемненому північно
му боці дерева (мал. 8). 

7. Оріввтуваиия по пиЮ 8. Орів:втувавия по лиmайвиках 
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Оt"t:ІІою схили горбів і ярів, які звернені до півдня, 

1111шдше ~оіпьняються від снігу, ніж північний бік. 

:'81811та11•• І 8Іра811: 

І l ltn :111woc11 орtситуваиням? 
:r :1а допомогою чого визначається сторони обрію? 

~ ІІм:111ачІт1t за сонцем напрями: північ, схід, захід. 

• Орtситуючись за полярною зорею, вкажіть напрями: схід і захід. 

" :1а допомогою компаса вкажіть напрями: пі·вденний захід (SW), півдеи-
1смА схtд (SE), північний захід (NW) і північний схід (NE). 

ГЕОГРАеІЧІІЛ МАПА 

Те, що ми бачимо в терені, а саме гори, височини, 
1111:1овини, ріки, ліси, доми, дороги, залізниці та інше, можна 

JІt•рс11ести за відповідним поменшенням на папір і створити 

мапу. Умовно вважають, наприклад, що 1 сантиметр на ри
(.·у11ку означає 100 сантиметрів в терені. В такому разі від· 
даль на рисунку зменшується в 100 разів. ДоводИТJJСЯ змен

шувати відцалі в 1 ООО, 100 ООО, 1 ООО ООО і більше разів. 
Про те, наскільки разів зображена віддаль менша від 

справжньої, можна відчитати з мірила. МІрило показує, на

скільки разів зменшено віддалі місцевости при зображенні 
її на папері (гляди мапу). 

Мірило буває числове й лІнІйне. Числове мірило по
казане на мапі двома числами: 1: 1 ООО (1 см. на мапі до

ріошоє 1 ООО см. в терені, або 10 метрам), 1: 100 ООО (1 см. 
ша мапі= 100 ООО см. в терені, або 1 кілометрові), 1:1 ООО ООО 
(І см.= 10 км.). Мірило показують також лінією, поді
;1с1юю на кілометри або милі. 



Мапи у (великому} мірилі від 1:100 до 1:10 ООО звуться 
плянами. 

На мапі умовно вважають верхній край аркуша - пів

нічним, долішній край - південним, правий - східнім і лі

вий - західнім (мал. 9). 
На географічній мапі позначують риси терену умовни

ми (топографічними) знаками (мал. 10 і 11). Форми поверхні 
зображують горизонталями (лініями, що сполучають точки 
рівних висот}, розфарбуванням і тінюванням (гляди. фізична 
карта України). 

3апнтання І вправи: 

1. Що можна відчитати з мірила? 
2. Поясніть мірило вашої мапи. 
З. Вкажіть на мапі сторони обрію. 

4. Чим позначується на мапі риси терену? 

Хпойні ліси 

010 о ·20 
о о о о о 

о о о о 

1 Ca.Ait 
2 Ягідники 

о ~..::;:. _,. 0 Лнстяні ліси 
_,.~,,..о ~ з просікою 
о о о 

~Городи о о 

о ~ ;t 0 Мішані ліск 
о о о 

~ф Населені пункти 

--c:;;;J::=- Залізниці і станції 

Шосе і мости 

"11. 

11 11 Лу1U1 
Грунтові дороги 

Стежки 

СJнн'" 

~ І 6оло" 

Окремі дерева 

Фабрики 

Е11ектростаиціі 

l'tЙ'~[!tii.~fifl Піснн 
Радіостанції 

Вітряки 

10. Умовні топографічні знаки 
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11. Топографічний пляв 

ГЕОГРАФІЧНА СІТКА 

Якщо на поверхні Землі уявно провести лінію, що спо

лучає північний і південний полюси (найбільш крайні точки 
півночі й півдня Землі), то вона покаже напрям північ-пів-
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день. Ця шн1я зветься меридіяном (полу денником). Всі ме
ридіяни рівні між собою. Вони показують найкоротшу від
даль між північним і південним полюсами (мал. 12). - Уявні 
лінії на поверхні Землі, що перетинають меридіяни і йдуть 

із заходу на схід, звуться паралелями (рівнолежниками). Го
ловна паралеля і заразом найдовша зветься екватор (рівник, 
мал. 13). Паралелі зменшуються в міру віддалення від еква
тора на північ і на південь. Меридіяни паралелі творять 

rеоrрафічну (ступеневу) сітку (мал. 14). 

12. Меридіяни 
13. Паралелі 

Віддаль в ступенях 

від екватора на пів
ніч зветься північною 

rеоrрафічною ш и р и
н о ю, на південь - пів

денною rеоrрафічною 
шириною. Місця, які є 

на північ від еквадора, 

мають північну геогра

фічну ширину. Шири

на :міряється від 0° до 
90° (ступенів). 
Меридіян, який про

ходить через Лондон, 

з в е т ь с я початковим 

(або нулевим) мерпдія-
14. Географічна сітка ном. Віддаль від нуле-

вого меридіяна на схід 

зветься східньою rеорафічною довжиною. Довжпна міряється 

від о0 - 180°. 
15 



Географічна сітка допомагає знаходити будь-яку точку 
на поверхні земної кулі, або, інакше, визначити її rеоrрафІч
не nоложеІОІJІ. Наприклад, хочемо визначити географічне по
ложення Києва. Відчитуємо від екватора на північ паралелю 

50°25', а від нулевого меридіяна на схід - меридіян 30°25'. 
Місце перетину цих двох ліній визначає -положення Києва. 

Відповідь буде така: Київ лежить на 50 ступені 25 хвилин 
північної географічної ширини і на 30 ступені 25 хвилин схід
ньої географічної довжини. 

Заmrrання І вправи: 

1. Що зветься меридіяиом? 
2. Що таке паралелі? 
З. Що таке екватор? 

4. Що Т'ВОрять меридітІи й паралепІ? 
5. Впишіть на контурну мапку ступені для меридіянів 1 паралелів. 
6. Від чого міряються географічна ширина 1 довжина? 
7. Визначіть rеографіЧІНе положения Харкова, Одеси 1 Львова. 
8. Порівняйте географічне ·положення Києва з географічним положенням 

міста, в якому живете. 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ І ТЕРИТОРІЯ 

Геоrрафія Украіни - це наука, що займаєrься оІПІсом 
чаСТИІПІ поверхні Землі, званої Україна. Вона розглядає по

ложення, розміри, межі, рельєф (гори, височини, низовини), 
геологічну будову, корисні копалини, води, клімат, rрунти, 
рослини, тварини, населення й господарство країни. 

Протягом довгої історії українського народу межі Ук

раїни мінялись. Сучасна Українська Радянська Соціялістична 
Республіка (УРСР) не має у своєму складі всієї української 
етнічної території. Поза Радянською Україною залишилось 

ще багато території, де українці живуть суцільною масою. Уся 
українська етнічна територія зветься Україна. 

Багато українців живе ще розкинено в Російській Со

вєтській Федеративній Соціялістичній Республіці (РСФСР) та 
в інших совєтських республіках, і в Европі, Америці й Австра- · 
лії. 

У країна лежить у південній частині Східньої Европи 

і займає південний захід Союзу Совєтських Соціялістичних 

Республік (СССР), в склад якого вона тепер входить (гляди: 
Географічні Мапи України). 
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Положення України над Чорним і Озівським морями 

сприяє вигідним транспортним зв'язкам з сусідніми й дале

кими країнами. Серединою України, з півночі на південь, 

пливе велика ріка Дніпро, яка в'яже українські землі з со
бою і з морем. На південному заході України проходить важ
лива водна магістраля Европи - ріка Дунай, що нею від

буваються економічні зв'язки з рядом европейських держав. 
Через Україну проходять залізничі магістралі, які сполучають 

її з Росією й державами південно-східньої і центральної 

Европи. 
Територія Української РСР тягнеться з півночі на пів

день майже на 900 кілометрів (560 миль), а з заходу на схід 
більше, ніж на 1 300 км. (808 миль). Крайня західня точка 
УРСР лежить на 22°10' східньої географічної довжини, схід-
ня - на 40°15' східньої географічної довжини; крайня пів
нічна точка лежить на 52°30' північної географічної ширини, 
а південна - на 44°23' північної географічної ширини. 

Площа Української РСР дорівнює 603.7 тисячі квадрат
них кілометрів (233 тис. кв. миль) і займає 2.7% території 
Совєтського Союзу. Величиною території УРСР займає друге 

місце в Европі, після Росії, і 41-е місце у Світі. rї площа до
рівнює менше, ніж 1/2 % території Земної Кулі (мал. 15). 

УРСР є дещо менша ніж провінція Канади - Мані

тоба, і дорівнює величині площ шістьох стеипв ЗСА - Ню
йорк, Ню-Джерзі, Пенсільвенія, Огайо, Ілліной, Індіяна, ра

зом узятих. 

:Jапитаиня і вправи: 

1. Покажіть на мапі Україну. 
2. Чим займається географія України? 
З. В якій географічній ширині і довжині лежить Україна? 

4. Як довга і широка Українська РСР? 

~. Як велика площа Української РСР? 

Н. Яке місце щодо величини території займає УРСР в Европі, а яке у Світі? 

7. Яке значення має положення України над морями? 

МЕЖІ 

Українська РСР межує з такими державами й совєт

t:1,кими республіками (мал. 16): на південному заході -
.1 Молдавською ССР, Румунією й Угорщиною; на заході -
.1 Чехословаччиною і Польщею; на північному 7.~ з Біл:-
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15. Величини територій деяких краін 

руською ССР; на північному сході і сході - з Російською 

СФСР. На півдні межує з морями Чорним і Озівським. 

Загальна довжина кордонів УРСР - 6 466 км. (4 018 
миль), в тому з морем - 1 053 км. (655 миль). Межі України 
з сусідами проходять відкритою рівниною, тим то трудні до 

оборони. З другого боку, межі України вигідні для зв'язків 
з сусідами. 

Зanll'l'alllls І вправи: 

1. Якими є межі Украіни? 
2. Впишіть на контурну мапку (червоним олівцем) назви держав і совєт

ських республік, з якими Українська РСР межує. 

З. Зміряйте на мапі межі Українськоі РСР з сусідніми державами і со

вєтськИІІи республіками й порівняйте іх довжину. 

18 



....... 

16. Сусіди Украіни 

РЕЛЬЄФ 

ВСТУПНІ ЗНАННЯ 

Нерівності поверхні Землі називаємо рельєфом. Ці не
рівності були створені рухами земної кори і винесенням ма
теріялу з гір та височин проточними водами, льодовиками 

А вітром (ерозія). 
На мапах суходіл зображений трьома основними крас

ками: зеленою, жовтою й брунатною. Строкатість умовного 
розфарбування пояснюється різноманітністю поверхні сухо
долу. 

Основні форми поверхні суходолу - це рівнини і rори. 
РІвІПІнами звуться великі простори рівної або слабо хвиля
стої поверхні суходолу. Суходіл піднімається на різну висоту 

над рівень моря (океану). Висоту місця над рівнем моря на
зивають абсолютною висотою. Висота міряна від підніжжя 
гори, зветься відносною висотою (мал. 17). 
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17. Абсолютна й відносна висоти 

Для визначення абсолютної висоти служить скаля кра
сок, якою можна приблизно встановити висоту будь-якого 
місця суходолу. 

Якщо рівнина лежить не вище 200 метрів над рівнем 
моря, то її називають низовиною. Низовини на мапі позна

чені зеленою фарбою. 
Інколи на суходолі стрічаються місця, положені нижче 

рівня океану. Такі низовини звуться депресіями (Прикаспій
ська низовина). 

Деякі рівнини У країни підносяться на висоту від 200 
до 500 метрів над рівнем океану. Такі підвищені рівнини 
звуться височинами. На мапі вони зафарбовані на жовто. 

Горн підносяться вище, ніж 500 метрів абсолютної ви
соти, і позначені на мапі брунатною фарбою. 

Гори рідко зустрічаються поодинці; звичайно вони 

утворюють скупчення. Гори розташовані одна за одною в 

ряд утворюють гірський ланцюr (мал. 18). Найбільш низькі 

18. Карпати: ланцюг Чорногори з перевалами 
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й доступні для переходів зниження у гірському ланцюгу 
звуться перевалами. 

За будовою й зовнішнім виглядом гори бувають склад
часті й скидові (мал. 19). Коли під дією внутрішніх сил в 
земній корі утворились складки, тоді говоримо про склад

часті гори (Карпати, Кримські). В гірських відкривках видно, 
як шари гірських порід зігнуті у складки. Скидові гори утво

рилися під дією внутрішніх сил, коли здовж тріщини одні 

ділянки рівнини піднялись, а інші опустились. 

Складчасті гори 19. Q<идові гори 

Щодо віку розрізняємо молод1 и старі гори. Молоді 
гори є високі, їх вершини гострі, а схили круті. До них на

лежать Карпати, Кримські гори, Кавказ. Старі гори є низькі, 

їх вершини округлі і схили пологі. 

Земна кора складається з різних гірських порід (скал). 
Найбільше поширені на Україні осадові породи (які твори
лись на дні моря, або осаджувались· річковою водою): піски, 
глини, лєс, вапняки, пісковики, сланці (лупаки); але й бу
вають маrматичні породи, як граніт, і метаморфічні - rнейс. 
Одні породи є м'які, й їх легко розвіває вітер і змивають 

дощові води; інші породи - тверді. Найтвердішою породою 

є rраніт. 

Дрібні дощові струмочки течуть в напрямі нахилу те
рену. На своєму шляху вони зливаються й утворюють потік 

дощової води. На рівнинах, складених з пухких порід (лєсу 
- жовтої глинки вітряного походження), дощові потоки 
утворюють яруm й яри, які мають круті схили (мал. 20 і 21). 

Ріст яру по деякому часі припиняється. його схили 
стають пологими, заростають травою, а потім кущами й де

ревами. Такий зарослий яр з пологими схилами зветься 

балкою. 
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20. Поділля: яруги 

21. Поділля: яр ріки Серет 
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Гірські ріки глибоко врізуються в кам'яні породи й 
утворюють вузькі долини, що звуться ущелинами. 

Запитання: 

1. Як зображений суходіл на мапах? 
2. Які є основні форми поверхні суходолу? 
З. Що таке абсолютна, а що відносна висоти? 

4. Що таке низовина і якою фарбою вона позначена на мапі? 

5. Що таке височина і якою фарбою ·вона позначена на мапі? 

6. Що таке гори і якою фарбою вони позначені на мапі? 

7. З погляду будови, які бувають гори? 
8. Який вигляд мають молоді гори? 
9. Що таке яр і балка? 

ПОВЕРХНЯ УКРАІНИ 

У країна різниться від країн Середньої і Західньої Евро
пи тим, що нема тут великої різноманітности. Можна про

їхати в будь-якому напрямі сотні кілометрів, а змін у крає
виді не завважується, або вони дуже малі. Україна харак
теризується одноманітністю, й цим вона схожа на всю Східню 

Европу. 

Рельєф України не був колись таким, яким є сьогодні. 
Він довго формувався. Височини, які простягаються з пів
нічного заходу до південного сходу У країни, це залишки дав
ніх високих гір. Протягом мільйонів років,· під діяльністю 
зовнішніх і внутрішніх сил природи, поверхня вирівнювалась 

і вкінці прибрала сьогоднішній вигляд. Вдавнині, Україну 
вкривало декілька разів море, то знову гарячі пустині. Тут 
жили тварини й росли дерева, відмінні від теперішніх. 

Біля 150 тисяч років тому північну Україну вкривав 

великий льодовик, і щойно після його уступлення поверхня 

прибрала сучасний вигляд. Льодовик залишив на території 
України слід, у вигляді маренових горбів та піскових піль. 

Наслідком тривалого розвитку поверхні в рельєфі Ук
раїни утворилися: ІПІЗОВИІПІ, висоЧИІПІ й rори. 

Запвтавия: 

1. Що діялося на Украіні 150 тисяч років тому? 
2. Що залишив льодовик иа території Украіни? 
З. Які форми поверхні утворилися в рельєфі Украіни? 
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Низовини - це рівнини, що підносяться до 200 метрів 
над рівнем океану. Низовини України розміщені по всій те

риторії і відділені одна від одної височинами і горами. 

На півночі, у сточищах рік П рип' яті, Дніпра і Десни 
лежить ПОЛІСЬКА НИЗОВИНА (мал. 22). Вона є рівниною 
і має малий нахил поверхні до П рип' яті й Дніпра. Річкові 

22. Полісся: води Й луки (злиття рік Прип'яті і Стиру) 

долини тут широкі з низькими берегами. Ріки пливуть по
вільно, розливаються і спричинюють заболочення терену. 

Виступають тут озера, особливо в західній частині Полісся. 

На півдні низовина межує з Волинською та Придні
провською височинами, а на Лівобережжі поступово пере
ходить у Придніпровську низовину. На сході межує з Серед

ньо-Руською височиною. 

Поліська низовина підноситься на 150-200 метрів 

( 490-650 стіп); найвища точка біля міста Овручу сягає 316 
метрів (1 036 стіп). 

Характерна особливість Поліської низовини - це боло
та і значне поширення перевіяних вітром пісків, що утво-
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рюють піщані дюни й горби, здебільша закріплені рослин
ністю (мал. 23). 

На лівому березі Дніпра розляглась ПРИДНІПРОВ
СЬКА НИЗОВИНА (мал. 24). Вона поступово обнижується з 

23. Полісся: піскове поле на захід від СтолІШа 

24. Лівобережжя Дніпра (вид з Канівських гір) 
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північного сходу до південного заходу до ріки Дніпра, змі
шоючись з дещо хвилястої на сході, в рівнинну на заході. На 

півночі Придніпровська низовина переходить в Поліську ни

зовину, а на півдні - у Приозівську височину і Причорно

морську низовину. На сході межує з Середньо-Руською ви

сочиною і Донецьким кряжем. 

Придніпровську низовину вкривають грубі поклади 
осадових порід, rоловно - пІщаиІ І крейдові породи та лєси; 

кристалічні породи (rраніт) лежать тут на значній глибині. 

1і r 11 1 частини низовини характерний ПJІескатий 
· r 1 тут мало розчленована й часто заболоче
річкових долин незначна. Східня частина ШІ· 

підвищена рівнина з розвинутою доJІІППІо-баJІ-
1<01nо,ІQ~.~!:~~j~JО. В південній частині низовини, у степових про

р ні поди (блюдця степові). 

півдні України, здовж північних берегів Чорного й 
1 ськоrо морів, розляглись ПРИЧОРНОМОРСЬКА й ПРИ

ОЗІВСЬКА НИЗОВИНИ (мал. 25 і 26). rx поверхня рівна. 
Низовини невисоким уступом ( 10-15 метрів; 33-50 стіп) обри-
ваються до Чорного й Озівського морів. · 

25. Причорноморська низовина (вгорі Чорне море) 

26 



26. Степова рівнина в Донському басейні 

Причорноморську низовину прорізують долини рік 

Дніпра, Богу (Півд. Бугу), Дністра та інших рік. Тут утво
рились · широкі .яри-балки, яких на сході, між ріками Дніп
ром і Молочною, майже немає. Для Причорноморської ни

зовини типові замкнені зниження - поди. В них весною зби
рається розтала снігова вода, а літом дощова. В давнину 

Причорноморська низовина була дном моря, тому вона збу
дована З ваІПІJІків (бувших черепашинок}, вкритих лєсом, 
пісками й глинами. 

Здовж морського узбережжя поІІllірені піщані коси та 
пересиІПІ, що утворились наслідком відкладання намулів 

морськими хвилями, або морською течією здовж берега. 

Для пригирлових ділянок річок Причорноморської ни
зовини характерними є лимани, що утворилися в наслідок 

затоплення морем гирл річок. 

Причорноморська низовина переходить на Кримський 

Щвострів і сягає аж до підніжжя Кримських гір. Тут вона 
зветься Кримською низовиною (мал. 27). 

ПРИДОНЕЦЬКА НИЗОВИНА простягається вузькою 
смугою здовж лівого берега ріки Донець. На захід переходить 
вона у Придніпровську низовину, а на сході - в Долішньо

Донську низовину. П ридонецька низовина складається з трьох 
терас. 
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27. Степ північного Криму 

КУБАНСЬКА НИЗОВИНА - лежить у західній частині 

Передкавказзя й займає біля 34 території Кубані. Вона являє 
собою одноманітну рівнину з неглибокими безвідпливовими 
заглибинами, звичайно виповненими солонцями або болотом. 
Поверхня низовини вкрита лєсуватими суглинками і чорно

земом. 

Головною рікою Кубанської :низовини є Кубань, яка з 
своїми лівобічними притоками є багатоводна. Майже всю 
Кубанську низовину колись вкривали степи, нині повністю 
розорані. В наслідок обниження низовини утворилися при бе
резі лимани та плавні, що покривають широку дельту і тяг

нуться здовж ріки Кубань. Вищу східню й південну частини 
Кубанської низовини ріки дозчленували на ряд плоских плато. 

Найбільш західню частину низовихи становить горбо
винний Таманський півострів. 

На крайньо-південному заході У країни лежить ЗАКАР

ПАТСЬКА (Потиська) НИЗОВИНА, яка є частиною великої 
Середньо-Дунайської низовини. Закарпатська низовина зна

ходиться в басейні ріки Тиси; на північному сході вона при
лягає до Карпат. Це хвиляста низовина, нахилена до Тиси. 

Над рікою Сян (притокою Висли) розмістилась Надсян
ська низовина, яка на південний схід переходить в Наддні

стрянську котловину. Це рівнина із широкими, піщаними, 
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часто заболоченими річковими долинами. Надсянська низо
вина лише в своїй східній частині входить в українську етніч

ну територію. 

3апвтаиия І вправи: 

1. Вкажіть на мапі низовини України. 
2. Де лежить Поліська низовина й куди вона нахиляється? 
З. .Як пливуть ріки по Поліській низовині і що вони спричиняють? 

4. Де лежить Придніпровська низовина і в якому напрямі обнижується? 

5. .Які породи покривають Придніпровську низовИ!Ну? 

6. Назвіть низовини, що є на півдні Украіни. 
7. Назвіть ріки, що прорізують Причорноморську низовину. 
8. .Які форми поверхні є типовими для Причорноморської низовини? 

9 . .Як зветься низовина Кримського півострова? 
10. Де лежить Кубанська низовина й чим вона помітна? 
11. Опишіть Закwрпатську низовину. 
12. Нанесіть на контурну мапку, зеленою фарбою, низовини Украіни й 

позначіть іх. 

височини 

Рівнини, що підносяться на висоту від 200 до 500 мет
рів над рівнем океану, звуться височинами. Височини зай
мають третину території України. Ідучи із заходу на схід, 
відчитуємо на мапі такі височини: Розточчя, Волинська, По

дІльська, ПриднІпровська, Приозівська, Донецький Кряж і 
Середньо-Руська височина. 

РОЗТОЧЧЯ - простягається від Львова у північно-за
хідньому напрямі до міста Томашів (у Польщі). Назва висо
чини походить від розтіку її рік - на схід і захід. Розточчя 
являє собою вузьке горбасте пасмо, 15-20 км. (10-12 миль) 
:1авширшки і до 390 м. (1279 стіп) заввишки. Розточчя є 

лісисте і в більшості покрите шаром лєсу. 

До Західнього Полісся прилягає з півдня ВОЛИНСЬКА 
ВИСОЧИНА (мал. 28). Ії межею на заході є ріка Буг, на пів
дні - Подільська височина, а на сході вона переходить у 
Придніпровську височину. Волинська височина нахилена на 

північ, і в тому напрямі пливуть її ріки (Буг, Стир, Горинь). 
Північна частина височини вкрита лєсовими породами, а пів
денна частина (Мале Полісся) - піщаними відкладами. 

Ідучи Волинською височиною на південь, завважимо 

високий берег або поріг, від 150 до 200 метрів (490 до 650 
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28. Волинь: полева дорога 

29. Поділля: Яр Дністра на південь від Бучача 
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стіп) заввишки - це північний берег ПОДІЛЬСЬКО1 ВИСО
ЧИНИ (Плато). 1ї перетинають лівобічні притоки ріки Дні
стер та ріка Бог (Півд. Буг) з притоками. Подільська висо
чина переходить на сході в Придніпровську височину, а на 

півдні сягає по ріку Дністер і зливається з Чорноморською 
низовиною. На краях височина сильно розчленована ерозією, 
і ріки пливуть глибокими долинами (ярами; мал. 29). Най
вища точка височини це гора Камула (на південний схід від 
Львова) - 472 метри (1548 стіп). Північний берег Поділь
ської височини, розчленований допливами рік Бугу, Стиру 
й Ікви - це Голоrори, ВороНJІки (мал. 30) і Крем' янецькі 

30. Поділля: Вороняки в околиці Олеська 

гори. На просторі від Підкаменя до Кам'янця Подільського 
краєвид урізноріднений вапняковими горбами Товтрами 
(мал. 31). 

Найбільшою поміж височинами України є ПРИДНІ
ПРОВСЬКА ВИСОЧИНА (мал. 32). 1ї східньою межею є Дні
про, а на заході вона межує з Подільською височиною; на 

півночі височина переходить у Поліську низовину, а на півдні 
- у Причорноморську низовину. З Придніпровської висо

чини води спливають у трьох напрямах: на північ - до При
п'яті, на схід - до Дніпра і на південний захід - до Богу. 

Височина зображає собою хвилясту рівнину, розчлено
вану численними річковими долинами-ярами і балками (мал. 
33 і 34). На збочах ярів, на поверхню часто виступають кри-
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31. Поділля: Товтри біля Ска.лата 

32. Придніпровська височина над Дніпром біля Кременчука 
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33. Яр на Придніпровській височині 

34. Яр (у лєсі) біля Києва 
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сталічні породи (граніт, сієніт, гнейс, базальт, лябрадорит). 

В місцях перепливу річкової води через кристалічні породи 
в ріках утворилися бистрини й пороrи. 

Придніпровська височина найвище підноситься в пів

нічно-західній частині (до 323 метрів; 1 060 стіп). Вона кру
то спадає на схід до долини Дніпра і повільно обнижується 
до південного сходу. В районі міста Канева підносяться (до 
висоти 245 м.; 804 стіп) Канівські rори. Вони стрімко спа
дають до Дніпра (160 м.; 525 стіп), а від решти Придніпров
ської височини виразно відділені. Канівські гори порізані 
численними ярами й заліснені (мал. 35). 

35. Яр (у лооі) біля Канева 

Коли перейти Дніпро на низьке Лівобережжя і пряму
вати в сторону Озівського моря, то ввійдемо у ПРИОЗІВСЬКУ 
ВИСОЧИНУ. Вона лежить між річками Молочна та Міюс 
і тягнеться з південного заходу до північного сходу. До пів
дня височина переход~ть в Приозівську низовину. Поверхня 
височини є хвиляста з окремими піднесеннями, які там звуть 

"могили". 
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Приозівська височина збудована з кристалічних порід 
(граніту, гнейсу, сієніту, базальту), покритих лесами та суг
линками. Місцями кристалічні породи виходять на поверхню. 

Найвищий верх височини сягає 326 метрів (1 069 стіп). По
верхня височини розчленована численними річковими доли

нами, ярами та балками. 

В продовженні Приозівської височини до північного 

сходу лежить ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ. Це залишок старих гір, 
які продовж мільйонів років силами природи підпали зруй

нуванню. На заході Кряж сягає до горішньої течії ріки Са

мари (притоки Дніпра), а на сході стрімко спадає в долину 
ріки (Сіверського) Дінця. П ра вий берег Дінця найбільш 
мальовничий (100 м.; 328 стіп заввишки) і він є, подібно як 
у Дніпра, в контрасті з лівим низинним берегом. 

Донецький кряж має вигляд піднесеної, хвилястої рів

нини, що складається з декількох гряд, відділених між собою 
обниженнями. Найвища точка Донецького кряжа - це т. зв. 
гора Могила-Мечетна, що підноситься на 367 метрів (1204 
стіп). В Донецькому кряжі виступають глибокі яри та балки, 
окремі підвищення - холми, а також численні земні стіжки, 

що їх людина висипала з матеріялу, вивезеного з вугільних 

шахт. 

СЕРЕДНЬО-РУСЬКА ВИСОЧИНА - лише частинно вхо

дить в Україну з північного сходу. Це хвилясте плато, з пе

ресічними висотами 200-250 м. (656-820 стіп), розчленоване до
линами численних рік - ярами й балками. Височина збудо
вана з м'яких порід, що легко підпадають ерозії. 

Запитання і вправи: 

1. Назвіть височини Украіни. 
2. Де лежить Розточчя й чим воно покрите? 
З. Вкажіть межі Волинської височини. 

4. Які ріки перетинають Подільську височину? 
5. Що є межею Подільської височини на пі·вдні, а що на півночі? 
6. Якими долинами пливуть подільські ріки? 
7. Опишіть Придніпровську височину. 
8. Де лежать "Канівські гори" і як вони спадають до Дніпра? 

9. Де лежить Приозівська височина і з чого вона збудована? 

10. Опишіть Донецький кряж. 
11. На котрих височинах виступають численні яри й балки? 
12. Замалюйте на контурній мапці жовтою і помаранчевою фарбою висо

чини ·України й напишіть іх назви. 
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ГОРИ 

На заході і півдні України розміщені Карпати і Крим

ські rори. Це молоді складчасті гори, подібно як Кавказ і 

Альпи. 

КАРПАТИ (мал. 18) лежать у південно-західній Україні, 
й простягаються у напрямі з північного заходу до південного 

сходу. До У країнської РСР належить середня частина довго

го ланцюга Карпат довжиною в 230 кілометрів (140 миль), 
а висота хребтів сягає 600-2 ООО метрів (1 970-6 560 стіп). Це 
молоді складчасті гори. З погляду геологічної будови в Кар
патах вирізняють три смуги: зовнішню - флішову, централь
ну - кристалічну й південну - вульканічну. З усіх трьох 

смуг лише флішова смуга є суцільна і в'яже всі Карпати в 
ОДНО ціле. 

Українські Карпати мають лагідні, широкі і слабо по
різьблені хребти та рівнобіжні до них поздовжні долини; їх 
перетинають глибоко-втяті (до 1 200 м.; З 900 стіп) проломові 
долини, із стрімкими узбіччями. Висота гір зростає з заходу 

до сходу, а південні схили гір є більш кру;ті й мальовничі, 
чим північні. Мішані, а часом лише букові ліси - долом 
і смерекові - горою, вкривають Карпати до висоти 1 500 
метрів (4 900 стіп); вище тієї межі простягаються трав'яні про
стори, т. зв. полонини. 

Зовнішнє, флішове пасмо Карпат зветься Бескиди. На 
українській етнічній території вони діляться на Лемківський 

(Низький) Бескид - по ріки Ославу й Ляборець на сході; 
Середній Бескид - по лінію Борислав - Турка - перевал Сян

ки (Ужоцький) і ріку Уж; Високий Бескид - по ріку Мізун

ку (лівобічну притоку Свічі); Горrани - по ріку Прут, і Гу

цульський Бескид. 

На південь від Високого Бескиду і Горганів тягнеться 

Полонинський Бескид, відділений від північної смуги гір Се
редньо-Карпатською улоrовиною (долиною). Найбільш пів
денна смуга Східніх Карпат, що міститься між Надтисян

ською низовиною й Полонинським Бескидом, зветься Вулка

нічні Карпати. 

ЛЕМКІВСЬКИЙ (Низький) БЕСКИД - це найнижча й 
найдалі до заходу висунена частина Українських Карпат, що 
лежить уже в Польщі і Чехословаччині. Бескид є на 40-60 км. 
(25-37 миль) завширшки, а верхи підносяться всього на 1 ООО 
метрів (З 280 стіп). Головним заняттям йего мешканців (Лем
ків) - є рільництво й годівля домашніх тварин та ремесло. 
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Центрами культурного життя Лемківщини є міста: Сянік -
у Польщі, і Пряшів, Бардіїв та Свидник - на Словаччині. 
В 1949 році майже всі Лемки з польської частини Низького 
Бескиду були виселені. 

СЕРЕДНІЙ БЕСКИД простягся поміж річкою Ослава 
(прит. Сяну) - на заході і лінією Борислав - Турка - перевал 
Сянки (Ужоцький) на сході. Найвищими вершинами є Пікуй 
(1405 м.; 4 609 стіп) і Галич (І 335 м.; 4 380 стіп), уже в Поль
щі. Середній Бескид заселюють українські племена: на за
ході - Лемки, а на сході - Бойки. 

ВИСОКИЙ БЕСКИД (мал. 36) розлягся на схід від Се
реднього Бескиду і сягає до річки Мізунки, притоки Свічі. 
В північній береговій частині переважають поздовжні хреб
ти, збудовані з пісковика, і поздовжні долини, утворені в 
м'яких лупаках і глеях. Форми гір лагідні й одноманітні. Го
ри заліснені і досить густо заселені. Найвищі верхи - Mary
pa - 1 368 м. (4 488 стіп) й Парашка 1 271 м. (4170 стіп). На 
півдні переважають вузькі, глибокі поперечні долини. Тут, 
у кітловині лежить місто Сколє. - Високий Бескид заселює 
українське плем'я Бойки. Заняттям людности є хліборобство, 
тваринництво й лісові промисли. 

36. Карпати: кітловина біля міста Сколє, над рікою Стрий; 
вид на Високий Бескид 
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37. Карпати: ріка Прут 

ГОРГАНИ (мал. 37) лежать на схід від Високого Бески
ду, і тягнуться до долини ріки Прут і Яблоницького пере
валу. Це найменше доступна й найслабше заселена частина 
українських Карпат. 

Горгани збудовані з твердих пісковиків, а їх поздовжні 
хребти порозтинані поперечними долинами рік. Верхи зари
совуються виразніше, ніж у Бескидах, мають форму стіжків 
і часто відокремлені одні від одних глибокими перевалами. 
У сі високі верхи вкриті великими полями бльоків пісковика 
(цекота), що є продуктом звітріння. Найвищими верхами є 
Снвуля (1 836 м.; 6 023 стіп) і Попадя (1 742 м.; 5 715 стіп). 
Долини рік вузькі й глибокі, а їх узбіччя стрімкі. В ріках 
виступають часто пороги й водоспади. Горгани вкриті густи
ми смерековими лісами; на краю гір і на Закарпатті поширені 
також мішані ліси. 
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Вище горішньої межі шс1в (1 500 м.; 4 920 стіп) розви
нений жереп (карлувата гірська сосна) й поширена цекота; 
тому полонян там мало. 

В західніх і центральних Горганах живуть Бойки; їх 

оселі розташовані здебільша на краю гір. В глибину гір ся
гають оселі Гуцулів, що живуть на сході. 

В долині ріки Прут лежать курорти: Ворохта, Яремче, 

Ямна, Микуличин. Залізнична лінія через Яблоницький (Та
тарський) перевал в'яже долину Прута з Закарпаттям. 

ГУЦУЛЬСЬКИЙ БЕСКИД (мал. 38) - це частина Бес
кидів, що міститься на південний схід від Горганів, між до
линами рік Прута на заході і Сучави на південному сході. 

38. Карпаm: вид на Гуцульський Бескид; 
долина ріки Прут біля Яремча 
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Він підноситься високим і гострим берегом над Карпатським 
Підгір'ям (Передкарпаттям). Висота хребтів сягає 1 500 мет
рів (4 920 стіп). Найвища частина Гуцульського Бескиду на
гадує своїм краєвидом сусідні Горгани. Як в інших Бески

дах, так і тут поздовжні хребти чергуються з поздовжніми 
долинами, а поперечні долини рік Прута, Черемошу, Сучави 

й інших ділять Гуцульський Бескид на кілька груп. Гуцуль

ський Бескид заселений українським плем'ям - Гуцулами. 
Оселі в Гуцульщині розпорошені й сягають до найбільших 
висот. На краю гір розташовані міста: Делятин, Косів, Кути. 

Зовнішня флішова смуга Бескидів відділена від внут
рішньої високої флішової смуги - Полонинського Бескиду 
- Середньокарпатською улоrовнною (мал. 39). Це є лагідне 
низькогір'я, що лежить на 200-600 метрів (650-1 970 стіп) ниж
че від обох сусідніх гір. Середньо-Карпатська улоговина най
ширша в центральній частині (до 30 км.; 18 миль), де вона 
стикається з Високим Бескидом. 
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39. Карпати: Середньо-Карпатська улоговина, 
в околиці ріки Чорний Черемош 



ПОЛОНИНСЬКИЙ БЕСКИД. Це внутрішнє пасмо Кар

пат є найвищою й найбільш суцільною частиною українських 
Карпат. Широкі, лагідні хребти, вкриті полонинами, з низько

рослими зарослями, становлять різкий контраст до вузьких 

і стрімких (до 1 200 м.; 3 940 стіп) глибоких долин. На узбіч
чях хребтів розвинені польодовикові котли, часто виповнені 
озерами. Із заходу на схід Полонинський Бескид поділяється 

на такі гірські групи: Полонину Рівну (1482 м.; 4 861 стіп}, 
Боржаву (1 679 м.; 5 508 стіу}, Красну (1 568 м.; 5 144 стіп}, 
Свидівець (1 883 м.; 6 177 стіп) і Чорноrору (2 061 м.; 6 760 
стіп). 

40. Чорногора 
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ЧОРНОГОРА - {мал. 40) - це найвища і найбільш ма
льовнича група українських Карпат. Вона простягається на 

схід від долини ріки Чорна Тиса й сягає до ріки Чорний Че
ремош. Найвищими точками Чорногори й України є верхи 

Говерля (2 061 м.; 6 760 стіп) й Піп Іван (2 026 м.; 6 645 стіп). 
Окремими роками на верхах гір до середини літа біліє сніг. 

На південь від Полонинського Бескиду, проминувши 

Внутрішньо-Карпатську Долину, поширену на сході в Марма

роську котловину, розкинені ВУЛКАНІЧНІ КАРПАТИ. Вони 

збудовані з вулканічних порід (андезитів, базальтів, туфів) і 
підносяться на 900 до 1 100 метрів (2 950-3 610 стіп). Ці гори 
творять перстеневі гірські вали, які замикають еліпсуваті або 
кругляві влоговини колишніх вулканічних кратерів. Іноді 

така влоговина, виповнена водою, творить озеро. Вулканічні 

Карпати рідко заселені; вони вкриті дубовими й буковими 
лісами. 

Поперечні долини приток ріки Тиси поділили Вулка

нічні Карпати на численні гірські групи: Виrорлят, Макови

ця, Синяк, Великий Діл та інші. 

У підніжжі Вулканічних Карпат тягнеться вузька сму

га низького, лагідного підгір'я, збудованого з вулканічних ту

фів. Це врожайна країна, й тому густо заселена. В смузі 
підніжжя розташовані важливіші міста Закарпаття: Ужгород, 

Мукачеве, Виноградів. 

Найдалі до південного сходу українських Карпат вису

нені ГУЦУЛЬСЬКІ АЛЬПИ, що розложились між долинами 

Білої Тиси - на півночі й Руської Ріки - на півдні. Гуцуль
ські Альпи дуже мальовничі, а це завдяки висоті (понад 
1900 м.; 6 233 стіп), різноманітній геологічній будові й гли
боким долинам. rx верхи мають гостру форму, а узбіччя 
стрімкі й скелясті. Гори вкриті смерековими лісами, вище 
яких простягаються полонини й жереп. Населення скупчуєть

ся в долинах. 

Кристалічний масив на сході Гуцульських Альп зветься 
Мармаросько-Буковинською верховиною. Вона являє собою 
вододіл між сточищем Тиси, з одного боку, і Пруту та Серету 
- з другого. Осадові породи, які вкривали колись криста

лічне ядро, частково зруйновані спливаючою водою. Марма
росько-Буковинська верховина є дуже мальовнича. 

Карпати легкодоступні й мають декілька вигідних пере
валів, ЩО через них прокладені залізничні й urtтi шляхи. Важ-
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ливішими з них, з заходу до сходу, є: Дуклянський і Луmdв

ський (у Польщі); Ужоцький, Воловецький і Яблоницький (Та
тарський). 

Здовж північно-східнього схилу Карпат тягнеться rор
бовинна височина, прорізана широкими долинами рік - це 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ (мал. 41). Тут густо залюднені врожайні 
кітловини чергуються з залісненими грядами. Найбільші кіт
ловини - Самбірська, Калуська та Івано-Франківська. Кар
патське Підгір'я багате на мінеральні копалини. Людність 
розселилась головно в родючих кітловинах. 

41. Передкарпаття в околиці Делятива 
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Запитання І вправи: 

1. Покажіть на мапі гори Украіни. 
2. Яка частина Карпат належить до Украіни? 
3. З чого збудовані Карпати і які смуги можна в них вирізнити? 

4. Якою рослинністю вкриті Карпати? 
5. Як поділяються українські Карпати? 
6. Опишіть Середній Бескид. 
7. Опишіть Високий Бескид. 
8. Опишіть Горгани. 
9. Опишіть Полонинський Бескид. 

10. Назвіть верхи Чорногори. 
11. Де лежить Середньо-Карпатська влоговина? 
12. Де розляглись полонини? 
13. Опишіть Вулканічні Карпати. 
14. Покажіть на :иапі й назвіть перевали Карпат. 
15. Що простяглось здовж північно-східнього схилу Карпат? 
16. За:иалюйте на контурній :иапці брунатною фарбою українські Карпати, 

впишtть їхні складові частини та важливіші верхи. 

КРИМСЬКІ ГОРИ - це невелике гірське пасмо, що 

тягнеться здовж південного побережжя Кри~ського півостро
ва. Вони є на 150 1см. (93 милі) завдовшки і на 50 км. (31 
милю) завширшки. 

Кримські гори складаються з трьох паралельних rряд. 

ПІвнІчиа rряда невисока, складена з крихких жовтих вапня
ків; Середня rряда вища й покрита на поверхні м'якими бі
лими вапняками. Найвищою є Південна rряда, якої поверхню 

залягають тверді сірі вапняки, а основу - лупаки (сланці) 
й пісковики. Це Головна rр.яда Кримських гір. На заході 
вона доходить до моря й спадає тут круто (мал. 42 і 43), а 
до сходу, в районі Алушти, віддаляється від моря до 10-12 км. 
(6-7 миль). Головна гряда розчленована на ряд гір-яйл (мал. 
44), які до сходу перемінюються на столові масиви; вони від
ділені одна від одної обниженнями. 

На крайньому сході гряди масиви зникають, поверхня 

стає більше розчленована із численними малими хребтами, 
верхами і гребенями, що не переходять висоти 1 ООО метрів 
(3 280 стіп). 

Найвищий верх Яйли - ropa Роман Кош (мал. 45) під
носиться до 1 545 метрів (5 068 стіп). На Яйлі виступають 

обниження, якими є прокладені дороги. Найбільше обнижен
ня є біля міста Алупки. Ці обниження відділяють від гряди 
гору Чатир-Даг, одну з найвищих і найбільш мальовничих 

44 



42. Крим: крутий берег 

43. Крим: скелясте південне підгір' .я 
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ВойКівськвй 
Бескид 
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44. Крим: гори Яйла 

Яйла Гор гани 

45. Верпmни гір Украіни 

метрів 

Чорногора 

1500 

1250 

1000 

750 

500 



Кримських вершин (1 520 м.; 4 986 стіп). На південному за
ході Кримських гір розляглась густо заселена Байдарська до
лина. Через БайдарсьІd ворота місто Севастопіль має сполу
ченн~ з містами Алупка і Ялта. 

Поміж грядами Кримських гір розкинулись плодючі до

лини (мал. 46). В горах, особливо на Яйлі, виступають кар
стові явища: лійки, щілини, ями, які розширюються в глиби
ну. Також стрічаються печери з підземними річками і озе
рами та наростами - сталяктитами (вгорі) і сталягмітами 
(долом), які з часом сходяться з собою і утворюють неначе 
колюмни. 

Яйла має своєрідний краєвид. Тут стрічається багато 
сірих потрісканих скал, нагромаджених одна на одну, які 

своїм виглядом нагадують руїни давніх замків. 

46. Крим: Горбовина поміж горами Яйли 
{з управою винограду й овочів) 
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Долішні узбережні частини південних схилів Головної 
гряди утворюють Південний береr Криму (мал. 47 і 48). По
іпирені тут глинясті сланці сприяють розвиткові зсувів. 

Рослинність Кримських гір інша на північних схилах, 

ніж на південних. Північні узбіччя вкриті внизу дубовими 
лісами, а вище - буковими лісами. Південні схили (мал. 49} 
до висоти 300 метрів (984 стопи) вкриті постійно зеленою 
рослинністю; вище - мішаними лісами. Хвиляста верхови

на - Яйла (полонини) - вкрита високоrірськими луками. 

Кримські гори розляглись на краю великої скидової 
впадини, яку виповнило Чорне море. Тут ще й тепер відбу
вається рух земної кори; тому в Криму бувають землетруси. 
За останніх 150 років було 90 землетрусів. Останній, дуже 
сильний, землетрус був у вересні 1927 року. 

47. Крим: південний берег 
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. 48. Крим: скелястий берег 

49. Крим: південні схили гір Яйли 
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Запитаввя І вправи: 

1. Де розляглись Кримські гори? 
2. З кількох гряд складені Кримські гори? 
З. Якими породами покриті гряди Кримських гір? 

4. Які породи лежать в основі Головної гряди? 
5. Назвіть найвищі верхи Кримських гір І подайте іх висоти. 

6. Де в Кримських горах розкинулись плодючі долини? 
7. Де в Кримських горах виступають карстові явища і які вони прий

мають форми? 

8. Яка рослиинІсть вкриває Кримські гори? 
9. Замалюйте брунатною фарбою Кримські гори й впишіть іхні верхи. 

10. НаюреспІть здовж 84° меридіяна схематичний профіль Кримського 

півострова І впишіть на ньому низовини, гряди й долини. 

води 

ВСТУПНІ ЗНАННЯ 

МОРЯ - це частини океанів, що входять у суходіл. 
Моря діляться на внутрІшнІ і п~ибережні.. Внутрішні мор.я 
сполучаються з другими морями чи океаном вузькими смуга

ми води, т. зв. протоками (Керченська протока, Босфорська 
протока). Затоки, на відміну від прибережніх морів, більш 
відкриті до океану. Суходіл у багатьох місцях виступає в вод
ні простори, утворюючи пtвострови (Кримський півострів). 
Частина суходолу, облита з усіх боків водою, зветься остро
вом (Змієвий острів). Вузька смуга землі, яка сполучає час
тини суходолу, зветься перешийком (Перекопський пере
шийок). 

РІКИ. Ріка (річка, потік) починається від джерела й 
тече заглибиною між берегами, яка зветься руслом ріки. Як

що стати спиною до витоку (джерела) й дивитися за течією 
ріки, то праворуч є правий береr, а ліворуч - лівий береr. 
Ріка приймає на своєму шляху багато прито1с.. Ті з них, що 
вливаються з правого берега, звуться правобічними притока
ми, а з лівого берега - лівобічними притоками. Місце, де 
ріка вливається в іншу ріку, озеро, або море, зветься rирлом 
ріки. Гирло при вході до моря може мати вигляд лиману 

(Дніпро), або дельти (Ду най). 

Ріки пливуть зниженнями, що звуться річковими до

линами. Підчас повені ріки заливають дно долини. Частина 
долини, що її ріка заливає, зветься заплавою (плавні). 
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Кожна ріка має верХІПО, середию й ІDІЖІОО течії. Вся 

моща, з якої ріка збирає воду, зветься басейном (сточищем) 
ріки (мал. 50). Межа басейнів рік зветься вододілом. 
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Іноді рівнинна ріка на своєму шляху зустрічає нерів

ності, складені з твердих порід. Ті нерівності виступають з 

води і утворюють пороги. Деколи в руслі ріки зустрічаються 

нерівності у вигляді великих скелястих обривів, тоді утво
рюється водоспад. 

ОЗЕРА - це замкнені природні заглибини суходолу, 
заповнені водою. Розміри й глибини їх різноманітні. Озера 
живляться джерелами і ріками, що в них вливаються, та до

щем і снігом. Бувають стічні і безстічні озера. Стічні озера 
це ті, з яких витікають потоки й річки; безстічні озера не 
мають відпливу води. - Ріки несуть у безстічні озера солі 
в розчиненому стані, вода випаровує, залишаючи на дні солі. 

В стічних озерах вода прісна, в безстічних - солона. 

Запитання і вправи: 

1. Що таке моря, затоки і протоки? 

2. Що таке півострів, острів, перешийок? 
З. Що дає початок ріці? 

4. Вкажіть на мапі правий і лівий береги рік Дніпра 'і Бугу. 
5. Як зветься місце, де ріка вливається в іншу ріку чи море? 
6. Який вигляд може мати гирло при вході до моря? 
7. Що таке заплава? 
8. Що таке басейн (сточище) ріки? 
'9. Що таке вододіл? 

10. Що таке озеро ? 
11. Як поділяються озера? 
12. Яка є вода в стічних, а яка в безстічних озерах? 

МОРЯ УКРАІНИ 

З півдня Україну обливають Чорне й Озівське моря, які 
через Середземне море належать до басейну Атлантичного 
океану, і є в його найбільш східній часті. Це внутрішні моря. 

ЧОРНЕ МОРЕ. Воно утворилось у скидовій впадині. 
його площа дорівнює 423 ООО кв. км. (163 320 кв. миль), дов
жина - 980 км. (609 миль), а ширина - 530 км. (329 миль). 
Найбільша глибина моря сягає 2 245 метрів (7 364 стіп). 

Чорне море через протоку Босфор, Мармурове море і 

через протоку Дарданелі з'єднується з Еrейським і Середзем

ним морями, а далі через tібральтарську протоку - з Атлан
тичним океаном. 
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В Чорному морі порушуються дві постійні колові течії, 

в руху, .протилежному до вказівки годинника - східня і за

хІдня. Крім того, є тут ще дві інші течії, одна поверхнева, 
яка йде з Чорного моря в протоку Босфор, Еrейське і Серед
земне моря; друга - rлибиІПІа, що пливе в протилежному 
напрямку. Ця глибинна течія біля північно-західніх берегів 
Криму виходить на поверхню і в зимову пору причинюється 
до утворення біля Евпаторії, Тарханкутського півострова й 
Тендерівської коси - великих туманів. 

Припливи і відпливи в Чорному морі незначні. В час 

сильних південних вітрів, біля південних берегів України в 
морі прибуває вода, яка пjдноситься на 2-2.5 метрів (65-8 
стіп). 

Біля Одеси Чорне море глибоко врізується в суходіл 
і творить широку Одеську затоку (мал. 51 і 52). Це є мілка 
частина моря, з середньою глибиною 50 метрів (164 стіп). 
Близько берега виступають лише малі й низькі піщані острів
ці, які утворились наслідком розмивання берега морем, напр., 
Джарилrач, Довгий і Змієвий. 

51. Побережжя Чорного моря - Одеська затока 
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52. Берег Чорного моря біля Одеси 

Північно-західня частина Чорного моря має важливе 

значення для V країни, яка через великі порти - Одесу, Ми

колаїв і Херсон має вихід у світ. 

Здовж берегів тієї частини моря заходять в суходіл ве
ликі відкриті лимани (Дніпровий, Дністровий), якими ріки 
Дніпро, Бог і Дністер входять у море. Ріка Дунай при вході 

до моря творить дельту. Тут є також лимани, що відділилися 

від моря (Куяльницький, Хаджибейський), й утворили прибе
режні озера. Вода в закритих лиманах більше солона, ніж 
морська, і з неї видобувають сіль. Грязі тих лиманів вико
ристовується в лікувальних цілях. Довгі піщані коси, що 

уrворились річковими й морськими відкладами, звуться тут 

пересипи. Найбільша з них - Тендерівська коса. - В край
ньо-східній часті Одеської затоки розмістились Каркінітська і 

Капамнтська затоки. 

Одиноким великим півостровом на Чорному морі є 

Кримський півострів. його крайня східня частина зветься 
Керченський пІвострів. Напроти нього, на Кубані, є Таман
ський півострів. 
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Завдяки велиюи кількості прісної води, яку приносять 

ріки, засолення води Чорного моря (17-18°/оо) є менше, ніж Се
редземного моря (36.0-39.5°/оо; 1°/nо=один проміллє= 1/1 ООО 
частина). На глибині більше 200 метрів вода в Чорному морі 
насичена сірководнем; через те нема там органічного життя. 

Температура води на поверхні моря зимою дорівнює 7°Ц 
(45°Ф) а літом 22°Ц (72°Ф). Зимою море в Одеській затоці, 
близько берегів, вкривається тонким льодом. Пізньою осін
ню й зимою море дуже бурхливе. 

Рослинний і тваринний світ Чорного моря, через при

сутність у глибинах сірководня, небагатий. Тут нараховуєть
ся менше, ніж 900 видів організмів, тоді коли в Середземному 
морі їх більше, ніж 6 ООО. Деякі види рослин і тварин досяг
ли там особливого поширення. В мілководній, північно-за

хідній частині моря виступають скупчення червоних водо

ростей-філофор, які є цінною сировиною для виробу йоду. 

В Чорному морі живе біля 120 видів риб (мал. 53). З 
них промислове значення мають скумбрія, кефаль, оселедець, 
камбала, пеламіда, осетер, білуга, чечуга, ставрида, бички 
та інші. На початку літа багато риби з Середземного моря 
і південної частини Чорного моря йде на відгодівлю в його 
північну частину і через Керченську протоку масово прохо

дить в Озівське море. Осінню вона пливе в протилежному 

напрямі. 

Запитаввя і вправи: 

1. Які моря обливають Украіну? (Впишіть їх назви на контурну мапку). 
2. Через .які протоки сполучається Чорне море з Середземним? 

З. Як порушується вода в Чорному морі? 

4. Назвіть важливіші лимани Чорного моря. 
~. Як зветься великий півострІ!в на Чорному морі і його східня частина? 

6. Яке є засолення води Чорного моря? 
7. Чим насичена вода Чорного моря на глибині більше як 200 метрів 

і які є наслідки того? 

8. В якій ·порі року море особливо бурхливе? 
9. Куди вливаються малі ріки південної Украіни? 

10. Назвіть рослини й тварини Чорного моря. 
11. Впишіть на контурну мапку порти, розташовВІІІі на березі Чорного коря. 

ОЗІВСЬКЕ МОРЕ. Воно є продовженням Чорного моря 
до північного сходу і сполучене з Чорним морем Керчен
ською протокою. Озівське море - це неначе велика мілко

водна затока Чорного моря (мал. 54). Воно довге на 360 км. 
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(224 миль) і широке на 176 км. (110 миль); його площа дорів
нює 40 200 кв. км. (16 216 кв. миль) і є в 11 разів менша від 
Чорного моря. 

53. Риби Чорного й Озівського морів 

56 

1 - білуга, 2 - тюлька звичайна, З -- хамса озівська, 4 - осе

ледець, 5 - сардина атлантична, 6 - кілька чорноморська, 7 -
шемая, 8 -- ставрида звичайна, 9 - морський кіт, 10 - сарган, 

11 - севрюга, 12 - бичок-бабка, 13 - чорноморський лосось, 

14 - скумбрія, 15 - скат колючкуватий (морська лисиця), 16 -
сингіль (кефаль), 17 - осетер, 18 - річкова камбала, 19 - вугор 

річковий, 20 - тунець з·вичайний. 



54. Озівське море на схід від міста Таганріг 

Озівське море дуже мілке. Найбільша його глибина 
сягає 13-15 метрів (43-49 стіп). Деколи вітри відводять воду 

від берега і відкривають дно на сотні метрів. Через мілини ве
ликі судна не могли підходити до портів. В 1923 році прорито 
морський канал до гирла Дону; такий же канал прорито й 

до міста Жданів. Через Керченську протоку за допомогою 
порому існує залізниче сполучення з Кубанню. 

Для побережжя Озівського моря характеристичні поз
довжні вузькі піскові коси, які ледве виступають над поверх

нею води; їх намило море. Важливішими косами є Федото-

88, Обиточна і Бердянська. 
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55. Озівське море: Сіваш 

На південному заході Озівського моря є мілководна за

тока СІваш або Гниле море (мал. 55); вона утворилась наслід
ком обниження північної частини Кримського півострова. Ара
батська стрілка відділяє Сіваш від Озівського моря. Середня 
глибина Сіваша біля 1 метра (З.З стопи), а засолення в ньому 
до 270° І о(). Тут видобувають багато самосадної кухонної соли 
та інших солей. У північно-східній часті Озівського моря гли

боко в суходіл врізується Таrанрізька затока (мал. 56). 
Засолення води в Озівському морі мале (середньо 

10° І оо. Причина малого засолення та, що ріки Дон, Кубань 
та інші приносять сюди багато прісної води. 

Температура води моря літом дорівнює 28°Ц (82°Ф). 
Зимою море на короткий час замерзає, і здовж берегів стоїть 
незрушимий лід. В суворі зими все море вкривається льо

дом. 

Озівське море багате на рослинність, що пояснюється 
його мілководцям. Тваринний світ у зв' язку з малим засо
ленням мало різнорідний. Серед численних риб найбільш 
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56. Берег Озівського моря у Таганрізькій затоці 

промислове значення мають (мал. 53): тюлька, хамса, судак, 
тuц, осетер, севрюга, білуга, оселедець, бички, тарани, камба
па, короп (сазан), кефаль. Сюди для переста заходить багато 
риби з Чорного моря. Рибне господарство Озівського моря 
має більше значення, ніж Чорного моря. 

3апвтавн8 І вправи: 

1. Чик в Озівське море у вІдиоmеииі до Чорного моря? 
2. Як велика плаща Озівського моря? 
З. Як rJІИбоке Озівське коре? 

4. Що зроблено, щоб великі судна могли підходити до портів? 
б. Що характеризує побережжя Озівського м:оря? 
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б. Назвіть коси Озівського моря. 

7. Чим відділена затока Сіваш від Озівського моря? 
8. Яке є засолення Озівського моря й Сівашу? 

9. Що видобувають у Сівашу? 
10. Впишіть на контурну мапку важливіші затоки Озівського моря. 

11. Яка є температура води Озівського моря літом? 
12. Які риби Озівського моря мають промислове значення? 
13. Впишіть на контурну мапку важливіші міста, що є на березі Озівського 

моря. 

ВНУТРІШНІ ВОДИ 

Внутрішні води - це ріки, озера, водні збірники, стави, 
болота й підземні води. 

Річкова сітка України розвинута нерівномірно; на пів

ночі вона густа, на півдні рідка. Озер мало, штучних водо
збірників дещо більше; зате багато ставів, яких головна маса 
знаходиться на Правобережжі. 

РІКИ 

Великі ріки України є переважно рівнинного харак

теру. Вони пливуть широкими долинами, мають повільну те
чію й великі басейни. Ух правий берег високий, а лівий низь
кий. Така прикмета дуже типова для Дніпра (мал. 57). 

Ріки України зимою замерзають, весною широко роз

ливаються, а літом міліють. Ух русла звивисті, а в заплави
нах з'являється багато стариць (стариця - давнє русло ріки). 
Багато рік, в місцях переходу через кристалічні породи, на

трапляють на пороги. Ріки Карпат і Кримських гір мають 

гірський характер. Русла гірських рік неглибокі й порожис

ті та з водоспадами; долини вузькі й дуже глибокі. Гірські 

ріки мають великий нахил. с~~-

Ріки України у переважаючій більшості належать до 
Чорноморського басейну, а лише мала частина до басейну 
Балтійського моря. 

Найважливішою рікою України є ДНІПРО (мал. 58). 
його довжина 2 285 км. (1 420 миль), а довжина в межах 
України - 1205 км. (749 миль). Площа його сточища до
рівнює 503 500 кв. км. (194 ООО кв. миль). Щодо величини 
Дніпро стоїть на третьому місці серед рік Европи, після Вол
ги й Дунаю. Ширина Дніпра на У країні вагається від 700 
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57. Правобічний крутий берег Дніпра нижче Києва 

58. Дніпро біля Києва 
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до 1 500 метрів (2 296-4 920 стіп). Джерела Дніпра знаходять
ся в Росії, на Валдайській височині. Верхньою течією Дні

про пливе через Росію і Білорусь, а через Україну він тече 

своєю середньою й нижньою течією і декількома рукавами 

вливається у Дніпровий лиман. 

Басейн Дніпра обіймає майже половину територн 

Української РСР. Ріка тече широкою долиною з малим на
хилом. Русло ріки звивисте і має багато мілин. В деяких 
місцях воно ділиться на кілька рукавів, а між Дніпропетров

ськом і Запоріжжям звужується на 300-800 метрів (984-2 624 
стіп). Водостан мінливий; глибина Дніпра на перекотах лі
том обнижується до 1.5 метрів (5 стіп); на плесах вона сягає 
10 метрів (33 стіп) і більше (мал. 59 і 60). 

Основним джерелом живлення Дніпра є сніжний пок

рив та rрунтові й дощові води. Повені Дніпра належать до 

рідких явищ. Весняні повені є спричинені великим напли

вом снігових вод, що не мають змоги протиснутися руслом 

і заливають річкову долину. 

59. Плесо Дніпра нижче Дніпрогесу 
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60. Дніпро нижче Дніпроrесу 

61. Дніпрогес 
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62. Давні Дніпрові пороги, закриті сьогодні водою 

До часу побудови Дніпроrесу (мал. 61), на Дніпрі біля 
Запоріжжя були пороги (Ненаситець, Кодацький, Лоханський 
та інші), які перешкоджали судноплавству (мал. 62). Через 
них лише весною згори вділ могли проходити плоти й малі 

судна. Плавання проти течії було неможливим. Після по
будови греблі ріка на всій довжині стала судноплавною. 

Дніпро нараховує 1 155 приток, з яких 55 довші, ніж 
100 км. (62 милі), і 5 приток довші, ніж 500 км. (310 миль). 

Найбільша правобічна притока Дніпра - це Прип'ять 
(мал. 63 і 64). Ії басейн займає більше, ніж 119 ООО кв. км. 
(46 ООО кв. миль), тобто майже четверту частину площі ба-
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63. Полісся: долина ріки ПрШІ' ять 

сейну всього Дніпра. Ії довжина - 748 км. (465 миль), а в 
межах Української РСР перепливає всього 1/з довжини течії. 

Прип'ять - це найбільш повноводна ріка Полісся і судно
мавна майже на всій довжині. Річкою Пина й Дніпро-Бузь

ким каналом вона сполучається з рікою Буг (мал. 65). З npa-
80ro боку до неї вливається багато приток, а саме: Турія, 
Стохід, Стир, Горинь із Случем (мал. 66), Уборть та Уж. 

Іншими правобічними притоками Дніпра є Тетерів 
(мал. 67), Ірпень, Рось, Тясмин та Інrулець. 

Найбільшою лівобічною притокою Дніпра є Десна 
(мал. 68). Вона є довга на 1 126 км. (700 миль), з того в ме
•ах України - 705 км. (438 миль), а широка на 50-100 мет-
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64. Полісся: І ріка\ П рип' ЯТ\J 

65. Полісся: Дніпро-Бузький канал 



66. Волинь: долина ріки Случ біля Губкова 

67. Волинь: долина ріки Тетерів біля Житомира 
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68. Плавні ріки Десни біля Чернігова 

рів ( 164-328 стіп). Площа її басейну дорівнює 90 ООО кв. км. 
(35 ООО кв. миль). Десна, хоч мілководна, але судноплавна 

майже на всій довжині. Найбільші її притоки - Сейм і Снов. 

Іншими лівобічними притоками Дніпра є Трубіж, Сула, 
Псьол (Псло), Ворскла, Орель, Самара та Конка. 

Ріка БОГ (Південний Буr) тече на українській тери

торн у цілій своїй довжині, і вливається в Бузький лиман 

Чорного моря. Довжина ріки - 792 км. (492 милі), а площа 
басейну дорівнює 63 700 кв. км. (24 594 кв. миль). На півден
ному відтинку, в тій частині, де ріка перепливає через кри

сталічні породи, виступають пороги, які є перешкодою в суд

ноплавстві. Лише на малому· відтинку - від міста Возне

сенська вділ - ріка є судноплавна. 

Найбільшими притоками Богу є ріки Синюха й Інгул, 

що вливаються в нього з лівого берега. 
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69. Долина Дністра на південь від Бучача 

ДНІСТЕР (мал. 69) - це друга щодо величини ріка 

України (не враховуючи Дунаю). його довжина - 1 362 км. 
(846 милі), а площа сточища дорівнює 72 100 кв. км. (27 838 
кв. миль). Джерела ріки знаходяться на північно-східніх схи
лах Карпат, на висоті 900 метрів (2 952 стіп). Дністер творить 
численні закрути (меандри) і вливається в Дністровий лиман 

Чорного моря. Річкова сітка розвинута нерівномірно. Най

густіша вона у верхній частині басейну, де Дністер приймає 
велику кількість багатоводних правобічних приток, що беруть 

початок на схилах Карпатських гір. Дністер розливається 

весною, по зимових розтопах, і літом, коли в горах падає 

багато дощів. Хоч ріка на значнім просторі судноплавна 
(мал. 29), проте судноплавство не має тут великого значення. 

Важливішими правобічними притоками Дністра є 
Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, а лівобічними - Серет і 

Збруч. 
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ДУНАЙ тече по території Украіни лшпе на короткому 
відтинку долішньої течії - КІлІйським рукавом, і на тому 
відтинку творить межу між У країною й Румунією. Довжина 
цілої ріки - 2 850 км. (1 770 миль), з чого на територію Ук
раїни припадає 164 км. (102 милі). 

ТИСА належить до басейну ріки Дунай. По території 
України Тиса пливе своєю горішньою течією в межах Закар
патської области. У витоку - це типова гірська ріка, яка 
має вузьку долину, крутий спад, швидку течію, з численни

ми перепадами. Тисою частинно проходить державна межа 

України з Румунією й Угорщиною. 

ДОНЕЦЬ (Сіверський Донець) - правобічна притока 
ріки Дон - належить до України своєю середньою течією 
і є судноплавний довжиною в 200 км. (124 миль). Ріка є дже
релом постачання води для Донецького басейну; в 1958 році 
викінчено будову каналу ШвнІЧІПІй Донець - Донбас, якого 
довжина дорівнює 125 км. (78 милям). 

Річка Кальміюс випливає на південному схилі Донець
кого кряжу і вливається в Озівське море. Через канал ріка 

сполучена з Сіверським Дінцем. Над її притокою Кальчик 
(Калка) відбулась у 1223 році перша битва українських (ру
ських) князів з татарами. 

Ріки Криму звичайно починаються на північних схи

лах Кримських гір. Жх використовують для зрошення й водо
постачання. Ріки є маловодні, а літом часто висихають і не 

доходять до моря. Найбільшою з них є ріка Салгир (мал. 
70), що вливається в Сіваш. 

Головною рікою Кубанщини є КУБАНЬ. Вона витікає 
з льодовиків найвищої rори Кавказу, Ельбруса, перепливає 
Кавказькі гори, їх передгір'я й Кубанську низовину і вли

вається в Озівське море. Кубань багатоводна і творить з 
лівого боку плавні (мал. 71). 

До рік Балтійського басейну належать лише дві ріки 
- Сян і Буr (Західній Буг), притоки Висли. 

СЯН випливає в Карпатах, біля Ужоцького перевалу; 
коротко тече здовж державного кордону з Польщею, а далі 

входить у її межі. 

БУГ починається у північно-західній частині Поділь

ської височини; спочатку тече Волинською височиною, а далі 

Поліською низовиною. На північ від міста Нововолинськ Буг 
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70. Крим: ріка Салгир біля Сімферополя 

71. Ріка Кубань ва Передкавказзю 

71 



72. Підляшшя: долина ріки Буг нижче Берестя и. Б. 

творить межу між Українською РСР й ПольЩею. Буг в око

лиці міста Берестя сполучається з рікою П рип' ять ДнІпро
Бузьким каналом (мал. 72). 

Запитання І вправи: 

1. Як розвинута річкова сітка України? 
2. Який характер мають великі ріки Украіни? 
З. Як пливуть ріки Украіни і які іх береги? 

4. Чим характеристичні гірські ріки? 
5. Потягніть на контурній мапці синім олівцем межу басейнів Чорного 

й Балтійського морів. 

6. Яке місце серед рік Европи займає Дніпро? 
7. Де випливає Дні.про? 
8. Як велику частину територіі Украіни обіймає сточище Дніпра? 
9. Чому сьогодні Дніпро судноплавний? 

10. Впишіть на контурну капку важливіші притоки Двt.пра: 
а) правобічні й б) лівобічні. 

11. Чим помітна ріка Прип'ять? 
12. Впишіть на контурну мапку важливіші правобічні притоки Прип'яті. 
13. Як зветься найбільша півобічна притока Дніпра і чим вона 

характеристична? 

14. Впишіть на контурну ма.пку притоки Десви. 
15. Куди впивається ріка Вог (Південний Буг)? 
16. На якому відтинку Вог судноплавний? 
17. Впиш1ть на контурну :иапку найбіпьші притоки Богу. 
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18. Де розташовані джерела ріки Дністер? 
19. Коли розливається Дністер і що є причиною розливів? 

20. Впишіть на контурну :мапку важливіші притоки Дністра. 
21. Котрим рукавом пливе Дунай по територіІ УкраІни? 
22. Яка важливіша ріка пливе на Закарпатті? 
23. З якими державами межує УкраІна по ріці ТВсі? 
24. Яка важливіша притока ріки Дон пливе через УкраІну? 
25. Яке значення має Сіверський Донець для Донбасу? 
26. Як зветься найбільша ріка Крику? 
27. Чим характеристичні ріки Криму? 
28. Котрі ріки Украіни вливаються в Балтійське море? 
29. Де вшtливають ріки Сян і Буг (Західний Byr)? 
ЗО. Через які географічні країни перепливав ріка Byr? 
31. Впишіть на контурну мапку ріки: тиса, Сян, Byr, Донець, Калміюс, 

Са.лгир і Кубань. 

32. Порівняйте довжини рік УРСР (мал. 78). 

ОЗЕРА І ВОДОЗБІРНИКИ 

Україна має мало озер, та й усі вони малих розмірів; 
це в більшості стариці, розкинені в заплавах рік. 

Більші озера примістились на Західньому Поліссі; з 
них найбільшим є Свитязь. Вода тих озер прісна .і їх викори
стовується для риболовлі й розведення водної птиці. 

На побережжі Чорного й Озівськоrо морів утворились 
солоні озера (Молочне, Сасик). Деякі з них - це бувші ли
мани і прибережні затоки, які, втративши зв' язок з морем, 
перетворились в озера. 

Україна має багато ставів (штучних водойм), але їх 
розподіл по території дуже нерівномірний. Найбільше їх на 
Правобережжі і Поділлі. Стави використовується для зро
шування піль, садів, городів та для розведення риби й водної 
птиці. 

Дніпро зазнав великих змін під впливом будівництва 
водозбірників. Ріка перетворилася на ряд довгих штучних 
озер, відділених греблями й водоспадами від природних від
тинків ріки. Побіч прорито канали з численними заста
вами. На Дніпрі утворено такі водозбірники: 1. ДнІпроrеський, 
2. КахІвський, 3. Кременчуцький, 4. Дніпродзержинський, 5. 
Київський і 6. Канівський водозбірник. Завдяки водозбірни
кам водостан Дніпра став більш вирівняним; особливо вода 
в ріці підноситься підчас найнижчого водостану. Зате зане
чищено воду й частинно знищено його фавну. 
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~І~ ( Швд. Буг) 792 км. (492 МИJІ і) 

Десна 705 км. ( 438 миль) 

Горинь 659 к-м. ( 409 МИJІЬ) 

І~·пець 549 км. (353 ми.лі) 

Слу11 507 км. (315 МИJІЬ) 

Псьоп ( Пспо) 500 км. ( 310 МВJІЬ) 

Ворскла 421 км. (261 МИJІЯ) 

Сула 415 км. (258 :миль) 

Тетерів 385 км. ( 239 миль) 

Рось 346 км. ( 215 миль) 

Тиса 285 км. (177 МИJІЬ) 

Міюс 258 км. (160 МИJІЬ) 

Прут 255 км. ( 158 миль) 

Прип'ять 250 км. (155 МИJІЬ) 

Салгир 232 км. (144 милі) 

Сейм 232 км. (144 мИJІі) 

KSJJмiюc 209 км. 130 МИJІЬ 

73. Довжина рік УРСР 

Для забезпечення водою - в Донецькому й Криворізь
кому басейнах, поблизу Харкова та інших промислових цен
трів - утворено великі водозбірники. На ріці Салrир, в Кри
му, утворено Сімферопільський водозбірник. 

Запита.ІОІJІ І вправи: 

1. Де розміщені озера Украіни? 
2. Чим характеристичні озера побережжя Чорного й Озівського морів? 
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З. Де ва Украіні найбільше ставів і як Іх використовують? 

<&. Вп:еmіть на контурну мапку важливіші озера й штучні водозбірники 

Украіни. 

БОЛОТА І ПІДЗЕМНІ ВОДИ 

На Україні найбільше боліт є на Поліссі, де вони зай
мають до 30% площі. В Лісостепу вони становлять до 4%, 
у Степу 1 % . Загальна площа боліт займає до 3 % території 
України. На Поліссі болота розміщені переважно в низин
них басейнах рік (Прип'яті та її приток). В низах Дунаю, 
Дніпра та інших рік розміщені umpoкi плавні, зарослі оче
ретом й іншими болотяними рослинами та кущами. 

Майже всі болота України мають поклади торфу. Те
пер провадиться праця над осушенням боліт з метою зміни 
їх на врожайні rрунти. 

Підземні води У країни мають велике значення в госпо

дарській чинності людини. Іх використовують для водопоста
чання населення й промислових підприємств, та як лікуваль

ний засіб. Тут відкрито великі запаси радІоактивІDІХ, вуrве
КИСJІИХ, сірководневих і термаJІЬИИХ мінеральІОІХ вод. Поши

рені також артезіянськІ (напірні) підземні води, які викори
стовується для водопостачання і на півдні У країни також 

для зрошення. 

Запитання І вправи: 

1. ·Де на Україні є найбільше боліт? 
2. Який % території Украіни зайиають болота? 
З. Що мають в собі болота Украіни? 

4. Яке значення мають підземні ·ВОДИ Україин? 
CS. Закресліть (синіми рисками) на контурній мапці болота І плавні 

Украіни. 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

Україна багата на корисні копалини. В надрах землі 
залягають поклади кам'яноrо вуrІлля, буроrо вуrІлля, торфу, 
rорючоrо rазу, нафти, залЬноі й марrанцевоі руд, солі, сірки, 
боксвтІ:в та інших цінних копалин. 

Копалини України маютЬ велике господарське значен
ня, бо їх родовшца розміщені близько поверхні та великих 
індустріяльних центрів. Через те їх можна легко використо
вувати. 
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Відповідно до застосування в господарстві корисні ко

палини діляться на три групи: 1. rорючі, 2. металеві (руди) 
і З. неметалеві. 

ГОРЮЧІ КОПАЛИНИ 

Україна має великі запаси горючих корисних копалин. 

Сюди належать: кам'.яне вуdлл.я, буре вуdлля, торф, нафта 
й природний rаз. 

КАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ є одним із цінних видів палива й 
сирівцем в хемічній індустрії. Поклади високоякісного ка

м'яного вугілля на Україні зосереджені в Донецькому і Львів
сько-Волинському басейнах:. 

Донецький кам'яновуrІльний басейн (Донбас) - займає 
південно-східню частину У країнської РСР (Донецький кряж) 
і переходить у сусідні райони Ростовської области, в Росій
ській СФСР. Останнім часом у зв' язку з новими відкриття
ми вугілля межі басейну поширились на захід і утворився 
т. зв. Великий Донбас. 

Запаси вугілля Великого Донбасу оцінюють на 240 млрд. 
тон, а площа його басейну дорівнює близько 50 тис. кв. км. 
{19 тис. кв. миль). За запасами кам'яного вугілля Донбас 
займає четверте місце в СССР. 

Вугільні пласти в Донбасі простяглися з північного за
ходу до південного сходу. Там нараховують 50 вугільних ша
рів, кожний 0.5 метра (2 стопи) і більше грубий. Найбільш 
товсті шари залягають на глибині до 500 метрів (1640 стіп). 

Донецьке вугілля відзначається високою якістю. В ба
сейні є антрацити й коксівне вугілля. Донецьке вугілля має 
в собі сірку і золу (попіл), тому потребує усунення з нього 
шкідJШвих домішок. 

Львівсько-Волинський кам'яновуrІльний басейн займає 
частини Львівської й Волинської областей, при межі з Поль
щею. Загальна площа басейну становить 15-20 тис. кв. км. 
6-8 тис. кв. миль), а запаси вугілля обраховують на 2 млрд. 
тон. Тут є 8 пластів завгрубшки від 8 сантиметрів (З інчі) 
до 2.4 метрів (8 стіп), які уклались горизонтально. Видобу
вається вугілля, що лежить на глибині 300-500 метрів (984-
1 640 стіп). 

Кількість сірки в ньому така, як в Донецькому вугіллі, 
а зольність вища (25 % ). 
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БУРЕ ВУГІЛЛЯ є льокальним паливом і важливим си

рівцем для хемічної індустрії. За походженням воно молод

ше від кам'яного вугілля, і його тепловидатність порівняно 
з кам'яним вугіллям значно менша. Основні поклади вугілля 
знаходяться у Дніпровському буровуdльному басейні - на 
Правобережжі, що тягнеться від Коростишева (на захід 
від Києва) у південно-східньому напрямі до Нікополя й Запо
ріжжя, шириною 80-100 км. (50-62 милі). Запаси вугілля в 

цьому районі перевищують 5 млрд. тон. Великі поклади бу
рого вугілля виявлено також на Харківщині. 

ТОРФ є льокальним паливом у промислових підприєм

ствах, сирівцем у хемічній індустрії, а в рільництві - добри
вом. Поклади торфу зосереджені на Поліссі, в лісостепових 
районах і в заболочених долинах рік. 

НАФТА (нафтова ропа) є на Шдкарпа'Пі (біля Долини 
і Биткова та у Бориславсько-Дрогобицькому районі), і у Дні

провсько-Донецькому нафтогазоносному районі, що містить
ся на Лівобережжі. Нафта залягає, порівняльно, не глибоко 
- до 2 ООО метрів (6 560 стіп). В більшості свердловин нафта 
витрискує фонтанами, що облегшує її видобуток. 

ГОРЮЧИЙ r АЗ має значення як паливо й сировина 
для хемічної промисловости. Він є в тих районах що й родо

вища нафти, окремо або разом з нафтою. На Підкарпаm 
rаз є в Дашавському rазовому родовищі та в деяких іншю 

родовищах. Дашавське родовище значною мірою вичерпане 

В Дніпровсько-Донецькому нафтоrазоносному ·районі основ· 
ним є Шебелинське родовище rазу, в Харківській області 
Воно є найбільше на У країні. Інші rазові родовища виявле· 
но в Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. 

Запитання 1 вправи: 

1. Які корисні копалини є на Украіні? 
2. Де зосереджені поклади кам'яного вугілля? 
З. Чим відзначається Донецьке вугілля? 

4. Як великі запаси вугілля Донецького і :Львівсько-Волинського 
басейнів? 

fS. Де на Украіні є буре вугілля? 
6. Де зосереджені поклади торфу? 
7. Де є нафта? 
8. Де зосереджені поклади rа.зу? 
9. Позначіть на контурній мапці зSJІягання горючих копSJІин. 
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МЕТАЛЕВІ КОПАЛИНИ (РУДИ) 

Україна має поклади залізної, марrанцевої й титанової 

руд; дві перші з них мають світове значення. 

ЗАЛІЗНА РУ ДА від о грає головну ролю серед метале

вих корисних копалин. Україна має значні запаси залізної 

руди. В її межах знаходяться три основні залізнорудні ба
сейни: 1. Криворізький, 2. Кременчуцький і 3. Керченський. 

1. Криворізький залІзнорудний басейн є основною сиро
винною базою металюргії України. Цей басейн розмістився 
на Правобережжі, в межах Дніпропетровської области. його 
запаси сягають 10 млрд. тон руди. 

Руди Кривого Рогу містять 30-50% заліза. Це в основ

ному червоний залізняк. Родовище має вигідне географічне 
положення, й відносно у невеликій віддалі до Донбасу. 

2. Кременчуцький залІзнорудний басейн розкинувся на 
північ від Криворізького басейну, вже на Лівобережжі, здовж 
ріки Псьол. Запаси залізної руди становлять близько 1.4 млрд. 
тон. Руда є високої якости (35-69% заліза); переважають за
лізисті кварцити й маrнетит. 

3. Керченський залІзнорудний басейн займає східню 
частину Кримського півострова. Запаси руди в ньому пере
вшцують 2 млрд. тон. Кількість заліза в руді дорівнює лише 
від 30 до 40%. Руда цього басейну залягає близько поверхні 
і її добувається відкритим способом. Значна кількість у руді 
фосфору зменшує її якість. 

МАРГАНЦЕВА РУДА - це мінеральний сирівець, необ
хідний до одержання високоякісних сортів сталі. Україна ба
гата на поклади цієї руди і займає перше місце в Совєтськім 

Союзі та одно з перших місць у світі. 

Найбільшим і найважнішим басейном видобутку мар
rанцевої руди є НІкопІльський басеЙіІ, на півдні України, в 
околиці міста Нікопіль, над Дніпром. Він займає площу по

верх 520 кв. км. (200 кв. миль). Руда цього басейну високо
якісна. Чистого металю в руді є 3348 % . Руда залягає близь
ко поверхні (до глибини 80 м.; 262 стоІШ), а товщина шарів 
сягає від 1.5 до 5 метрів (5-16 стіп). Ії запаси обраховують 
на 3 млрд. тон. 

Останніми роками на Лівобережжі, в межах Запорізь
кої области, відкрито новий, Великотокмацький марnuщев~ 
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ру.цний басейн. Якістю й кількістю руди він не поступається 
перед Нікопільським. 

Розташування покладів марганцю недалеко Кривого 
Рогу й Донбасу причиняється до розвитку металюргії У краї
ни. 

Запаси руд кольорових металів на Україні - незначні. 
Серед них найважливіше значення мають: титанова руда, 
ртутна руда, нікелева руда, боксити та магнієва сировина. 

Титанова руда є в Дніпропетровській області (Само
тканський поклад) і в Житомирській області (басейн ріки 
Ірші, притоки Тетерева). Титан має велике значення в роз
витку металюргії та хемічної й інших галузей промисловости. 

Він має малу rm:тому вагу, високу тривкість і є протикоро
зійний. 

Ртутна руда є в Донбасі (Микитівське родовище, у ме
жах міста Горлівки). 

Нікелева руда має два родовища: Побузьке (Кірово
градська область) і Придніпровське (Дніпропетровська об
ласть). Нікель широко використовується у виробництві особ
ливих сталей, що йдуть на виготовлення хемічної апаратури, 

медичних· інструментів і т. п. 

Боксити - це руда для одержання алюмінію. На Украї
ні вона виступає на півдні Дніпропетровської области й заля
гає пластами до 3-х метрів (10 стіп) завrовшки. Боксити міс
тяться на значній глибині, що утруднює їх видобуток. 

Мапdєва сировина становить сирівцеву базу для ви
робництва металічного магнію, який добувають з розчинів 
солей Сіваша і приморських лиманів та озер. 

3апвтаивя І вправи: 

1. Які руди є на Украіні? 
2. Назвіть і вкажіть на мапі залізнорудні басейни. 

3. Опишіть Криворізький залізнорудний басейн. 
4. Опишіть Кременчуцький залі·знорудний басейн. 
5. Опишіть Керченський залізнорудний басейн. 
8. Назвіть і вкажіть на мапі басейни марганцевої руди. 

Т. Опишіть Нікопільський басейн марганцевої руди. 

8. Назвіть і вкажіть на мапі поклади кольорових металів. 

8. Позна"Ііть на контурній мапці поклади металевих копалин. 

79 



НЕМЕТАЛЕВІ КОПАЛИНИ 

Україна багата на неметалеві корисні копалини, які ви
користовуються в домашньому господарстві, індустрії й ви

робництві будівельних матеріялів. 

СОЛІ. На Україні є поклади солей - кухоІПІоі (кам'я
ної і виварної), калІйноі, rлавберовоі та інших. 

Найбільшим родовищем кухонноі соли є АртемІвсько
Слов'янське родовище (в Донбасі). За запасами воно займає 
одно з перших місць у Совєтському Союзі. Товщина соляно

го шару сягає від 40-70 метрів (130-230 стіп). Тут є кам'яна 
і виварна солі. 

Дуже багато самосадної соли є в Кримській області 
- в Сіваші, озерах Перекопу, і поблизу Евпаторії. В тих 
озерах добувають також rлавберову сіль. 

Важливими соленосними районами кухонної і калій
ної солей є Передкарпатrя і Закарпатrя. Найбільші запаси 
калІйноі соли знаходяться в Калушl й Стебнику. 

ФОСФОРИТИ поширені по території республіки, проте 
не мають великого промислового значення. rx запаси неве· 
ликі. З них виробляють мінеральні добрива. 

ОЗОКЕРИТ (віск) є на Передкарпатrі, в околицях Бори
слава (Львівська область) і Старуні (Івано-Франківська об
ласть). його вживають в індустрії й медицині. 

СІРКА - цінний хемічний сирівець - знаходиться у 

Львівській області (Роздільське й Яворівське родовища). За 
запасами сірки Україна займає перше місце в Совєтському 

Союзі. 

fРАФІТ є в Побозькому (середній Бог), Криворізькому 
і ПриозІвському районах. його поклади незначні. r рафіт ви
користовується в різних галузях Промисловости. 

КАОЛІН є в більшості у Вінницькій, Дніпропетровській 
і Запорізькій областях. його вживається в хемічній, фарфо
рово-фаянсовій, паперовій і гумовій промисловості. 

МАРМУР є в Закарпатській, Кримській, Дніпропетров

ській, Житомирській, Одеській та Івано-Франківській обла
стях. 

ДороrоцІнне й кольорово-виробне каміння (топази, гір
ський кришталь, аметисти) знайдено в кристалічному масиві 
Житомирської области. 
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Україна багата на кам'яні будівельні матерІяJПІ, як гра
ніти, лябрадорити, базальти, вапняки. 

Джерела мінеральних вод і лІчничих rрязІв трапляють

ся в різних частинах України. Відомі є джерела на Перед
карпатті (Трускавець, Моршин), на Розточчі (Немирів), на Во
лині (Олесько) і на Передкавказзі (РСФСР). 

Зо.ПИТ8ІОІя І вправи: 

1. Які неметалеві копалини є на Україні? 
2. Які є роди солей і де на Украіні вони залягають? 

З. Де залягає сірка і яке місце за запасами вона займає в Совєтському 

Союзі? 

~. Де є rрафіт? 

~. Які області мають поклади мармуру? 

6. На які джерела Україна багата і де вони трапляються? 

7. Нанесіть на контурну мапку важливіші неметалеві корисні копалини. 

КЛІМАТ (ПІДСОННЯ) 

ВСТУПНІ ЗНАННЯ 

Вся земна куля оповита повітряною оболонкою, що 
зветься атмосферою. Атмосфера сягає до висоти 1 ООО км. 
(620 миль); в ній утворюються хмари, віють вітри, зміняється 
температура. 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ 

Повітря нагрівається й охолоджується, тобто змінює 
свою температуру. Температуру повітря вимірюється за до

помогою термометра. 

Щоб можна було порівнювати температуру повітря 
однієї доби з температурою інших діб, обраховується середні 
добові температури. (Наприклад: 10° (рано)+ 20° (в полуд
не) + 15° (ввечері) + 7° (вночі)=52 : 4=13° (середня добова 
температура). Із середніх добових температур обраховують 
середні температури місяця, а з середніх місяця - середні 

температури року. 

Для передбачення погоди температури наноситься на 

мапу погоди; місця однакових температур сполучується лі

ніями, які названо ізотермами. 

ЗапитаІDІя: 

1. За допомогою якого інструменту вимірюється температуру повітря? 

2. Що таке ізотерми? 
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АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 

Всяку речовину можна зважити. Обраховано, що 1 ку
бічний метер повітря важить близько 1 кілограма і 300 гра
мів. Повітря тисне на предмети, з якими :~:юно стикається. 

Якщо взяти стовп повітря від поверхні до верхньої межі атмо

сфери, то виявляється, що на кожний 1 квадратний санти
метр воно звичайно тисне з силою 1 кілограма. Такий тиск 
зветься атмосферним. Атмосферний тиск вимірюється з до
помогою приладу - барометра. Встановлено, що на рівні 
океану при температурі повітря о0ц ртуть у трубці · підні
мається на 760 міліметрів. 

Атмосферний тиск змінюється. При підніманні він 
зменшується, бо повітря стає рідше. Але й на тому ж самому 
місці барометр показує коливання тиску. Такі коливання 

відбуваються тому, що тиск повітря залежить від темпера
тури. Повітря при нагріванні розширюється, і тиск змен

шується; в холодній температурі повітря згущується, і атмо

сферний тиск зростає. 

3апитаІПІЯ: 

1. Що таке атмосферний тиск? 
2. За допомогою якого приладу вимірюється атмосферний тиск? 
З. Що діється з атмосферним тиском при ·підніманні? 

4. Що діється з повітрям при нагріванні і Я·КИЙ є тоді тиск? 

5. Що діється з повітрям в холодній температурі і який є тоді тиск? 

ВІТЕР 

Повітря над поверхнею Землі ввесь час рухається. Рух 

повітря в горизонтальному напрямі зветься вітром. Повітря 

з місця великого тиску перемішується в бік меншого тиску, 
і так утворюється вітер. Чим більша різниця в тиску, тим 
вітер сильніший. Вітер називають за тією стороною обрію, 
звідки він віє; напр., коли вітер віє з заходу, то зветься захід

нім. Зміна напряму вітру майже з правила веде до зміни 

погоди. 

Запитання: 

1. Що зветься вітром? 
2. Коли вітер є сИJІьний ? 
З. Як зветься вітер, що віє із сходу. 
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ОПАДИ 

Дощова вода частинно випаровує, т. зн. перетворюєть

ся в пару, і стає невидимою, як і повітря. Кількість водяної 

пари в повітрі не завжди однакова. Влітку все висихає швид

ко. Восені й особливо взимку висихання відбувається значно 
повільніше. Це пояснюється тим, що тепле повітря може вмі

стити більше водної пари, ніж холодне. Якщо повітря не 
може поглинути більше пари, ніж воно містить, то його на
зивають насиченим. При охолодженні насиченого повітря 

водна пара перетворюється у воду, яка спадає у виді дощу. 

Літніми вечорами в низовинах біля води утворюється туман 
(мряка). Коли туман є на значній висоті, він являє собою 
хмару. Хмари бувають: перисті, купчасті, шаруваті й куп
часто-дощові (мал. 74). Хмари дають атмосферні опади: дощ, 
снІr, крупи і rрад. 

Кількість опадів визначують за допомогою опадоміра. 

Це посудина з мірилом, яким відчитують висоту опаду. Сума 

вимірів за всі місяці року дає річну кількість опадів. 

ЗапнтаІDІя: 

1. Яке повітря вміщує більше водної пари, тепле чи холодне? 
2. Коли повітря стає насиченим ? 
З. В що перетворюється водна пара при охолодженні насиченого повітря? 

4. Що таке хмара? 
f5. Які бувають хмари ? 
8. З допомогою чого визначають кількість опадів? 

ПОГОДА І КЛІМАТ 

Температура повітря, тиск, вітер, хмарність опади 

творять погоду. Погодою зветься стан атмосфери в даний 
час і в даному місці. В той самий час в різних місцях погода 

буває різна; напр., у Львові може бути хмарна погода з до

щами, а у тій же порі в Києві може бути сонячно. 
Погода в тому ж самому місці постійно міняється, але 

11е кожного року однаково. Проте, для даної місцевости, в 

наслідок багаторічних спостережень, можна встановити пере

січний стан погоди, який зветься кліматом. 

Клімат для різних місцевостей є різноманітний. Він 
:.алежить від: а) географічної ширини, б) віддалі від океанів, 
11) океанічних течій і г) висоти місця. 

Сонячне проміння нагріває земну поверхню неоднако-

1ю. Найбільше тепла одержує екваторіяльний пояс. У цьому 

83 



74. Хмари: 1. перисті,. 2. купчасті, 3. шарувато-дощові, 
4. купчасто-дощові 

поясі панує rарячий (тропічний) клімат. Околиці полюсів 

мають холодний (полярний) клімат. Поміж зонами гарячого 
й холодного кліматів міститься зона помірного клімату. У по

мірному кліматі літо тепле, а зима хоnодна. В цій зоні міс

титься Україна. 

Звичайно клімат країни, що є близько до океану, від
різняється від клімату в середині материка. У надокеанських 

країнах немає різких відмінностей між температурою зими 

і літа. Протягом року часто стоїть хмарна погода й випадає 

багато опадів. Такий клімат зветься морським. 
В місцях, далеких від океанів, повітря звичайно від

значається сухістю. Літом буває гаряча безхмарна погода, 
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а зимою приходять великі мороз~~. ~(лІмат з великою різни

цею температур зими і літа та з невеликою кількістю опадів 

зветься континентальним. 

Вплив на клімат мають океанічні течії. Від централь

ної Америки пливе в напрямі Европи тепла r ольфова течія, 
яка обливає західні береги материка. Вплив тієї течії nід
чувається в західній Україні. 

Відомо, що з підняттям вгору температура обнижуєт:..)
ся; тому в горах холодніше, ніж на низовині. 

Запитання: 

1. Що ми: називаємо погодою? 
2. Що таке клімат? 
З. Від чого залежить клімат? 

". Де міститьсл зона помірного клімату? 
~- Де є морський кліма·r 1 що його характеризує? 
6. Де є кон1·инентальний клімат і що його характеризує? 

7. Де на Украіні відчувається вплив Гольфової течії? 

КЛІМАТ УКРАІНИ 

Україна міститься в помірному кліматичному '· ·оясі. rї 
клімат міняється не лише з півдня до півночі, залє:жно від 

rсоггафічної ширинй. РішальнимІ' чинника11.ш у формуяан-
11і клімату України є також теплі й вологі повітряні М"'·.и, 

що йдуть з Атлантич1юr1' океану, то сухі й холодні маси, що 

11ере':уваються з Азії. Тому кліма1 Укоаїни міняється також 

1 з~vоду до сходу. Кажемо, що в Tuiv1.Y напрямі зростає кон
Іинентальність клімату. В цілому клімат України є по~v-t.;..~но

континентальний. - Особливі кліматичні прик.111ети мають 
юри й південне узбережжя Криму. 

ТЕМПЕРАТУРА 

Температура повітря н 1 Укра·~ні про~.·ягом року міняєть

<:Я. Взимку - найхолодніше на північному сході, а .'а~:теплі

шс на південному заході; влітк~ -- н .і: ··епліше на п~вд~нно

-.су сході, а найхолодніше на п·~ні ... ному заході. 
Найхолоднішим місяцем є січень, а найтеплішшv. -- ли

nень. Січневі ізотерми мають в основному напрям з північ-

11оrо заходу на південний схід, а липневі - з південного за

щду на північний схід. Найбільш континентальний клімат 
\tac східня Україна, найменш континентальний - західня. 

85 



Південний берег Криму, що є захищений горами від холод

нпх північних вітрів, з-поміж усіх частин України, має на 

протязі року найвищу температуру, а дощі падають осінню 

й зимою; тому тут панує т. зв. середземноморський клімат. 

Україна міститься поміж січневими ізотермами 4°Ц 
(39.2°Ф) на півдні і - 9°Ц (15.8°Ф) на північному сході. 
Крайніми липневими ізотермами на території України є 18°Ц 
(64.4°Ф) на північному заході, і 24°Ц (7S.2°Ф) на південному 
побережжі Криму. 

Температура в окремі роки відхиляється від загально

го перебігу ізотерм. У Ворошилоградській області завважено 
найнижчу січневу температуру -42°Ц (-4З.6°Ф), в Черка
ській -41°Ц {-4t.8°Ф). Найвища температура повітря за
реєстрована в степах України доходить 40°Ц (1О4°Ф). 

Запитан11я І вправи: 

1. Який є клімат України? 
2. В якому напрямі зростає континентальність клімату України? 
З. Як міняється температура повітря на Україні протягом року? 

4. Який місяць року на Україні найхолодніший, а який найтепліший? 
5. Який напрям мають січневі ізотерми ? 
6. Який напрям мають липневі ізотерми? 
7. Яка частина України має найбільш ионтинентальний клімат? 
8. Яиий клімат має південний берег Криму? 
9. Поміж якими січневими ізотермами міститься Україна? 

10. Які є крайні липневі ізотерми на території Украіни? 

11. Які найнижчі й навищі температури завважується на Украіні 
окремими роками ? 

12. Зарисуйте на контурній мапці крайні січневі ( фіолетно) й липневі 

(червоно) ізотерми. 

ВІТРИ 

Напрям та швидкість вітрів України залежить від роз

поділу атмосферних тисків. - Щодо впливу вітрів Україну 
дасться поділити на дві частини лінією, що з'єднує міста Ки
шинів-Кіровоград-Полтаву і Харків. На північ від неї зимо

вою порою переважають західні й південно-західні вітри, а 

до півдня - східні і південно-східні. В теплу пору року, з 

обниженням тиску, по всій У країні переважають західні й 
північно-західні вітри. В Карпатах і Кримських горах панують 

місцеві вітри. 

На узбережжях Чорного й Озівського морів влітку фор
муються бризи, що вдень дмуть з моря, а вночі - з суходолу. 
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38.питаиия І вправи: 

1. Зарисуйте на контурній мапці переривану лінію, за якою щодо впливу 

вітрів дасться Украіну поділити на дві частини. 

2. Які вітри переважають взимку на північ .від зарисованої лінії? 

З. Які вітри переважають взимку на південь від зарисованої лінії? 

4. Які вітри переважають по всій території Украіни в теплу пору? 
~. Що таке бризи? 

ОПАДИ 

Опади розділяються по територн України нерівно
мірно. Кількість опадів змінюється залежно від пори року, 
рельєфу та rеоrрафічноrо положення місцевости. В теплу 
пору року опадів випадає в 2-3 рази більше, ніж в холодну 
пору. Винятком є південний берег Криму, де найбільша кіль
кість опадів припадає на холодну пору року. 

Північно-західня У країна дістає найбільшу кількість 
опадів (на Поліссі 550-700 міліметрів; 21-28 інчів). В міру ходу 
на південний схід. кількість атмосферних опадів меншає 
(у Лісостепу 500-600 мм; 20-24 інчів). Крайнє - південна і 
південно-східня частини дістають мало опадів, а навіть за

знають недостачу (Причорноморська низовина 300-400 мм; 
12-16 інчів). До виїмку належать Донецький кряж і Кубан
ська низовина, де атмосферних опадів знову більше (400-
700 мм; 16-27 інчів). З усіх українських земель найбільше 
опадів мають Карпати (700-1 200 мм; 26-47 інчів). 

Найбільше днів з опадами (до 190 в році) буває в за
жідній і північно-західній частинах України, а також в Карпа
тах, Закарпатті і Кримських горах; найменше - в півден

ному Степу і морських узбережжях (120-100 днів). Зливи час
тіше бувають в Західній У країні. 

:Іапитания І вправи: 

1. Яка частина Украіни дістає найбільше опадів? 
2. В якому напрямі кількість опадів меншає? 
3. Скільки опадів мають гори Карпати, а скільки Причорноморська 

низовина? 

4. Чим зумовлений розподіл атмосферних опадів на території України? 
:\. В яких частинах України буває в році найбільше днів з опадами? 

ПОРИ РОКУ 

Характеристична особливість клімату У країни - це 
виразні пори року й різкі переходи поміж ними. 
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Зима на Україні холодна. Вона триває до чотирьох мі
сяців, а на Закарпатті, південному-заході й півдні - до трьох 

місяців; в Криму - ще коротша. Суворість зими збільшуєть
ся в північно-східньому напрямі. 

Зима починається в кінці листопада або з початком 
грудня, а кінчається в березні. Перші приморозки З'являють
ся вже з початком жовтня, а останні бувають ще в травні. 
Сніг починає падати в листопаді, часом при кінці жовтня. 

Стійкий сніжний покрив твориться на півночі при кінці ли

стопада, на півдні - в грудні. За час зими сніг декілька разів 

зникає й укладається знову. Тільки на південному березі 
Криму сталий сніговий ПО:t<рив не утворюється. 

Північно-західня Україна, що на неї впливають теплі 

й вологі повітряні маси, які П?Иходять з Атлантичного океану, 

має м'які й хмарні зими, та часто буває відлига. Центральна 

й північно-східня Україна, яка перебуває під впливом схід
ніх і північно-східніх вітрів, має зиму ясну й сувору, а від

лига буває там рідко. 
Зима починається на північному сході У країни й rюсу

вається в південно-західньому напрямі; на самому останку 

досягає Кримського півострова. 

Весна на У країні приходить у березні з південного за
ходу й поширюється в північно-східньому, напрямку. Ночі 

бувають прохолодні, дні теплі з перепадаючими дощами, го
ловно в західній Україні. 

Початок весни супроводжується приходом теплих по

вітряних мас, що викликає інтенсивне танення снігу. Після 
звільнення земної поверхні від снігу відбувається швидке під
вищення температури rрунту й повітря. - На весні для всієї 

України характерні приморозки, які іноді спостерігаються до 

кінця травня - на півночі, і до середини травня - на півдні. 

Деколи в ту пору вриваються на Україну арктичні (північні) 
маси повітря, через що ще іноді у травні бувають снігопади. 
- Весна триває по кінf'ць травня (мал. 75). 

Літо на Україні тепле і триває три місяці - червень, 

липень і серпень; на півдні ще довше. В північно-західній 

часті воно помірне. В східньому і південно-східньому напря
мі температура підноситься, хмарність зменшується, й літо 
стає гаряче. Температура повітря може досягати 42°Ц 
(108.4°Ф), але вологість є низька. На півдні й південному схо
ді України деколи літом бувають суховії й посуха, які при
носять велику шкоду сільському господарству. 
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75. Полісся: листовий ліс вчасною весною 

Осінь на У країні буває тепла , й довга (від вересня до 
листопада). Вона характеризується поступовим зниженням 
температури повітря і збільшенням числа днів з легкими опа
аами й ту.манами. Проте восені бувають досить тривалі пе
ріоди сонячної погоди, коли температура повітря перевищує 
Ю0Ц (68°Ф). Інколи знову цвітуть сади. Такий теплий пе
ріод має назву "бабине літо". Протягом вересня й жовтня 
ма Україні бувають ніччю приморозки. В листопаді добова 
температура повітря обнижується до о0ц (З2°Ф), а під кінець 
місяця не раз утворюється сніговий покрив, хоч не завжди 
стійкий. 
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ОКРЕМІ КЛІМАТИЧНІ РАЙОНИ 

Клімат Карпат гірський і залежить від висоти місця 

над рівнем моря. Температура липня коливається від 20°Ц 
(68°Ф) - на південному березі Карпат до 10°Ц (SО0Ф) - в 
долішній смузі полонин; на найвищих верхах вона спадає до 

6°Ц (43°Ф). Менші зміни (від - 3° до - tо0Ц; 27°-t4°Ф) бу
вають зимою. 

Зима триває тут 4 до 5 місяців, весна холодна, літо 

прохолодне, а осінь довга й погідна. Перші приморозки в 

Карпатах бувають деколи у вересні, а останні - при кінці 
травня. Кількість атмосферних опадів тут велика (900-
1 200 мм;· 35-47 інчів); найбільше їх випадає в червні й липні, 
найменше - в січні й лютому. Сніжний покрив стійкий і 
досягає висоти кількох метрів. Сніг зникає в долинах при 

кінці квітня, а високо в горах - в середині літа. 

Клімат Кримських гір сильно відмінний від клімату 

Карпат. Кримські гори своїми південними збочами звернені 
до теплого Чорного моря, а північні схили є під впливом ма

терика. Клімат гір прохолодний і вологий. На висоті 1200 м. 
(З 900 стіп) середня температура липня 15.7°Ц (60°Ф), січня 
- 4.2°Ц (24°Ф) з сильними вітрами, а іноді й сніговими хур
товинами взимку. Кількість опадів на Яйлі коливається від 

1 ООО мм (39 інчів) - на заході до 500 мм (20 інчів) - на 
сході. Яйла є джерелом живлення рік усього півострова. 

Окремим кліматичним районом є півдеІППІй береr Кри
му. Зима тут легка (пересічна зими від 2° до 4°Ц; ЗS0-З9°Ф) 
з дощами. Сніг падає рідко й скоро тає, а літо буває сухе 
й гаряче. Воно триває майже півроку, а 4 місяці в році мають 
температуру вище 20°Ц (68°Ф). Атмосферних опадів падає 
450-600 мм (18-24 інчів) в рік, головно з жовтня по березень. 
Тут клімат є середземноморського типу, але більш холодний, 
ніж у середземноморських країнах; це тому, що зимою про

никають сюди з півночі маси холодного повітря (мал. 76). 

ЗапвтаІоuІ: 

1. Що є характеристичною особливістю клімату Украіни? 
2. Опишіть зиму на Украіні. 
З. .Яка весна на Украіні, де починається і як довго триває? 

4. Опишіть літо на Украіні. 
:і. .яка буває осівь ва Украіиі? 

6. Чим цікаві ·пори року в Карпатах? 
7 . .Який клімат мають Кримські гори? 
8. Опишіть клімат південного берегу Криму. 
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76. Крим: курорт на південному побережжі 

rРУНТИ 

tрунт - це пухка поверхнева поволока землі, приrідна 
мя розвитку рослин. 

Основною rрунтотворною породою великої частини те

території України є лєс (жовта глинка). На цій породі, в серед
ній і південній смузі У країни, утворились чорноземи. Діялось 

це під вІШивом обмеженої кількости опадів, високої темпе
ратури і степової рослинности. В таких умовинах органічні 
рештки рослин скоро перегнивали і з'єднувались з лєсом. 
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Чорноземи це найбільш родючі rрунти України. Вони мають 
в собі від 3.5 до 8% гумусу (органічної частини rрунту). 
Чорноземи займають біля 44 % території У країни. 

На півночі У країни залягають піскові й супіскові (зло
жені з глинистих, пилуватих і піщанистих частинок) породи. 
Там є достатня кількість опадів, а стікання поверхневих вод 

сповільнене. Органічні рештки перегнивають повільно; і ви

никає кисле середовище. В таких умовинах утворились там 

дерново-підзолисті (легко-піщані, глинисто піщані і супіщані) 
rрунти, які займають ./. ~ % території України. 

При переході з півночі до півдня у лісах утворились 

з колишніх чорноземів спопільнені rрунти, т. зв. сірі лісові 

rруІПИ. 

На крайнім півдні України, де є недостатня кількість 

опадів, кількість гумусу зменшується до 2-3%, і чорноземи 

переходять в каштаноиі rрунти. Вони займають до 5 % тери

торії У країни. 

На продуктах звітрювання твердих гірських порід утво

рились rІрсьх! rрунти. ~х родючість залежить від роду порід, 
абсолютної ВИС(\ТИ та роду рослинности. Вони поширені в 
Карпатах і Кримських горах. 

На обнижен:п місцях побережжя Чорного й Озівсько
rо морів, головнІJ довкруги Сіваша, утворились солончаки. 

Запитання 1 ІШравв: 

1. Що таке rрунт? 
2. Що є основною rрунтотворною породою великої частини Украіни? 
З. В якій частині Украіни уrворИJІись чорноземи? 

4. Який % тер11·.rор~: Украіни займають чорноземи? 

5. В якій частині :';"'країни є дерново-підзолисті rрунти? 
6. Які rрунти вкривають крайній г.івдень Украіни? 
7. Які rрунти України найбільР R~~ )Жайні? 

8. Впишіть на контурній мапці поширення rрунтів Украіни. 

ОРГАНІЧНИИ СВІТ 

РОСЛИНИ 

Рослинність України є різнородна. Північ, північний 
захід · r:-ри вкриті лісами; середня смуга - лісами й травами, 

а пі,._· ·;rь України вкритий майже виключно травами. 

На характер рослинности України вплинули: клімат 

(головно кількість атмосферних опадів), рельєф і rрунти. Кро-
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77. Листки дерев мішаних лісів: 
1 - береза, 2 - бук, З - вільха, 4 - в'яз, 5 - граб, 6 - дуб, 

7 - клен, 8 - липа, 9 - осокір, 10 - смерека (ялиця), 11 -
сосна, 12 - тополя, 13 - явір (клен), 14 - ялина, 15 - ясень. 
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78. Чагарники (кущі): 
1 - ліщина, 2 - мВJІина, З - чорниця, 4 - шпшШІа. 

Трави й зілля У краЇШІ 
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18 

79. Трави й зілля України: 
1 - астрагал, 2 - васильки, З - вівсяниця (костриця), 4 - rори

цвtт, 5 - жовтець, 6 - зірочки, 7 - ковила, 8 - конюшина, 

9 - молочай, 10 - осока, 11 - очерет, 12 - первоцвіт, 13 - пи

рій, 14 півонія, 15 - підсніжник, 16 - полин, 17 - типчак (вівся

ниця борозниста), 18 - тюльпан, 19 - шавлія, 20 - шафран. 
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мі того, великий вплив на рослинний покрив, його склад і 

характер має господарська діяльність людини. Людина роз

орала степові простори й використовує їх під сільсько-госпо

дарські культури. Вона охороняє ліси, осушує болота, на
воднює сухі простори і таким чином змінює рослинність. 

Найбільш північна, волога частина України, вкрита лі
сами, це - Полісся. Ліси тут бувають хвойні, мішані й де
коли листяні. Найбільш поширені соснові ліси. Мішані ліси 
складаються з сосни, берези, rраба, дуба, вільхи, осики, липи, 
в'.яза, клена, .ясеня (мал. 77); ростуть також тополя і осокір. 
На правобережному Поліссі зустрічаються також невеликі ді
лянки дубово-грабових лісів, а на лівобережному - ділянки 
дубово-кленово-липових лісів. Із чагарників (кущів) пошире
ні ліщина, rоробина, малина та ін. (мал. 78). Низькі місця 
Полісся вкриті болотами, і там ростуть вільхи та лози. Най
більші площі під болотами є в північно-західній частині 
Полісся. 

Здовж поліських рік розкинулись заливні луги з тра

в'янистою рослинністю, якої представниками є мітлиця, тон
конІr, жовтець і конюшина (мал. 79). 

На південь від Полісся кількість лісів, що займають 

сірі, підзолисті rрунти, зменшується в напрямі з півночі на 

південь. Чорноземні простори вкриває степова рослинність. 

Лісова рослинність виявлена тут широколистими дере

вами, як: дуб, граб, липа і клен. В підліску переважають: 
ліщина, брусниця, бруслина і шипшина. Дубово-грабові ліси 
поширені в основному на просторі від Передкарпаття до Дніп

ра. В долинах рік і на піскових rрунтах ростуть соснові ліси 

(бори). Граб росте в основному на Правобережжі, а липа 
- на Лівобережжі. Бук поширений лише в крайнє західній 
частині лісостепу. 

Найбільш поширеними степовими рослинами є: костри

ця (вівсяниця), ковила (тирса), типчак, осока, конюшина й 

шавлія. 

Тепер увесь незаліснений простір розораний і занятий 

під поля пшениці, кукурудзи, картоплі, цукрового бур.яка, 
сади й городи. Цілинних степів збереглось тут мало, і вони 

є під охороною держави. 

На півдні України поширились були колись степи. 
Сьогодні в природному стані вони збережені лише у заповід
никах. Основна маса степів тепер розорана й зайнята під 

поля пшениці, кукурудзи, соняшника. та інших сільсько-гос

подарських рослин. 
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Типовими природними рослинами степу є ковила, ТИП· 

чак, костриця, тонконіr, rорицвіт, шавлія й будяк. Ранньою 
весною розвивається тут багато ефемерів, які до початку літа 
вспівають відцвисти й дозріти, а це: тюльпани, рясток тонко

листий, зірочки. 

На крайному півдні степу на солоних rрунтах ростуть 

рослини, здібні поглинати вологість, її тримати й повільно 
витрачати. Представниками цього типу є солонець, содник, 

курай, покосниця, пирій і полин кримський. 

В степу деколи стрічаються малі ліси, складені з дуба, 
в'яза та липи. Вони ростуть головно в балках і байраках. 
В степу засаджені полезахисні смуги, складені з дуба, ясеня, 
акації та інших порід. 

На низах Дніпра, Дністра, Дунаю й Кубані розкинулись 
прирічкові плавні. В них розвивається болотяна рослинність: 
очерет, мітлиця; з дерев стрічаються тут - верба і осокір, 
а з кущів - лоза. 

В Карпатах виразно показана вертикальна зональність 
рослинности. У передгір'ях Карпат, до 400-500 м. (1 300-1 640 
стіп) над рівень моря, поширені широк.олисті ліси, складені 
з дуба, rраба, бука, клена й липи. До висоти 900-1 200 метрів 
(2 900-3 900 стіп) ростуть мішані ліси, складені з бука, граба, 
явора, смереки та ялини; стрічається також кедр, подекуди 

великі букові ліси. Дерева бувають тут заввишки на 20-30 
метрів (60-100 стіп). 

На висоті від 1 2.00 до 1 500 м. (З 900-4 900 стіп) пошири
лись смерекові ліси. Вище від 1 500-1 900 .метрів ( 4 900-6 230 
стіп) Карпати вкриті лугами, де ростуть трави й низькорослі 
чагарники {кущі): ocorc.a, рододендрон, стелюща азалія, брус
ниця, чорниця. Місцеве населення називає ті луги полони

нами. Вони особливо гарні весною, коли цвітуть шафрани, 
первоцвіти, проліски, підсніжки, білотки та інші. 

Рослинність гірського Криму й південного берега Кри
му відмінна. Також склад рослин північних і південних схи

лів гряди різний. В долішньому поясі південних схилів рос

линність середземноморського типу; її становлять такі деко

ративні види, як кипариси, лаври, лавровишні й олеандри. 

Тут вирощують також субтропічні культури: маслину фісташ
ки, rранат, хурму (дактилеве дерево), фіrи, суничне дерево 
й мигдаль (мал. 80). 

В прибережній смузі до висоти 300 метрів (1 ООО стіп) 
поширені зарослі ІПІЗькорослого лісу, що складається в осно-
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80. Рослини південного Криму: 
1 - r'раиат, 2 - кипарис, З - лавр, 4 - лавровишня, 5 - :миr. 

даль, 6 - фісташка. 

ві з дуба та ялівцю. Дуже поширені зарослі сухолюбних ко
лющих кущів і трав'янистої рослинности, якої представника
ми є великий молочай, шавлія і південні види васильків, 
астраrал та інші. 

Верхній, більш вологий пояс південного схилу Крим
ських гір покритий дубовими й сосновими лісами. Близько 

його горішньої межі переважаючою породою є бук; з ним 
часто перемішані rраб, rруша й клен. Букові ліси вкривають 
і північні схили Яйли. 

Верхня, плоска частина Яйли - це безлісне кам'янисте 
карстове плато, вкрите травами, а особливо зіллями. Під кі
нець квітня тут цвітуть пІдсніжки, крокуси, степова осока й 

жовта крупка. В місяці травні луги являють собою барвистий 
килим квітів, серед яких відрізняються ярко-червоні півонfі 

й фіолетно-сині васильки. 
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Запвтавив: 

1. Яка рослинність вкриває Украіну? 
2. Що вплинуло на характер рослинности Украіни? 
З. Які ліси вкривають північ Украіни і з яких дерев вони складені? 

4. Яка рослинність вкриває середню смугу Украіни? 
f5. Які є типові рослини степу? 
6. Який вигляд ·Має степ сьогодні? 
7. Як уклалась рослинність у Карпатах? 
8. Яка є рослинність гірського Криму й південного берега Криму? 

ТВАРИНИ 

Тваринний світ України досить різноманітний. Тут 
нараховується понад 28 тисяч видів диких тварин, серед них 
100 видів ссавців, 350 видів птиць, 200 видів риб і 20 тисяч 
видів комах. 

На півночі України - в лісах - живе 65 видів ссавців, 
серед них зайці, лисиці, борсуки, білки, куниці, rорностаі, 
бобри, тхорі, козулі, дикі свині, вовки, єнотовиднІ собаки 
(мал. 81). Колись водились тут також рисі й ведмеді. Птиць 

нараховується 280 видів; типовими з них є: рябчики, rлухарі, 
тетереви, яструби, чорні синиці, кулики, волові очка, дятлі, 
соловіі, rорлиці (мал. 82). 

На полях України поширені ссавці-гризуни: суслики, 

хом'яки, тушканчики (земляні зайці), ховрашки, польові ми
ші; це шкідники в сільському господарстві. 

Найбільше поширеними птицями є: польові жайворон
ки, куріпки (куропатки), перепіщ_w, дрохви, стрепети, луні й 

золоті бджолоїдки. 

На полях також множаться численні комахи (сарана). 
Стави й болота У країни заселені численними видами 

качок. Місцями гніздяться сірі rуси й чайки, а в плавнях рік 

- лебеді. Для фавни сіл характерним є білий лелека (бузьок). 

Плавні морськоrо побережжя заселені великою кіль
кістю куликів і бакланів. 

З олазунів на У-країні поширені: болотяна черепаха, 
ящірка, вуж звичайний і rадюка (звичайна й степова). У фав
ні земноводних спостерігається жаби (ставову, трав'яну, ро
пуху). 
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В Карпатах живе багато тварин, типових для Західньої 

Европи й лісів. Характеристичні для Карпат, але рідкі: 

олень, козуля, бурий ведмідь, рись, дика свІПІЯ, rорностай, 
куниця, білка, дикий кіт. З птахів типові тут: тетерев, глухар, 
рябчик:. орел-беркут, дятель, королик. 

Тваринний світ Кримських гІр споріднений з тварина

ми Малої Азії і значно різниться від фавни України. Серед 
птиць живуть тут: орли-стерв'ятники, чорні rрнфи, сови, пу
гачі, сойки, синиці, соловейки; з плазунів - гекон (ящірка). 
Крім названих (місцевих тварин), в Кримських горах поши
рені: шляхотнІ олені, кримські козулі, ласки, дикі rолуби, 
орли-білохвости, сипи, дрозди і гірські коноплянки. 

Ріки, озера й стави України багаті на рибу. Найбільш 
поширеними рибами є: щука, карась, лин, короп, окунь, лящ, 
судак, сом, осетер (мал. 83). 

Людина зробила зміни в природі. rї ділом було ви
нищення деяких диких тварин (диких коней, сайгаків, турів, 
рисів, ведмедів) та доповнення шляхом акліматизації нових 
цінних видів тварин. В республіці акліматизовані й широко 
розселились: єнотовидна собака, ондатра, місцями - бобр; 
з птиць - фазан. 

Тварини України 
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81. Тварини У країни - ссавці: 
1 - білка, 2 - бобр, З - борсук, 4 - бурий ведмідь, 5 - вовки, 

6 - горностай, 7 - дика свиня, 8 - дикий кіт, 9 - єнотовидна 

собака, 10 - заєць, 11 - козуля, 12 - :куниця, 13 - ласка, 

14 - лисиця, 15 - олень, 16 - ондатра, 17 - польова :миша, 

18 - рись, 19 - суслик, 20 · - тушкздчик, 21 - тхір, 22 - ховрах, 

23 - хом'як. 
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Птиці 
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82. Птиці: 
1 - бджолоїдка, 2 - волове очко, З - глухар, 4 - горлиця, 

5 - rриф чорний, 6 - гуска, 7 - дрохва, 8 - дятель, 9 - жай

воронок а. степовий, б. польовий, 10 - качка, 11 - коноплянка, 

12 - королик, 13 - кулик-сорока, 14 - куріпка сіра, 15 - лебідь, 

16 лелека білий, 17 лунь, 18 - орел степовий, 19 - орел стерв'ят

ник, 20 перепілка (перепел), 21 - пугач, 22 - рябчик, 23 - сини

ця, 24 - сова, 25 - сойка, 26 - соловій, 27 - стрепет, 28 - те

терев, 29 - чайка, ЗО - яструб. 

Запвтв.иня: 

1. Які тварини живуть у лісах Украіни? 
2. Які тварини живуть на полях? 
З. Якими тваринами заселені стави, болота й плавні Украіни? 

4. Які тварини живуть в Карпатах? 
rs. Які птиці типові для Кримських гір? 
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83. Риби рік, озер і ставів: 
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1 - лосось, 2 - верховодка, 3 - струмкова форель, 4 - харіюс 

звичайний, 5 - стерлядь, 6 - краснопірка, 7 - білизна, 8 - щу

ка звичайна, 9 - язь, 10 - лин, 11 - густера, 12 - підуст зви

чайний, 13 - лящ, 14 - судак звичайний, 15 - сок, 16 - окунь, 

17 марена дніпровська, 18 - карась звичайний, 19 - саза.в, 

20 - чехоня, 21 - рибець, 22 - тараня, 23 - вирезуб. 



ПРИРОДНІ ЗОНИ 

На території України, в напрямі з півночі на південь, 

природні умови змінюються. За особливостями будови й ха
рактеру поверхні, rрунтів, рослин і тварин, дасться вирізни

ти три природні зони: лісову, лісостеп і степ; окремими при

родними одиницями є: Карпати, Кримські гори й південний 

берег Криму. 

ЛІСОВА ЗОНА 

Лісова зона займає північ України. Вона межує на пів

дні з Лісостепом, приблизно по лінії: Холм - Володимир 
Волинський - Луцьк - Рівне - Шепетівка - Житомир 

- Фастів - Київ - Ніжин - Глухів. 
Лісова зона покривається приблизно з територією пів

нічних українських низовин - Підляшшя, Полісся і північної 

частини Придніпровської низовини, що лежать у межах УРСР 

й Білорусі. 

Характерними рисами Лісової зони є низовинний 

рельєф з широкими, здебільша заболоченими долинами, густа 
річкова сітка, високий рівень rрунтових вод (мал. 84). Клі

мат цієї зони помірно-континентальний. Середні температури 
найбільш холодного місяця січня змінюються із заходу на 
схід від -4°Ц (24.8°Ф) до -8°Ц· (17.6°Ф); середні темпера
тури найтеплішого місяця липня коливаються від t 7°Ц 
{62.6°Ф) до 19°Ц {66.2°Ф). Опадів буває 550 мм (22 інчів) 
в рік. 

r рунти тут дерново-підзолисті (попільнякові) й болотя
ні (мал. 85). 

Ріки повноводні з повільною течією. В їх долинах ве-

ликі площі займають заплавні луги. Майже % території Лі
сової зони вкрита лісами. Основну рослинність складають 
хвойні (головно сосна) і мішані ліси (мал. 86 і 87). Хво~ні 
ліси ростуть в більшості на пісках. Для південної частини 
зони, крім хвойних дерев, характерні: дуб, в'.яз, береза, граб, 
.ясень, клен, mma, - вільха, топол.я й осокір. На крайньому 

заході стрічається бук. 
В лісах зони живуть звірі: вовки, лисицІ, борсуки, лосІ, 

куниці, ондатри, бобри, єнотовидні собаки, тхорі; з птиць: 
тетереви, глухарі, .яструби ·й рябчики (мал. 88). 
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84. Полісся: відводнювальиий канал 

85. Полісся: торфове бarnc 
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86. Роди лісів: 
1 - сосновий ліс, 2 - смерековий ліс, З - буковий ліс, 

4 - грабовий ліс, 5 - березовий гай, 6 - дубовий ліс 

Населення Лісової зони випасає молочно-м'яснІ твариІПІ 
та розводить зернові (головно жито), картоплю і те:хнlчнl 
(льон, коноплі, хміль) культури {мал. 89, 90, 91 і 92). Також 
працює у підприємствах: лісової, паперової, фарфорово-фаян
совоі, леrкоі, машинової й харчової промисловости. 

У Лісовій зоні, зrлядно на межі з Лісостепом, є такі 
важли~іші міста: Володимир Волинський, Ковель, Луцьк, Рів

не, Овруч, Житомир, ЧернtrІв, Батурин, КонотІп, Путивль і 

столиця України - Киів (мал. 115); крім того Холм (у Поль
щі) і Пінськ (у БССР). 
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87. Полісся: ліс на баn1ах 

MaJI. 88 Тварини ПоJІІссв: 1 - змієїд, 2 - підорлr:к великий, 3 - тете

рев'ятиик, 4: - скопа, 5 - рябчик звичайний, 6 куниця лісова, 7 - непар

ний шовкопряд, 8 - тетерев звичайний, 9 - жовна, 10 - вовк, 11 -
.лісова полівка звичайна, 12 - заєць-біляк, 13 - лось, 14 - вухата сова, 

15 - лисиця звичайна, 16 - лиска, 17 - чорниш, 18 - гаршнеп, 19 -
.лелека чорний, 20 - горностай, 21 - лісова миша звичайна, 22 - )ПІ

mівка лісова, 23 - с.луква, 24 - свиня дика, 25 - бобер річковий, 

26 - синиця голуба, 27 - гадюка звичайна, 28 - кроншнеп великий, 

29 - чапля сіра, ЗО бурозубка звичайна, 31 - ропуха очеретяна, 32 -
бекас, 33 - веретінниця ламка, 34 - кутора велика, 35 тритон гребе
нястий, 36 - кумка звичайна, 37 - жаба ставкова 
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88. Тварини Полісся 
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90. Полісся: управа ріллі ва захід від міста Сарни 

110 



91. Село ва Поліссю 

92. Полісся: містечко Висоцьк 
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Киів - головне й найбільше місто України (в 1970 р. 
1 632 ООО), найвизначніший культурний осередок, одно з 

найбільших лромислових міст і важливий транспортовий ву
зол. Київ розташований на пограниччі двох головних смуг 

України - лісової й лісостепової, в місці, де Дніпро, прий
нявши свої найбільші притоки Прип'ять і Десну, стає потуж
ною рікою. Київ - старе місто, засноване біля 1 500 років 
тому, за княжих часів було столицею Руси, її політичним, 
релі1і.йпим і культурним центром. В 1742 році місто нарахо
вувало біля 20 ООО мешканців (українців). Тепер, хоч біль
шість мешканців Києва подали себе за українців, але роз
мовною мовою Киян є російська мова. 

Запитання І 8Ірав8: 

1. Які природні зони утворились на тер1порії Украіни? 

2. Яку частину Украіни займає Лісова зона? 
З. Потягніть на контуриtй мапці південну межу Лісової зони. 

4. Який є клімат ЛІсовоІ зони? 
5. Які є r'руити ЛісовоІ зони? 
6. Як ріки пливуть на Попіссі? 
7. Які піси вкривають Попісся? 
8. Яке є занятrя насепення Попісся? 
9. Впишіть на контурну мапку важпивіші міста Лісової зони. 

10. Відчитайте з плану Киева важніші культурні пам'ятки. 

ЛІСОСТЕП 

На південь від Лісової зони широкою смугою, в напря

мі захід-схід, простягся Лісостеп (мал. 93). Це природна сму

га, в якій ліси чергуються з степовою рослинністю й фавною. 
Південна межа Лісостепу з Степом не є виразна; її визна

чають шн1єю через міста: Кишинів - Первомайськ - Кіро
воград - Кременчук - Красноград - Зміїв - Валуйки -
Бутурлинівка. 

Мал. 93 Твариии Лісостепу: 1 - зелений дятель, 2 - грак, З - голуб

синяк, 4 - ракша, 5 - кібчик, 6 - вивільга, 7 - крук, 8 - сипуха, 

9 - синиця велика, 10 - заєць сірий, 11 - сорока, 12 - повчок вели

кий, 13 - строкатий дятель малий, 14 - фазан звичайний, 15 - жаба 

гостроморда, 16 - єнотовидний собака, 17 - лісова миша жовтогорла, 

18 - видра, 19 - лелека білий, 20 - вихухіль звичайний, 21 - вуж 

звичайний, 22 - тхір звичайний, 23 - їжак звичайний, 24 - ховрах 

крапчастий, 25 мідянка, 26 - шершень звичайний, 27 - часничниця, 

звичайна, 28 - тритон звичайний, 29 - махаон, 30 - болотяна черепа.ха, 

31 хом'як звичайний, 32 ·- полівка звичайне., 33 - ящірка зелена, 

34 - жук-олень, 35 - кріт звичайний 
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93. Тварини Лісостепу 
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Лісостеп займає близько 30% території України. Він 
становить собою легко хвилясту рівнину, вкриту грубим ша
ром лєсу, в яку втинаються яруги й балки. Лісостеп охоп
лює Волинську, Холмську, Подільську, Придніпровську й Се

редньо-Руську височини та (частинно) Придніпровську і При
донецьку низовини. 

Лісостеп має помірно-континентальний клімат. Середня 

температура січня вагається від - 4°Ц (24.8°Ф) - на заході 
до - s0ц (17.6°Ф) - на сході; пересічна температура липня 
змінюється від 18°Ц (64.4°Ф) - на заході до 20°ц (68°Ф) -
на сході. В західній часті зони переважають вологі західні 
вітри, й тому опадів там більше (до 600 мм; 24 інчі); на пів
денному сході, де значний вплив мають сухі східні вітри, що 

:висушують повітря й rрунт, опадів буває менше (до 450 мм; 
18 інчів). 

rрунти Лісостепу чорноземні й сірі лісові; вони від• 
значаються великою врожайністю. 

ЛІс:и переважно листові. Ростуть вонИ головно в доли

нах рік і широких балках, а деколи виходять на міжрічкові 
простори. На вододілах і в балках переважають діброви і 
rрабовІ ral; на заході - букові ліси. В річкових долинах ліси 
складаються: з дуба, •'•зу, осокора і верби. На піскових ді
лянках ростуть с:ос:иоаІ лІс:и. Ліси вкривали первісно близько 
1/.J всього простору Лісостепу, а тепер становлять лише 11 % . 
В ділянках незаліс11е11их рідко поширена степова рослинність. 

Первісна рослинність в Зоні лісостепу збереглась лише в за
повідниках. 

В Лісостепу наслідком знищення в минулому шс1в роз

винулась ерозія rрунту (лесу). Через те тут утворилась густа 

сітка балок і ярів, обни:швся рівень rрунтових вод, і в зв'язку 
з цим обнизилась врожайність сільсько-rосподарських куль
тур. 

В Лісостепу живуть тварини: білки, лісов: куниці, 
борсуки, лисиці, зайці, тхорі, козулі, а в заболочених місцях, 
здовж рік: качки, журавлі, чаплі, лелеки, rуси. Із шкідників 

сільсько-господарських культур водяться миші, буряковий 
довгоносик і луговий метелик. 

Населення Лісостепу займається хліборобством; сіє ози
му пшеницю, кукурудзу, цукровий буряк, соняшник та інші 
сільсько-господарські культури (мал. 94). Розвинулись також 
садівництво, огородництво й тваринництво. З сільського гос

подарства живе 50-60% населення. 
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94. Поділля: типові подільські хати 

95. ТшІовий степовий краєвид біля Дніпропетровська 
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В Зоні лісостепу розвинулась різнорідна промисловість 

{цукрова, харчова, легка). Виросли тут численні промислові 
центри й міста; важливішими з-поміж них є Львів, Тернопіль, 

ВЬппщя, Черкаси, Полтава, Суми і Харків. 

Запитання І вправи: 

1. Потягніть на контурній м:апці південну межу Лісостепу. 

2. Який є клімат Лісостепу? 
З. Які є rрунти Лісостепу? 

4. Які піси ·поширипись в Лісостепу? 
5. Який вппив на rрунт м:ало зншцення пісів? 
6. Які тварини живуть в Лісостепу? 
7. Чим займається насепення Лісостепу? 
8. Впишіть на контурну м:апку важливіші міста Лісостепу. 

СТЕП 

Між Лісостепом і Чорним та Озівським морями nmро

кою смугою простягається Степ (мал. 95 і 96). Це легко хви
ляста рівнина, що ступенева обнижується на південь і часто 
круто спадає до моря. На Кримському півострові, в напрямі 

rip, вона поступово підноситься. Південна частина рівнини, 

між ріками Дніпром і Молочною, дуже рівна й слабо роз
членована. 

96. Село у степу 
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КЩмат Степу коІПИІІеІІТ8JІЬІПІЙ і засушливий. Середні 
січневі температури змінюються від о0 до - 1°ц (32° до 
ЗО.2°Ф) в степовому Криму, до -7°Ц (19.4°Ф) на північному 
сході зони. Середні липневі температури повітря змінюються 

від 21.5°Ц (7О.7°Ф) на північній межі зони до 23°Ц (73.4°Ф) 
- на півдні. Кількість опадів зменшується до 400 мм (16 
інчів). 

tрунти Степу переважно чорноземні. Верхній гумусо
вий покрив сягає 1 м. (3.3 стопи) глибини. На крайньому 
півдні, при морських берегах, де кількість опадів мала, заля

гають каштанові rрунти. В плавнях рік зустрічаються луrові 
rрунти. На лівобережжі долішнього Дніпра простягаються 
Олешківські піски. 

Представниками рослинного світу в Степу є сухолюбне 
зілля (полин, курай, ефемери), а в плавнях рік - очерет, 
верба, лоза; на пісках ростуть - колхІдська осока, пальчасте 
просо, nІщаІПІй чебрець. Деколи стрічаються в степу малі 
rai, складені з в'яза, рідше дуба, з кущами терну й бобовни
ка в підліску. 

Тваринний світ репрезентований гризунами - земля

ІПІЙ заєць (тушканчик), ховрашок, хом'як і бабак; також 

птицями - жайворонок, дрохва, степовий орел, чайка, кулик 

(мал. 97). 
3 давнього степу залишилась сьогодні лише назва. Він 

є тепер розораний і зайнятий під поля пшеmщі, кукурудзи, 

ячмешо й соняшника. Цілинні степи збереглись лише в за

повідниках: Асканія Нова (в Херсонській області), ХомутІв
сьІЬІй Степ (на Приозівській низовині) та Степ Кам'яні Моги
ли (на Приозівській височині). 

Для сучасного центрального і східнього Степу характер

ною рисою культурного краєвиду є численні копці шахт, ме

талюргійні, хемічні і машинобудівні заводи, а також під

приємства легкої і харчової промисловости. Східний Степ 

вкритий густою сіткою залізниць і шосейних доріг. 

Завдяки природним багатствам, сільсько-господарській 
сировині і приморському положенню в Степу утворились чис

ленні міста й промислові центри, як: Кривий Ріг, Дніпропет
_ровськ, Запоріжжя, Донецьк (мал. 98), Одеса (мал. 99), Хер
срн, Миколаїв і Жданів; у Криму - Евпаторія, Севастопіль 

(мал. 1 ОО), СімферопІль і Керч. 
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97. Тварини Степу 
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:Мал. 97 Тварини Степу: 1 - лунь степовий, 2 - орел степовий, З -
канюк степовий, 4 - боривітер степовий, 5 - дерихвіст степовий, 6 -
миша курганчикова, 7 - лежень, 8 - корсак, 9 - перепілка, 10 - хов

рах сірий, 11 полоз жовтобрюий, 12 - чубатий жайворонок, 13 - іжак 

вухатий, 14 - журавель степовий, 15 - дрофа, 16 - стрепет, 17 - ку

ріпка сіра, 18 - одуд, 19 - піщана ящірка, 20 - кріль дикий, 21 - вів

сянка чорноголова, 22 - перев'язка, 23 - гадюка степ~ва, 24 - про

сянка, 25 - тушканчик великий, 26 - мармуровий хрущ, 27 - ропуха 

зелена, 28 - вуж водяний, 29 ·- скарабей священний, ЗО - сліпак 

звичайний 

Запитання І вправи: 

1. Впишіть у властиве місце на контурній мапці "Степ". 
2. Як виглядає Степ? 
3. Який клімат Степу? 
4. Які rрунти Степу? 
5. Які pocmmи ростуть у Степу? 
6. Які тварини живуть у Степу? 
7. Впишіть на контурну мапку найбільший заповідник Степу. 
8. Впишіть на контурну мапку важливіші міста Степу. 

98. Донецьк 
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99. Одеса: пристань 

100. Крим: Севастопіль 
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КАРПАm 

Природа Карпат залежить від висоти гір, географічно
го положення й клімату (мал. 101). 

Клімат тут помірний-гірський. Пересічна річна темпе

ратура обнижується від s0ц (46.4°Ф) в передгір'ях до о0ц 
(32°Ф) і нижче у горах. Сніг починає падати в жовтні-листо
паді, а тає з початком травня. Карпати дістають найбільше 
опадів на Україні, до 900 мм (35 інчів) на підгір'ї, і до 1 200 мм 
(47 інчів) в горах. 

Найціннішим багатством Карпат є .пІс. Долом ростуть 
лист.янІ й мlшанІ ліси (складені з дуба, бу~а, граба і ялини); 
вище, від 600 метрів (1970 стіп), виступають букові і буково
.яJІИИовІ .пІси. Верхи гір (вище від 1 500 м.; 4 900 стіп) вкриті 
гірськими луrами з низькорослою травою й великими яркими 
квітами рододендронів та жерепом. 

101. Краєвид Карпат 
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102. Тварини Карпат: 
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Мал. 102 Тварm1и Карпат: 1 - беркут, 2 - щеврик гірський, 3 - білка 

звичайна карпатська, 4 - шуліка рудий, 5 - сичик-горобець, 6 - вед

мідь бурий, 7 - бурозубка альпійська, 8 - полівка снігова, 9 - кріт 

звичайний, 10 - рись, 11 - трипалий дятель, 12 - кіт лісовий, 13 -
дрізд гірський, 14 - неясить довгохвоста, 15 - шишкар яливовий, 16 -
завирушка альпійська, 17 - пугач, 18 - орел-карлик, 19 - горіхівка, 

20 - в'юрок канарковий, 21 - чижик, 22 - сВІПсан, 23 - ласка, 24 -
олень звичайний, 25 - снігур, 26 глухар звичайний, 27 - лазячий 

полоз лісовий, 28 - плиска гірська, 29 - слимак виноградний, 30 -
тритон карпатський, 31 - ящіркn живородяща, 32 - водяний щур 

малий, 33 - оляпка звичайна, 34 - жаба прудка, 35 - саламандра 

плямиста, 36 - кумка гірська 

Тваринний світ Карпат відрізняєrься від фавни решти 
України. Типовими тваринами тут є: карпатський олень, бу
рий ведмідь, дикий кlт, дикий кабан, орел-беркут,· рудий кор

шун, кам'JІІІИй дрозд, чорна бІлкs, живорІдна ящірка (мал. 

102). Для охорони первісної природи створено в Карпатах 
ряд заповідників. 

Населення Карпат займається рільництвом, тваринниц

твом і лісовим промислом. Виросли тут міста й промислові 
центри: ЧернІвцІ, Івано-Франкlвськ, Долина, Стрий, Самбір, 
Дроrобич, Борислав, Ужrород, Мукачеве, Хуст. 

Карпати притягають щороку тисячі людей з інших час

тин України та з чужих країн для відпочинку, лікування, 

туристики й спорту. Краса Карпат є джерелом надхнення 

для письменників і мистців. 

Запитання І вправи: 

1. Який є клімат Карпат? 
2. Якими лісами вкриті Карпати? 
З. Які твариви типові для Карпат? 

4. Чим займається населення Карпат? 
5. Впишіть на контурну мапку важливіші міста Карпат. 

КРИМСЬКІ rОРИ 

Рослинність Кримських гір інша на північних схилах, 

ніж на південних. На північних узбіччях - на передгір'ї -
виступає ·лісостеп; до висоти 700 метрів (2 300 стіп) - дубові 
.ліси і до висоти 1 300 м. (4 200 стіп) - букові ліси. На півден
них схилах гір, до висоти 300 м. (980 стіп) простягається сму
rа постІ.йно зеленої рОСЛИІПІости; до 900 м. (3 ООО стіп) 
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смуrа лісів, складена з Кримської сосни й дуба, вище до 
1 300 м. (4 200 стіп} - букові ліси. Верх гір - Яйла - стано
вить безлісне карстове кам'янисте плато, вкрите високоrір
ськими луками з кущами ялівцю. 

В горах знаходиться Кримський заповідник (мал. 103). 
Найціннішими хороненими тут тваринами є кримський бла
городний олень і козуJІJІ. 

Запвтаиия: 

1. Яким:и лісами вкритий північний схил Головної Гряди? 
2. Які ліси ростуть на південних схилах Кримських гір? 
З. Який вигляд має верх гір - Яйла? 

ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ КРИМУ 

Своєрідний природний район творить вузька (2-8 км.; 
1.2-5 миль) смуга південного берега Криму. Цей берег від 
півдня обливає незамерзаюче Чорне море, а від північних хо
лодних вітрів хоронять його гори. Зогляду на лагідність клі

мату, тут ростуть теплолюбні й вічнозелені дерева й кущі; 
вирощують тут також субтропІчнІ культури (фіrи, маслини). 

Завдяки середземноморському кліматові, морю і гарній 

природі південний берег Криму став найкращим курортним 
і відпочинковим місцем України. 

Важливіпmми курортами (із заходу на схід) тут є: Алуп
ка, JІІвадія (мал. 104), Ялта (мал. 105}, Алушта, Судак, Теодо
сія. 

Запитання І вправи: 

1. Які дерева ростуть і які культури вирощують на південному березі 

Криму? 

2. Чим є південний берег Криму для Украіни? 
3. Впишіть на контурну мапку три курорти Криму. 

Мал. 103 Тварини Кримських гір: 1 - :r'риф чорний, 2 - сип білоголо

вий, 3 - підковоніс великий, 4 - сойка, 5 - білка-телеутка, 6 - голуб 

сизий, 7 - муфлон європейський, 8 - жовтопуз безногий, 9 - кеклик, 

10 - козуля звичайна, 11 - сплюшка, 12 - куниця кам'яна, 13 -
свиня дика, 14 - олень звичайний кримський, 15 фазан звичайний, 

18 - костолуз, ·17 - синиця велика, 18 - кам'яний дрізд, 19 - квакша 
sввчайна, 20 хом'ячок сірий, 21 - :малинівка, 22 - соловейко західнв:й, 

28 - борсук, 24 - ластівка берегова, 25 - кримський богомол, 26 -
цикада крвм:ська, 27 - слимакоід кримський, 28 стриж білочеревий, 

2J - rопопалвй гекон кримський, 30 - ящірка скельна, 31 - сколо

пендра кІпьчаста, 82 - лазячий полоз леопардовий, ЗЗ - скорпіон 

кримський, М - сольпуга павуковидна 
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103. Тварини Кримських гір 
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104. Крим: Лівадія 

105. Крим: Ялта 

126 



АДМІНІСТРАТИВНИИ ПОДІЛ 

Україна нині входить у склад Союзу Совєтських Соція

лістичних Республік (СССР). Вона становить одну з 15 рес
публік, т. зв. Українську Радянську СоцІялІстичну Республіку 
(УРСР). Столицею УРСР є Киів, а столицею СССР - Москва. 

Республіка поділяється на області. За теперішнім адмі
ністративним поділом в Українській РСР нараховується 25 
областей: Вінниuька, Волинська (центр - Луцьк), Вороши
ловградська (бувша Луганська), Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Закарпатська (центр - Ужгород), Запорізь
ка, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Кримська, 

(центр - Сімферопіль), Львівська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Рівенська, Сумська, Тернопільська, Харківська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігів

ська. Назви областей взяті переважно. від назв обласних 
центрів. 

Області діляться на райони. Українська РСР нарахову
вала в 1970 році 475 сільських районів. Райони поділяються 

на сільради (найменші адміністративні одиниці, складені з 

декілька сіл). В 1970 році було там 8 598 сільських рад і 32 522 
населених пунктів (1242 міст і 31 280 сіл). 

За межами Української РСР українська етнічна тери

торія входить у склад адміністративних одиниць інших країн: 

Тираспільського, Дубосарського й Рибницького районів -
Молдавської ССР; Східньо-словацької области - Чехословач
чини; Ряшівського, Краківського і Люблинського (Холмщи
на) воєвідств - Польщі (після 11 Світової Війни українське 
населення відтіля було в більшості виселене); Берестської і 
Гомельської областей - Білоруської ССР; Брянської, Кур
ської, Білгородської, Воронізької й Ростовської областей та 

Краснодарського (Кубанщина) й Ставропільського країв -
Російської СФСР. 

Запитання І вправи: 

1. Що таке СССР, а що УРСР (УССР)? 
2. На які адміністративні одиниці поділяється Україна? 
З. Впишіть на контурну мапку (червоним олівцем) області України. 

4. В склад яких адміністративних одиниць поза межами УРСР 
входить українська етнічна територія ? 
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НАСЕЛЕННЯ 

ЧУСЛЕННІСТЬ І ГУСТОТА НАСFЛЕННЯ 

На 15 січня 1970 року населення Української РСР ста
новило поверх 47 мільйонів осіб. За кількістю населення 
Україна займає друге місце в Совєтському Союзі, після Ро
сійської Федерації, п'яте місце в Европі і 17-е місце у Світі 

(мал. 106). Населення Української РСР дорівнює 1.4% насе
лення Земної кулі. 

V роках після Першої Світової Війни (1921) населення 
України (в сучасних межах) становило 45 млн. осіб. За влади 
Сталіна на Україні природного приросту (надвишки народин 
над смертністю) не було (в 1939 році в УРСР - 40.5 млн.). 

Населення в млн. у 1971 році 

1. Китай 773 

2. Індія 550 

З. ЗСА 207 

4. РСФСР 131 

5. Івдонезія Ш 

6. Японія 105 

7. Бразілія 97 

8. Венr'лодеш 75 

9. Німецька Ф. Р. 59 

10. Ніr'ерія 57 

11. Вел. Врітанія 56 

12. Пакістан 54 

13. Італія 54 

14. Франція 51 

15. Мексіко 51 

16. УРСР 47 

106. Місце УРСР у Світі 
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Українські землі в УРСР пережили два великі голоди, що 

коштували мільйони людських жертв. Голод 1921 до 1922 
років був спричинений неврожаєм і соціяльно-політичними 
повоєнними обставинами. Тоді голодувало біля 7 млн. насе
лення; при цьому ІШІрились пошесні недуги, головно тиф, а 
подекуди й холера. З голоду і в наслідок недуг померло тоді 
близько 500 тисяч осіб. 

Другий, ще більший голод припав на 1932-33 роки, що 
був викликаний не природними, а політичними причинами. 
Голод був заплянований совєтською владою як репресія про
ти , селянства, яке опиралося колєктивізації. Засобами совєт
ського терору в українських селян забрано увесь хліб. Сіль
ське населення лишилося без жадних засобів прожитку. Го
лод захопив майже всю У країну, і смертність від голоду була 
дуже висока. Померло тоді біля 3-4 млн. осіб. 

Україна також понесла великі страти в людях у Дру
гій Світовій Війні. Згинуло тоді біля 5 млн. людей. 

Попри голод і воєнні -страти також природний приріст 

населення України останньо зменшився загроЗливо. Коли в 
1960 році він становив ще 13.6°/по, то в 1970 році він дорівню
вав лише 6° І оо ( 6 осіб на кожну 1 ООО). 

Середня тривалість життя для чоловіків - 68 років, 
для жінок - 74 роки. Загальна кількість жінок в УРСР пере
вищує кількість чоловіків і становить 54.8 % всього населен
ня. Це пояснюється великими втратами чоловічого населення 
підчас Другої Світової Війни (в 1941-1945 роках). 

Україна - це третя (після Молдавської ССР і Вірмен
ської ССР) найбільш густо населена республіка Совєтського 
Союзу. В ній живе в середньому 79 осіб на 1 кв. км. терито
рії. Найгустіше заселені промислові райони південної Украї
ни і деякі райони західніх областей. 

Беручи до уваги області України, найбільша густота на
селення в 1970 році була в Донецькій області, де вона пере
вищувала 184.7 осіб на 1 кв. км. Більше НЮ осіб на 1 кв. км. 
мали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Чернівецька і 
Вороumловградська (Луганська) області. Між 80-90 осіб на 
1 кв. км. припало Харківській, Івано-Франківській, Вінниць
кій, Тернопільській і Закарпатській областям. Велика густо
та населення тих областей пояснюється розвитком індустрії 
і кращими кліматичними умовинами. 
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Найрідше населення мають Карпатські гори, Полісся і 

південні степові області - Херсонська {36.4 осіб на 1 кв. км.) 
і Миколаївська (46.5), які почали населятися щойно при кінці 
18 столjття, та Волинська (48.3) й Чернігівська (48.9). 

За царської влади (до 1917 року) злидні й безземелля 
спонукали сотні тисяч селян шукати кращої долі; ·вони пере

селялися з України в інші частини Росії, а то: на Урал, в Си

бір, Далекий Схід, Казахстан і Середню Азію. З західньо
українських земель, які входили в склад Австрії, еміrрація 

йшла в ЗСА, Канаду, Бразілію й Арrентіну. З приходом совєт

ської влади відбувалось примусове переселення в середині 
Совєтського Союзу - в райони освоєння цілинних земель та 

райони, призначені на будову фабрик і електростанцій. Пере
селення проходить також в середині української республіки. 
Для осіб, неприхильних совєтському режимові ("ворогів на
роду"), створено концентраційні табори. 

Запитання І вправи: 

1. Скільки населення нараховує Українська РСР? 
2. Котре місце за кількістю населення займає УРСР в Совєтському 

Союзі, Европі й у Світі? 

З. Який є природний приріст населення Украіни? 

4. Яка середня густота населення Украіни? 
5. Позначіть на контурній мапці обJІасті з найбільш густим населенням. 
6. Позначіть на контурній мапці області з найменш густим населенням. 
7. Куди йшла еміr'рація з Украіни за царської влади? 

МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ 

На У країні з розвитком промисловости росте й міське 

населення. Коли в 1897 році воно становило лише 13%, то 
в 1970 році міське населення дорівнювало вже 55 % , т. зн. 
становило більше половини населення республіки. 

Разом із зростанням міського населення поширюються 

й ростуть нові міста. Особливо скоро ростуть міста Донбасу. 
Великими містами Донбасу є: Донецьк (в 1970 р. 
879 ООО), Макіївка (393 ООО), Горлівка (335 ООО), Краматорськ 
(151 ООО), Кадіївка (137 ООО), Комунарськ (123 ООО), КостяІПИ
нівка (106 ООО), Красний Луч (102 ООО), Єнакієве {92 ООО), Крас
нодон (69 ООО), Свердловськ (6'8 ООО) та інші. 

В промисловому Придніпров'ї також виросли великі 
міста. Серед них особливо виділяються: Дніпропетровськ 
(863 ООО), Запоріжжя ( 658 ООО), Кривий Ріг (573 ООО), Дніпро-
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дзержинськ (227 000), НікопІль (125 000), Новомосковськ 

{61 ООО), Марrанець. 
В 1970 poui в V країні було 38 міст з населенням 50 000-

100 000, 33 міста з населенням 101 000-500 ООО, 6 міст з насе
ленням 501 000-1 ООО ООО (Одеса - 892 ООО, Донецьк - 879 ООО, 
Дніпропетровськ - 863 ООО, Запоріжжя - 658 ООО, Кривий 
Plr - 573 ООО і Львів - 553 ООО); крім того 2 міста з населен
ням поверх 1 ООО ООО (Киів - 1 632 ООО і Харків - 1 223 ООО). 

Більшість великих міст V країни знаходиться в місцях 
найбільшого розвитку промисловости - в Донеuькій, Воро
пnшовградській (Луганській), Дніпропетровській і Запорізькій 
областях. За останні роки утворився пілий ряд нових міст 
і сіл. 

За кількістю міського населення різко відрізняються 

Донбас і Дніпровський промисловий район. Там у містах 
живе від 76% до 87% усього населення. Більше половини 

міського населення мають ще області - Харківська (69%), 
Кримська (63%), Одеська (56%), Херсонська (54%) й Мико
лаївська (53%). 

Розміщення сільського населення по території V країни 
дуже нерівномірне. Відносно найбільше його в Тернопіль
ській (77%), Вінницькій (75%) Хмельницькій (73%), Рівен

ській (72%) і Закарпатській (70%) областях, де індустрія в 
порівнянні з іншими областями слабо розвинута. 

Запита.ння І вправи: 

1. Який відсоток становило міське населення Украіни в рр. 1897 і 1970? 
2. Впишіть на контурну мапку великі міста Донбасу. 
З. Впишіть на контурну мапку міста Придніпров'я. 

4:. На.звіть географічні райони та області, що мають більше половини 

міського населення. 

5. Які області мають найбільше сільського населення? 
6. Впишіть на контурну мапку міста з населеІПІям поверх 100 ООО. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Із 47 136 тисяч населення Української РСР майже 96% 
належить до слов'янської групи народів, індоевропейської 
родини. Сюди входять українці, росіяни, білоруси, поляки, 

чехи, словаки, болгари. В значно меншій кількості живуть 
в республіці представники інших груп тієї-ж мовної родини 
(молдавани, румуни, греки, uигани, вірмени та інші); а з на

родів інших мовних родин - угорці (мадяри), татари, євреї 
та інші. 

131 



Вже царський, а ще більше совєтський уряди, стараю
чись насильно вимішувати населення, вживали різних засо

бів, щоби змусити українських селян, робітників й інтелі1~ен
цію виїздити в Азію, а на їх місце в Україну присилали ро

сіян, які займали становища по містах та індустріяльних цен

трах. Через те відсоток росіян на У країні такий великий. 

Українська РСР нараховувала в 1970 році - 35 284 ти
сяч українців (74.9%). Українці (русини) - це корінне на
селення республіки, один з найбільших народів Европи і дру
га за чисельністю після російської (русских) нація Совєтсько
го Союзу. Вони є православної віри; в бувшій Галичині якась 
частина є українсько-католицького обряду. Українці перева
гою населяють майже всю територію УРСР, за винятком 

Кримської области й деяких промислових ·районів південних 
і східніх областей. 

Українці живуть так у містах, як і селах. Середньо 

в містах українці становлять 62 % всього населення. В біль
шості областей українське населення становить 70-75% всьо
го міського населення, а в Черкаській області дорівнює на
віть 83 % . У деяких областях становить воно дещо менше 
середньої кількости, а в Донецькій області понад 50% місько
го населення є росіяни. Серед сільського населення відсоток 
українців значно вищий, ніж серед міського. В селах україн

ці становлять 89 .2 % всього населення. Майже суто україн
ськими є села в областях: Київській, Полтавській, Черкаській, 
Чернігівській, Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Рівен
ській, Волинській, Івано-Франківській і Тернопільській. 

РосІяІПІ (русские) становлять найбільший після україн
ців відсоток населення УРСР (19% = 9 млн.). Найбільше їх 
в Кримській області (70%). У Ворошиловградській (Луган
ській), Харківській, Запорізькій і Донецькій областях їх на
раховується від 24-40%. Близько 80% росіян України живе 

в містах (мал. 107). 

Євреї (жиди) (777 ООО = 1.6 % ) живуть здебільшого в 
містах. Найбільший їх відсоток є в Київській, Одеській і Чер

нівецькій областях. 

Білоруси (386 ООО = 0.8 % ) - поселились в містах Дон

басу й промислового Припніпров'я. 

ПоJІJІки - в числі 295 ООО (О.6%) живуть у західніх 

областях (Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмель

ницькій). 
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107. Російське село в околиці Харкова 

Молдавани (266 ООО= 0.6%) і румуни (100 ООО= 0.2%) 
населяють переважно прилеглі до Молдавської республіки 
райони Одеської й Чернівецької областей. 

БолrарськІ (230 ООО) й rрецькІ (100 ООО) поселення стрі
чаються в південних областях України. 

Yropцl (мадяри) (150 ООО) - живуть у Закарпатській 
області, в районах, що межують з Угорщиною. 

Татари - в числі 70 ООО - творять міські поселення в 

Донбасі. 

В числі по кілька тисяч в УРСР живе ще 20 національ
них груп. 

Сучасні процеси етнічного розвитку на У країні про хо

д.ять в напрямку щораз більшого й тіснішого наближення 
українського народу до російського народу; це висловлюється 

вживанням російської мови по урядах, школах та розмовною 

російською мовою населення міст. Отже повільно поступає 

росіянізація У країни. 
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3апитанвя І вправи: 

1. Який відсоток населення Украіни становлять украінці? 
2. Які інші народи, крім українців, заселюють Украіну? 
З. Де на Украіні поселились росіяни? 

4:. Де на Украіні живуть білоруси? 
5. В котрих областях Украіни живуть поляки? 
6. Які частини України населюють молдавани й румуни? 
7. Де на Украіні живуть мадяри, болгари, греки і татари? 

8. Позначіть на контурній мапці області, де живуть росіяни й поляки, 
вписуючи ці національні назви. 

РИСИ УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ 

Головна трудність в характеристиці українця є у ви

різненні тих ознак, які можна б узгляднити як типові для 
всього українського народу. На духову, а може й на фізичну 
стру:ктуру українця мали вплив природні умови (гори, низо
вини, болота, ліси, степи та клімат); тому психіка українця 
змінюється із зміною природних зон України - від спокійної 
вдачі на півночі до буйного темпераменту на півдні. 

Відомо з історії, що давно через українські землі пере

ходили різні східні народи, з яких декотрі поселились на пів

денних степах, як печеніги, половці, татари, що з часом заси

мілювались. По втраті незалежности (в 13-14 ст.) українські 
землі перейшли до складу Литви, Польщі й Московщини, а 

нині Україну окуповує совєтська армія. Незаперечно, що на

звані народи й окупації мали значний вплив на фізичну й 
духову структуру первісного населення України. 

Та, мимо цих завнішніх впливів, можна б нині пробу
вати вибрати найбільш властиві прикмети для загалу україн

ського населення, що саме дасть характеристику українця. 

Українці - це народ, що належить до Східніх Слов' ян, 
до яких належать ще росіяни й білоруси. 

Українці відрізняються питомими особливостями будо
ви тіла, також мовою, культурою і побутом від інших сусід
ніх слов' янських народів. 

Українці, пересічно, є вищесереднього росту (168-170 см; 
66-67 інчів), з відносно короткими руками (раменами) та дов
гими ногами. Вони є по половині темно- і ясноволосі та темно

й ясноокі. Мають свій тип крови, відмінний від сусідів. 

Українці у рості збільшуються від середнього - на пів
ночі до високого - на півдні. Ясний колір волосся й очей 
змінюється в напрямі з півночі до півдня - на чорний. 
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108. Українське село в околиці Чернігова 

Українці повільні й розважні в ділах, а в своїх пере
конаннях вперті. Вони є товариські й гостинні; шанують чу

же, але перш за все люблять своє. Вони працьовиті, а релі
гійно прив' язані до свого українсько-візантійського обряду; 
тому на еміrрації вони так довго тримаються своєї церкви. 
Толєрованою релігією українців на У країні є православне 
християнство, а українсько-католицька церква (уніятська) 
працює в укрипі. 

Український народ щедро обдарований духово, і його 
народна словесність багата. Українські пісні різноманітні 
змістом і мотивами. rx співають у церкві, на вечерницях, ве
сіллях, як вертаються з обжинок та при інших нагодах. 
Український народ створив ориrінальну й високу культуру; 
особливо багате його народнє мистецтво. Почуття краси, 
властиве українцеві, є показане в добірній простоті й чистоті 
хати (мал. 108) і в декоративності народної но~.µі. Народні 
вироби - килими, вишиванки, глиняний посуд, дереворізьби, 
rmсанки - визначаються красою й глибоким відчуттям ми
стецтва (мал. 109). Народний стрій українця різниться від 
строїв інших народів. Важкі політичні й економічні обста
вини затримали були нормальний розвиток української куль
тури. 
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109. Народні вироби 

ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ 

Україна багата на численні історичні місця-пам'ятки, 
які привертають до себе увагу подорожуючих; тому зазнайо
мимось з деякими з них (мал. 110). 

КИІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

1. Киів - розташований на мальовничих берегах Дніп
ра, серед парків і садів. Він займає центральне положення 

серед Слов'янського Світу (мал. 111) і є одним із найстародав
ніших міст України. Археологічні пам'ятки й знахідки під
тверджують, що на території нинішнього Києва люди жили 

вже в перших століттях по Христі. Леrенда каже, що свою 

назву Київ одержав від імени князя слов' янського племени 
полян - Кия. В ІХ столітті Київ став політичним центром 
східньо-слов'янської держави - Київської Руси, яка об'єдну
вала українців, росіян і білорусів. 

В 988 році відбулось у Києві хрещення Руси, а в 1037 
році збудовано Софійський Собор (мал. 112), який стоїть вже 
поверх 900 років. В другій половині 11 ст. в Києві будувались 
монастирі - Андріївський, Видубицький і Печерський (мал. 
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113). В Києві монах Печерського монастиря Нестор 1mсав 
літо1mс "Повість Временних Літ". В 11 і 12 ст. Київ підпадав 
сильним спустошенням від нападів половців. Він терпів та

кож від спустошень в пору княжих міжусобиць. Сильний 
удар наніс Києву князь Андрій Боголюбський (Володимиро

Суздальський), війська якого 8 березня 1169 року зайняли 
місто. Два дні переможці грабували Київ, і багато мешкан
ців взято в полон. 

1240 році татари зруйнували Київ; багато мешканців 
взято в полон, інші розбіглись. Відтоді Київ стратив своє 
давнє політичне значення, залишаючись одначе ще на довго 

культурним центром України. 

З переходом під владу литовських князів Київ знову 

заселявся й приймав політичне й торговельне значення. З 
кінця 14 ст. в Києві відновилась митрополія, і він знову став 

релігійним центром Західньої Руси. З 1569 року Київ входив 
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111. Положення Києва серед Слов'явськоrо світу 

у склад Польщі, і 1648 року Б. Хмельницький по побіді над 
Польщею в'їхав тріюмфально до міста. В початках 17 ст. в 
Києві утворилась Могилянська Колегія. В 1667 році Київ пе
рейшов під опіку Москви; гетьман І. Мазепа багато зробив 
для прикрашення міста та його добробуту. В 1811 році зго
ріла північна частина міста, т. зв. Поділ, і цю частину міста 

відбудовано за новим пляном. 

З відкриттям в 1834 році університету Св. Володимира 
зросло наукове життя міста, а прокладення в 1866 році заліз
ниці до Одеси піднесло його торговельне ~начення. 

В 1917 році Київ став столицею незалежної української 
держави, а в 1934 році - столицею Радянської України (мал. 
114 і 115). Тут є осідок радянського українського уряду, 
православного митрополита, що підлягає московському пат

ріярхові, Академії Наук, Університету, Опери й інших уста

нов. В Києві збереглися рештки оборонних валів з брамою 
"Золоті Ворота". 
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112. Киів: Софійський Собор 

113. Киів: Києво-Печерська Лавра 
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114. Киів: Будинок Верховноі Ради УРСР 

115. Київ: вулиця Хрещатик 
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2. Переяслав Хмельницький - місто, розташоване над 

річкою Трубіж, виникло в 8 ст. Вперше Переяслав згадується 
в літопису під 907 роком разом з Києвом. За леrендою, тут 

відбувся двобій між слов'янином Кожом' якою й печенігом. 
Слов'янський воїн переміг печеніга (" перея славу от печене
га "), і звідси мала б піти назва "Переяслав". В 11 ст. Перея
слав став столицею удільного Переяславського князівства, що 

займало територію на схід від Дніпра. В 12 ст. тут князю

вали Володимир Мономах і Юрій Довгорукий. В 1239 році 
місто зруйнували татари. В 1654 році відбулась тут "Перея
славська Рада", за рішенням якої Україна з'єдналась з Мос
ковським князівством. У 1845 і 1859 роках жив у Переяславі 
Шевченко і там писав свій "Заповіт", поеми "Наймичка", 
"Кавказ" та відомий поетичний твір "І мертвим, і живим, і 

ненародженим землякам моїм". 

3. Біла Церква вперше згадується в 12 ст. Місто було 
засноване на території, де колись існувало стародавнє місто 

Юріїв, зруйноване монгольськими ордами Батия. Від того 

міста залишились тільки руїни кам'яної білої церкви, від якої, 
за переказами, нове місто одержало таку назву. Тут Хмель

ницький уклав договір з поляками. 

4. · Васильків лежить за 36 кілометрів на південний. за
хід від Києва. Місто було засноване ще в 988 році київським 
князем Володимиром Святое.Павичем. Тут збереглися рештки 
оборонних валів, які колись захищали місто від ворожих на
падів. В 1238 році Васильків був зруйнований татарами. В 
1320 році місто перейшло під панування Литви, в 1569 році 
під панування Польщі. 

5. ТріІпілля лежить в 50 кілометрах від Києва, вниз по 
течії Дніпра. В околиці відкрито пам' ятки стародавньої куль
тури, що одержала назву "Трипільської". Археологічні роз

копки, під час яких виявлено велику кількість ганчарних ви

робів та виробів з кости й міді, свідчать про високий рівень 
культури предків українців, що жили в Дніпровсько-Дунай

ському басейні у ІІІ і на початку 11 тисячоліття перед 
Христом. 

6. ВИПІІ'Оро.ц положений на березі Дніпра, в кількох 
кілометрах вище Києва. Це одно з найстаріших слов' янських 
поселень. У 1240 році татари зруйнували місто, й відтоді воно 
перестало існувати. На цьому місці згодом виникло село під 
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цією ж назвою. Місце, де збереглися залишки старих буді
вель часів Київської Руси, стало заповідником. 

ЧЕРНІГШСЬRА ОБЛАСТЬ 

7. Чернігів лежить на високому правому березі ріки 
Десни. Час заснування міста сягає в глибоку давнину. З літо
писів відомо, що вже в 11 ст. він був головним містом слов'ян
ського племени Сіверян. В 11-13 ст. Чернігів став політичним 

центром Чернігівського князівства. В 1239 році він був зруй
нований ордами Батия, а в 1482 і 1497 роках спалений крим
ськими татарами. У місті збереглося багато історичних та 
архітектурних пам'яток. Тут похований письменник М. Ко
цюбинський. 

8. Любеч - село на березі Дніпра, належить до старо
винних слов' янських поселень. В літопису воно згадується у 
зв'язку з подіями 9 ст., коли там володів князь Олег, який 
звільнив мешканців міста від данини хозарам. У 1097 році 
тут відбувся з'їзд князів Київської Руси, на якому вони до
мовлялися між собою про припинення міжусобних воєн, що 
ослабляли Київську державу. 

9. Новгород Сіверський належить до найбільш ста ро
давніх міст України. Назва його походить від племени Сі

верян. В 1097 році місто стало столицею удільного князівства. 
Сміливий, хоч невдалий похід новгород-сіверського князя 
Ігоря Святославича проти половців у 1185 році оспіваний у 
відомій старовинній літературній пам' ятці "Слово о полку 
Ігоревім". 

10. Остер лежить при влитті ріки Остер у Десну. Засну
вав його князь Володимир Мономах у 1098 році. В 1136 році 
місто перейшло у володіння сина Мономаха - Юрія Довго

рукого, засновника Москви. Тут збереглися залишки храму, 
збудованого Довгоруким, на якім є фрески 12 століття. Ви
хідцем з Остера був відомий керівник· селянсько-козацького 

повстання 1638 року, Яків Острянин, гетьман нереєстрованих 
запорозьких козаків. Чарівна природа приваблює сюди вліт
ку багатьох мандрівників. 

11. Батурин лежить на лівому березі ріки Сейм. Це 
бувша гетьманська столиця, спалена московським військом в 

1708 році. В полонині 18 ст. місто було резиденцією гетьмана 
К. Розумовського. 
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12. Крути - залізнична станція на лінії Київ - Бахмач 
Москва. Дня 29 січня 1918 року відбувся тут бій молоді 

Києва з большевицькою армією, що наступала на місто. 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

13. )Китомир - над річкою Тетеревом у східній Воли

ні (мал. 116) - виник у 8-9 століттях як центр племени де
ревлян-житичів. У літопису "Повість Временних літ" місто 
вперше згадується під 1240 роком, у зв'язку із зруйнуванням 
його татарами. в 1320 році великий князь r едимін приєднав 
його до Литви, і Житомир став оборонним містом. В 15 ст. 
він занепав, знищений вдруге татарами. Сьогодні важливий 

промисловий центр, з населенням понад 100 ООО. 

14. Коростень має понад тисячолітню історію. Місто 
було столицею слов' янського племени - деревлян і звалось 
тоді Іскоростень. Тут княгиня Ольга жорстоко помстилася 

за смерть свого чоловіка князя Ігоря (945 року), й Іскоро
стень був спалений. 

116. Житомир в долині ріки Тетерев 
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15. Новrород ВоJІІОІський лежить на лівому J)ерезі річ
ки Случ. Тут 25 лютого 1871 р. народилася поетеса Леся 

Українка. 

16. Овруч (стара назва Вручай) - одно з найстаро
давніших міст України. Згадка про місто є в літопису за 

997 рік. За переказами, під курганом біля Овруча похований 
овруцький князь Олег Святославович. Тут збереглася церква, 
збудована за часів київського князя Володимира. 

17. Базар - містечко на Київському Поліссі. Тут є 
могила 359 вояків Армії УНР, розстріляних большевиками 
22 листопада 1921 року, у т. зв. Другому Зимовому Поході. 

18. Остроr - це старовинне місто, засноване князем 

Острозьким (мал. 117). В 16/17 століттях Острог став знач
ним культурним центром. Тут відкрито греко-слов'янську 
школу, засновано друкарню, в якій першодрукар Іван Федо

рів надрукував відому "Острозьку Біблію" та "Буквар". В 
місті збереглися пам' ятки архітектури - оборонні споруди 
15-16 століть. Крім Татарської башти та Луцьких воріт, при
вертають до себе увагу розташовані на Замковій горі - Круг
ла башта та Богоявленський Собор, а в передмісті Острога 
-Межиріцький монастир з Троїцькою церквою, збудованою 
в 15 ст. 

117. Волинь: місто Острог 

144 



19. "Козацькі моrили" - це храм-пам'ятник, що знахо
диться за 6 км. від містечка Берестечка. На подвір'ї храму 
поховані останки воїнів запорозького війська, знайдені під
час земляш:-х робіт. Це військо згинуло тут у визвольній бо
ротьбі з Польщею в 1651 році. В музеї храму збереглись -
зброя, різні козацькі речі та документи й матеріяли тих часів. 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

20. Луцьк. Перші згадки про місто зустрічаються в лі
тоrmсу під 1085 роком. Тоді воно було однією з головних 
окраїнних фортець Київської Руси. Тут добре зберігся замок 
литовського князя Любарта з 15 ст. 

21. Берестечко положене на річці Стир. Засноване в 

1564 році. Тут у червні 1651 року відбулася відома в історії 
визвольної війни українського народу битва війська Богдана 
Хмельницького з польською армією, в якій козаки зазнали 
поразки. У Берестечку є велике козацьке цвинтарище. 

22. Володимир ВоJІІПІський - стародавня столиця Во

JІИНського, а потім Галицько-Волинського князівства. Місто 

засноване наприкінці 10 століття київським князем Володи
миром. Однією з найцінніших архітектурних та історичних 

пам'яток є Мстиславський Собор (1157-1160}, збудований за 
часів князювання Мстислава Мстиславича. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

23. Львів (мал. 118) - старовинне місто, положене на 
стикові трьох височин: Розточчя, Поділля й Волині. Засну
вав його в першій половині 13 ст. князь Галицько-Волnнської 
держави, Данило Романович, на честь свого сина Льва. Тут 

ще стоїть найстарша в місті церква Св. Миколая, збудована 
в 13 ст. В церкві Юра зберігається великий дзвін, відлитий 
ще в 1341 році (мал. 119 і 120). У Львові в 16 ст. працював 
першодрукар, ~ван Федорів. Тут жив і працював протягом 

40 років поет Іван Франко. Львів - це науковий і культур

ний центр Західньої України. 

24. Дрогобич - положений над річкою Тисьменицею, 
у підніжжі Карпат. Відомий з часів Київської Руси (11-12 ст.) 
добуванням і торгівлею сіллю. Тут є багато місць, зв'язаних 
з ім'ям Івана Франка, який у Дрогобичі провів свої юні роки. 
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118. Львів: вулиця Т. Шевченка 

25. Яворів заснований у 15 ст. Тут у 1867 році наро
дився письменник Осип Маковей. 

26. Звениrоро.ц - село положене на південний схід від 
Львова. Це одно з найстарших поселень на Львівщині. Зав

дяки своєму вигідному географічному положенню Звенигород 
рано став одним із значних політичних, економічних і куль

Т\l'НИХ міст Київської Руси. Найбільший розквіт Звенигорода 
припадає на 11-12 ст., коли він став столицею удільного кня

зівства. 
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119. Львів: Собор Св. Юра 
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120. Львів: Успенська церква 



27. Село Івана Франка - лежить у підніжжі Карпат; 

це колишні Нагуєвичі, де 27 серпня 1856 народився поет Іван 
Франко. 

28. Городок - це одне з найстародавніших міст Львів

щини, яке згадується літописцем Нестором. Вже. тоді місто 

було відоме як центр торгівлі сіллю, що йшла з Перемишля 

до Києва. 
При західній межі між Волиню і Поділлям лежать такі 

історичні місця: 

29. Броди - староруське поселення, яке згадується 

вже в 12 ст. 

30. Олесько - відоме з 1327 року. Архітектурною па
м'яткою є замок з 14-17 ст., в якому родились гетьман Богдан. 
Хмельницький і польський король Ян Собєскі (мал. 121). 

121. Олесько: замок 

31. Підлися - село, де 6 листопада 1811 року народив
ся поет Маркіян Шашкевич (мал. 122). 

32. Золочів. На міському цвинтарі є спільна могила 
з тілами 651 мешканців, жертв Сталінського терору (з 1941 
року). 

33. Пліснесько - давньо-українське городище, про яке 
згадується у "Слові о полку Ігоревім" (мал. 123). 
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122. Підлися: пам' ятиик М. Шашкевичові на Білій Горі 

123. Прогулянка студентства на Пліснесько в 1935 році 
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124. Ужгород 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

34. Ужrород (мал. 124) - місто, роз.ташоване на 
берегах річки Уж. Це старовинне місто, яке від 11 ст. нале
жало до Угорщини, а в 1945 році перейшло знову в склад 
України. Тут є університет, драматичний театр, народний 

хор. Над містом височить старовинний замок. 

35. Мукачеве лежить біля виходу з Карпат річки Лято
риці на Закарпатську низовину. З історичних пам' яток най
старовиннішим тут є замок "Паланок", заснований у 14 ст. 
подільським князем Федором Коріятовичем. З 15 ст. до кінця 
18 ст. центром українсько-релігійного й культурного життя 
усього Закарпаття був Святомиколаївський монастир на Чер
нечій Горі біля Мукачева. Мукачів - осідок мукачівського 
єпископа. 

36. Хуст лежить при злитті рік Тиси і Ріки. Історич

ною пам'яткою є рештки старовинного замку, спорудженого 
в 14 ст. Тут працював закарпатський поет-просвітитель Олек
сандер Духнович. В 1938/39 роках Хуст був столицею рес
публіки "Карпатська Україна". 
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ШАНО-ФРАНКІВСЬКЛ О:ВЛАСТЬ 

37. Івано-Франкlвськ (колишній Станиславів) після 
відступу української армії зі Львова в 1918 році став столи
цею уряду Західньо-Української Народної Республіки. Є осід

ком єпископа. 

38. Галич положений на обох берегах Дністра. Це є 
стародавнє місто, яке наприкінці 12 ст. було столицею Га
лицько-Волинського князівства та одним з найважливіших 

економічних і культурних центрів Київської Руси. Особли
вого розвитку Галич набув за роки князювання в ньому Яро
слава Осмомисла й Данила Галицького. Тут знайдено фун
дамент і частину стін Успенського Собору, заснованого ще 
в середині 12 ст. князем Ярославом Осмомислом. У 1241 році 
бідбулася тут жорстока битва галичан з татарами, які напа
ли на місто й зруйнували його. Починаючи з 14 ст., будовано 
нове місто на новому місці, а там, де стояв старий Галич, 

тепер розташоване село Крилос. 

39. Коломия. Тут у 1880 році сидів ув'язнений Іван 
Франко і написав відому поезію "Вічний революціонер". В 
коломийській гімназії вчились українські письменники Ва

силь Стефаник, Лесь Мартович і Марко Черемшина. 

40. Снятин - одно з найст_аріших міст области. Істо
рія його нараховує поверх 800 років. Тут довгий час жив 

і працював український письменник Марко Черемшина. 

41. Криворівня - це мальовниче верховинське село, 

положене за 6 км. від районного центру Жаб' є (Верховина). 
його відвідували, в ньому жили й творили видатні діячі 
української літератури й мистецтва - Іван Франко і Михай

ло Коцюбинський; сюди приїзджали Леся Українка, Ольга 
Кобилянська, Василь Стефаник, Лесь Мартович; працювали 
тут також художник Іван Труш і етнограф Володимир 
Гнатюк. 

ТЕРНОІПЛЬСЬКА О:ВЛАСТЬ 

42. ТернопІль - одно з старовинних міст України. У 

1524 році його спустошили татари, а в 1675 році - турки. 
В селі Білявинцях, під Тернополем, народилась (1873 р.) та

лановита співачка Соломія Крушельницька. 
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125. Волинь: Кременець з руїна:ми замку 

43. Кременець міститься недалеко річки Ікви. Над ним 
піднімається Замкова гора з руїнами, що залишились із фор
теці Кременецького замку (мал. 125). Перша згадка про мі
сто належить до часів Київської Руси. У 1240 році татари 
обложили Кременrtць, але мусіли відступити. Пізніше тата
рам хитрощами :вдалося знищити фортецю. В Кременці на
родився відомиИ польський поет Юліян Словацкі. 

44. Збараж лежить на північний схід від Тернополя. 
Тут збереmися руїни старого замку. У липні 1649 року ко
зацькі частини Б. Хмельницького оточили польське військо 

у збаразькій фортеці. Тут загинув один з героїв - Морозен
ко, про якого складено пісні. 

45. Зборів лежить на західньому Поділлі. Тут у 1649 
році Хмельницький підписав з польським королем т. зв. Збо

рівський договір. 

46. Теребовля. Про місто згадується в літописах під 
1097 роком. Це було місто князя Василька. В 14 ст. зведено 
кам'яні мури нового замку, який в 1648 році козаки здобули 
(мал. 126). 
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126. Теребовля: замок 

47. Бережани. Тут український поет Маркіян Шашке

вич закінчив гімназію і перший на Західній У країні почав 

ІП:Ісати рідною мовою. Це є родинне місто письменника 

Андрія Чайківського. Тут працював учителем гімназії Богдан 

Лепкий. У місті є руїни замку, спорудженого у 1554 році. 
Про Бережани співається у пісні "Як з Бережан до кадри ... ". 

48. Почаїв. Тут зберігся цікавий історичний і архітек
турний пам'ятник 16-18 століть - Почаївська Лавра (мал. 
127). Коротко перебував тут Шевченко, де збирав народні 
перекази, описував пам' ятки старовини, й малював. Оборону 
Почаєва перед турками оспівує пісня "Про Почаївську Божу 
Матір". 

49. ГуСJІТІПІ - старовинне село над Збручем, батьків
щина народного героя Северина Наливайка, який очолив се

лянсько-козацьке повстання на Україні в 1594-1596 роках. 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

50. Чернівці - головне місто Буковини, положене на 
високому правому березі ріки Прут. Це одно з найдавніпmх 
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127. Почаївська Лавра 

слов'янських поселень. Виникло воно в 12 ст., коли за князя 
Ярослава Осмомисла була збудована фортеця для захисту 
Галицького князівства від нападів половців. У 1352 році за

ХОІПІЛИ його мадяри, а пізніше - турки, австрійці й румуни. 

Тут жили й працювали письменники - Юрій Федькович і 

Ольга Кобилянська. 
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128. Старинне укріплення біля Хотина 

51. ХоТІDІ - місто розташоване на правому березі 
Дністра. У 10-11 ст. воно було в складі Київської Руси, а в 
12 ст. увійшло до Галицького князівства. Тут у 1621 році 

козаки під проводом Сагайдачного брали участь у боротьбі 
проти турків (мал. 128). 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

52. Хмельницький (раніше Проскурів) - над рікою 
Бог (Півд. Буг), має давню історію. Вперше він згадується 

в документах 1493 року. У 18 ст. місто брало участь в пов
станнях під проводом С. Палія. 

53. Кам'янець Подільський лежить над річкою Смот

рич. Місто відоме ще з 12 ст., коли воно входило до складу 

Галицько-Волинського князівства. На високій скелі розташо

вана одна з найстародавніших фортець, заснована в другій 
половині 14 ст. У ній сидів у неволі ватажок селянського 

руху на Поділлі - Устим Кармалюк. Тут є багато архітек

турних пам'яток старовини. Тут жили - український пись
менник С. В. Руданський і композитор М. Д. Леонтович. 

54. Ізяслав - на берегах ріки Горинь, одно з найстарі
ших міст України, відоме ще з 11 ст. Про його далеке ми

нуле нагадуЮть кілька архітектурних пам'яток, що зберег
лися до нині. 

55. Пил.ява. Тут у 1648 році відбувся жорстокий бій 
селянсько-козацької армії Хмельницького з польськими вій

ськами. 

ВШНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

56. ВЬппщ.я. Місто лежить на березі ріки Бог, засно
ване в 14 ст. Тут народився і провів молодечі роки письмен

ник Михайло Коцюбинський. В 1943 році відкрито тут моги
ли 10 ООО мешканців міста й области, жертв Сталінського те
рору (в 1937-1941 роках). 

57. Дашів. В час повстання Хмельницького тут діяли 

загони Максима Кривоноса та Івана Богуна. Про Дашів скла

дено пісню: "Гей не дивуйтесь, добрії люди, що на Вкраїні 
повстало".". 

58. Бар - старовинне місто-фортеця, відоме з часів 
повстання Хмельницького. 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

59. Одеса. За часів Київської Руси на місці сучасної 
Одеси жил_и східньо-слов' янські племена уличі й тиверці. У 
другій половині 15 ст. існувало тут татарське поселення Ха-
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джибей, яке в 1795 році перейменовано на Одесу. У 19 ст. 
Одеса стала значним культурним й економічним центром пів

денної України (мал. 129). 

129. Одеса: театр опери і балету 
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60. Балта лежить по обох боках річки Кодими. Поблизу 
міста в 1693 році відбулася битва між турками й українськими 
козаками, якими командував фастівський полковник Семен 
Палій. 

61. БІлrоро;ц-ДнІстровський положений на високому бе
резі широкого Дністрового лиману. Це стародавнє україн· 

ське місто, яке виникло на території, де колись була старо-
грецька колонія Тіра, заснована в 6 ст. до Хр. Назву Білго

род-Дністровський часто зустрічається у старослов'янських 
літописах. У період поселення на території між Дністром і 

Дунаєм уличів і тиверців Білгород-Дністровський набув зна· 
чення важливого центру східніх слов'ян. У 15 ст. місто захо
mши турки й перейменували на Акерман. Білгород-Дністров

ський багатий на пам' ятки старовини. 

62. Болrрад лежить на північному березі озера Ялпух. 
Tyr збереглися залишки стародавнього земляного валу, яким, 
за перек~и, римський імператор Траян прагнув відгоро

дити від вторгнення інших племен в завойовані ним землі, 

які в 107 році по Христі увійшли до складу римської провін· 
ції. Про цю "землю Траяна" згадується в стародавній літе
ратурній пам' ятці "Слово о полку Ігоревім". 

63. КІлІя має 1 ООО-літню історію. За часів Київської 

Руси й Галицько-Волинського князівства це був слов'янський 
порт на Дунаї. Назву "Кілія" можна зустріти в старовинних 
історичних українських піснях. В 1484 році Кілію захопили 
турки, які збудували тут фортецю. 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

64. Черкаси. Місто виникло в 14 ст. і згодом стало 
центром українського козацтва. Тут деякий час жив Т. Шев

ченко, де написав ряд своїх творів. 

65. Канів лежить на правому березі Дніпра, на високій 
горі. 3 нього відкривається мальовнича панорама Задніпро
в'я. Недалеко від міста, на колишній Чернечій горі, що 
зветься Тарасовою, похований великий поет Тарас Шевченко 
(мал. 130). 

66. Корсунь-Шевченкlвський лежить на річці Рось. Мі
сто відоме ще з часів Київської Руси під назвою Корсунь. 
Тут дня 15 травня 1648 року козацькі полки Б. Хмельниць
кого розбили ворожі польські війська. В ньому в 1859 році 
деякий час жив Т. Шевченко. 
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130. Канів: могила й пам'ятник Т. Шевченкові 

67. Чиrирин - місто розташоване на правому березі 
річки Тясмин, є одним з старовинних ·міст України. Перші 
вістки про нього є в документах з 1592 року. Це бувша геть
манська столиця, і Б. Хмельницький приймав тут російське 

посольство. В 1843 році побував тут Шевченко. 

68. Суботів - лежить за 6 км. від Чигирина, на право
му гористому березі річки Тясмин. Це колишня резиденція 
гетьмана Богдана Хмельницького. 

69. Шевченкове - це давня Кирилівка, яку Шевченко 

вважав своїм рідним селом. В ньому пройшли тяжкі роки 
дитинства поета; тут він "пас ягнята за селом", і тут віццали 
його на науку до дяка. 

70. Моршщl - село, що лежить за кілька кілометрів 
від села Шевченкове, де 9 березня 1814 року народився Тарас 
Шевченко. 
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71. Умань - місто, засноване в 17 ст., відоме тим, що 

йоrо населення брало участь у великому селянському пов
станні 1768 року, яке увійшло в історію під назвою Коліївщи
ни. Очолював повстання Максим Залізняк. Це народне пов

стання змалював Т. Шевченко в поемі "Гайдамаки". 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

72. КІровоrрад - це місто, яке лежи_ть -~..J березі річ~ 
Інrул. В 1752 році тут була закладё'іТh земляна фортеця д1Ія 
захисту південних кордонів Росії від нападів татар і турків, 
яку названо фортецею Єлисавети, а зrодом Єлисаветrрадом. 
В друrій половині 19 ст. місто стало одним з відомих куль
турних центрів У країни. Тут створився український театр, 

основоположниками якоrо були відомі ІПІсьменники І. К. То
білевич (Карпенко Карий) та М. Л. Кропивницький. 

ПОЛТАВСЬКА ОВЛАСТЬ 

73. Полтава - це одно з найстаровинніших міст Украї
ни. На місці теперішньоrо міста ще в 8-9 ст. існувало слов' ян
ське село, знищене татаро-монгольською навалою. В старо
давніх літописах Полтава звалася "Лтава", або "Олтава". В 
одному з літописів зrадується, що в 1174 році в бою піл Лта
вою військо князя Іrоря Святославича здобуло перемоrу над 
половцями. В 14 ст. місто увійшло до складу великоrо князів
ства Литовськоrо. Назва "Полтава" вперше згадується під 
1430 роком. Тут 1709 року відбулася битва між військами 
шведською короля Карла ХІІ і гетьмана Івана Maзerm з вій
ськами російського царя Петра І, в якій шведи зазнали по

разки. В Полтаві народився український письменник Іван 
Котляревський, що перший почав писати живою українською 

мовою; він є автором епопеї "Енеїда" (1798 р.), і п'єс "Натал
ка Полтавка" та "Москаль Чарівник". Полтава стала тоді 
центром українського літературного відродження (мал. 131). 

74. Лубні положені на крутому березі річки Сули, лівої 
притоки Дніпра. В стародавніх літописах згадуєrься, що в 

1107 році під Лубнями руські війська розбили половців. 

75. Великі СорочннцІ - село на берегах тихої річки 
Псьол, широко відоме з твору М. В. Гоголя "Сорочинський 
ярмарок". 

76. Гадяч лежить на полтавському шляху. В 1665 році 
став резиденцію гетьманів. 
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131. Полтава: Воздвиженський Собор 

77. Чорнухи. Тут у 1772 році народився український 
філософ і rmсьменник Григорій Сковорода. 

78. Хорол згадується в літоrmсах 12 ст. Під час походу 
на половців київські князі Святослав та Ігор громили тут 
орди хана Кончака. 

79. Гриньки - село, відоме тим,· що в ньому народився 

і довгий час жив композитор М. В. Лисенко. 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

80. РомІПІ лежать над Сулою при автомагістралі Суми
Київ. Тут було стародавнє слов'янське поселення - Мона
стирище, й знайдено багато предметів матеріяльної культу
ри стародавніх слов' ян. 
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81. Путивль лежить високо на горі серед Полісся. Вни
зу тече річка Сейм. Це є старовинне місто, оспіване в першій 
стародавній літературній пам' ятці "Слово о полку Ігоревім". 
Звідси навесні 1185 року князь Ігор Святославич вирушив 
на чолі своєї дружини обороняти Руську землю від навали 
половців. Тут відкрито частину великої кам'яної палати, 
спорудженої в 12 ст. Ця палата належала Новгород-Сівер
ському князеві Ігореві Святославичу та його дружині Євфро
синії Я рославній - героям "Слова о полку Ігоревім". 

82. Вир - лежить між Путивлем і Сумами. Місто бу
ло добре укріплене й густонаселене вже в 11/12 ст. 

83. Конотоп - це сотенkе місто, Ніжинського полку. 

У 17 ст. було добре укріплене фортецею. Тут у 1659 році 
гетьман І. Виговський переміг московське військо. 

84. Глухів міститься на березі річки Єсмань. Про нього 
згадуєrься в літоrmсах 12 ст. З 1708 по 1750 рік було резиден
цією гетьманів Лівобережної України. 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

85. Харк1в - місто, засноване більше як 300 років то
му. Це другий літературний центр України, після Полтави, де 

жив і працював письменник Квітка-Основ'яненко. Після ре
волюції Харків став першою столицею Радянської України. 

Це культурний і науковий центр східньої України. Місто має 
багато історичних пам'яток (мал. 132 і 133). 

86. Ізюм - місто, засноване у 1681 році; тут спору

джено військове укріплення для боротьби проти нападів та
тар. Місто має багато історичних пам'яток. 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

87. Слов'янське. Тут у 1185 році, недалеко від берегів 
ріки Донець, відбулася битва дружин князя Ігоря з поло
вецькими ордами, про яку описується в літописах, і в одній 

з рідкісних літературних пам' яток Київської Руси - "Слово 
о полку Ігоревім". 

ДНПІРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

88. НlкопІль. Тут в околиці міста жили запорізькі 

козаки. 
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132. Харків: Тевелєва площа 

89. Жовті Води відомі тим, що в цьому районі відбу
лася історична битва козацьких загонів Богдана Хмельниць
кого проти польських військ. 

90. Старі Кайдаки. На цьому місці була колись форте
ця Кодак, збудована у 1635 році, з метою перешкоджати вте
чам селян на Січ. Руїни фортеці збереглися до нині. 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

91. Острів Хортиця. Нижче від греблі Дніпроrесу Дні
про розділяється на два русла - старе й нове. Поміж ними 

лежи1ь острів (3 ООО га), відомий в історії під назвою Велика 
Хортиця. В 1103 році руські князі збирали на цьому острові 
свої дружини, щоб звідси вирушити проти половців, а в 1223 
році збирались тут руські війська перед битвою з татарами 
на річці Калці. Пізніше острів став осідком козаків. 

164 



133. Харків: Покровський Собор 

92. Запорізька Січ містилась на островах за Дніпрови
ми порогами. Це був військовий і адміністраційний центр 

Запорізького Війська. 
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ОБЛА 

93. Херсон міститься на схилах правого берега Дніпра, 
заснований у 1778 році як опорний пункт оборони від турків 
у південШІХ степах. Тут збереглися кріпосні вали. 

МІІКОЛАІВСЬRА ОБЛАСТЬ 

94. Мнколаів - місто, засноване 1784 року як укріп
лення. У 1862 році в місті було відкрито торговельний пункт 
і митницю, а в 1873 році збудовано залізничну лінію від Ми
колаєва до Знам'янки. 
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95. - давня фортеця, заснована в 1492 році. 

96. 

КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ 

роrd.ль - обласне місто, лежить на схилах 
долині річки Салmр (мал. 134). На цьому 
р. існувало місто Неаполь Скитський, сто-
скитської держави (предків слов'ян). Сім-

ен в 1784 році. 

134. Крим: Сімферопіль 



135. Крим: Бахчисарай 

97. Бахчисарай лежить по дорозі з Севастополя на Сім
феропіль. Це колишня столиця кримсько-татарських ханів. 
Тут збереглася ханська палата з баштою й мечеттю (мал. 135). 

98. Херсонес міститься на березі, на захід від Севасто
поля. Це є місто-музей, яке приваблює увагу подорожуючих 
по Криму. Воно· було засноване в 5 столітті до Христа як 
торговельний центр. 

99. Ялта. Згадується про неї вже у 12 столітті. Тут 
жив відомий український поет С. В. Руданський. Перебували 
тут також Леся Українка і М. М. Коцюбинський. В 1945 році 
проходили в Ялті засідання голів урядів трьох великих дер

жав - ЗСА, Англії і СССР (Ялтанська Конференція}, де вирі
шували післявоєнний поділ ЕвроІПІ. 
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·ню. Судак лежить в пmрокій, оточеній горами долині, 

між Алуштою й Теодосією. Це одно з найдавніnmх міст Кри
му. Перша згадка про нього у староруських літоrmсах нале

жить до 9-10 століть. Тоді він був відомий під назвою Сурож. 

101. ТеодосІя - місто розташоване на південно-східньо
му березі Кримського півострова. Воно було засноване ще 
в 14 ст. до Хр. як одна з грецьких колоній і звалася тоді 

Кафою. Місто оточували кріпосні стіни й башти, залишки 
.яких збереглись і досі. 

102. Керч. На місці теперішнього міста була грецька 
колоні.я, закладена приблизно в 6 ст. до Хр. Після заснуван

ня на Таманському півострові слов'янського Тмуторокан
ського князівства, Керч, що тоді називався Корчев, разом з 

частиною східнього Криму входив до складу цього князівства. 

103. ЕвпаторІя - місто, що виникло в 6 ст. до Хр. під 
назвою Керкінітида. В 13 ст. татари зруйнували місто. Тут 
багато пам'ятників, що нагадують окремі періоди з її історії. 

МІСТА ІПД ПОЛЬІЦЕЮ 

104. Перемишль - місто над рікою Сян. В 10-12 ст. 

місто входило в склад Київської Руси, а в 13 і 14 століттях 
належало. до Галицько-Волинського князівства. Від 1340-1772 
Років місто входило у склад Польщі, а опісля - в склад 
Австрії. До 1944 року, осідок українського .єпископа; тут в 
єrmскопській палаті зберігалася корона короля Данила, пере
роблена на єІПІскопську мітру (мал. 136). 

136. Перемишль: міст через ріку Сян 
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105. Ярослав - місто, розташоване на лівому березі 
Сяну. Це старе місто, про яке вперше згадується за 1231 рік 
в Іпа'fСЬІЮМV літопису. Воно входило до Галицько-Волинсько
го князівства. 

106. Холм - місто, засноване біля 1237 року королем 
Данилом. За часів Галицько-Волинського князівства воно бу
ло одним із значних культурних та ремісничо-торrовельних 

осередків. 

МІСІ'А ШД БІЛОРУССЮ 

107. Берестя - місто на правому береЗі ріки Буг. Зга
дується 1017 року як місто деревлян. Відоме з церковної Бе

рестейської унії в 1596 році. Тут у 1918 році був підписаний 
мировий договір Центральних Держав (Австро-Угорщини, Ні
меччини, Болгарії й Туреччини) із Україною. 

МІСІ'А ПІД РОСІЄЮ 

108. Озів - порт на ріці Дон. Це одно з стародавніх 

міст Причорномор'я. В 10 ст. Озів був у складі Київської 
Руси; в 11 ст. захопили його половці, а 1739 року був приєд
наний до Росії. 

109. Краснодар (б. Катеринодар) - пристань на право
му березі ріки Кубань. Місто засноване 1794 року Чорно
морськими козаками. З 1860 року - адміністративний центр 

области Кубанського козачого війська. 

Запитання і вправи: 

1. Назвіть історичні місця з часів княжої Руси. 
2. Назвіть історичні місця з часів козацької доби. 
З. Назвіть історичні місця з часів відродженої украінської держави. 

4. Назвіть :місця, зв'язані з життям 'і'. Шевченка. 

5. Назвіть місця, зв'язані з життям Івана Франка й Лесі Українки. 
6. Назвіть місця, зв'язані з життям українських композиторів і співаків. 

7. Впишіть на контурну мапку історичні місця. 
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УКРАІНСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ 

УКРАІНСЬКА ЕТНІЧНА ТЕРИТОРІЯ 

Територія, де живуть українці, або інакше українська 
етнічна територія, не покривається з територією Української 

РСР; вона значно більша. Жї ширина сягає біля 1 ООО км. 
(620 миль, а довжина дорівнює· майже 2 ООО км. (1200 миль). 

В цих межах є землі, що належать різним державам, 

але з етнічного боку вони творять одну цілість. Туди вхо
дять: Лівобережжя ріки Дністер - у Молдавській ССР; Схід
ня Пряшівщина - у Словаччині; Лемківщина (мал. 137), По
сяння, Холмщина (мал. 138) і Підляшшя - у Польщі; Західне 
Полісся - у Білоруській ССР; південні Курщина, Білгород

щина і Вороніжчина, західня частина Донеччини (Ростовської 
области) і Кубань (Краснодарського Краю) - в Російській 
СФСР. Етнічно мішаною територією є східня частина Красно

дарського Краю та Ставропільський Край. 

Величина усієї української етнічної території дорівнює 

875 ООО кв. км. (338 ООО кв. миль). Величиною тієї території 
Україна займає друге місце в Европі (після Росії) і 31 місце 
у Світі. 

Вся ця велика площа українських земель заселена го

ловно українцями в числі до 45 мільйонів. На окраїнах своїх 
земель українці живуть змішано окремими селами з сусідніми 

народами. 

Запитання: 

1. Яка довжина і ширина українськоі етні чної території? 

2. Яка завбільшки українська етнічна територія? 
З. Котрі держави мають у своєму складі українські землі? 

ЕТНІЧНА МЕЖА 

За етнічну межу вважаємо лінію, що ділить територію 
заселену в більшості (50% і більше) україцями, від такої ж 
заселеної в більшості її сусідами. 

На півдні українська територія сягає до Чорного моря. 

На південному заході українці мають за сусщ1в руму

нів і моццаван. Тут межа проходить в більшості державним 
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137. Лемківщииа: Кривиця 

138. Краєвид Холмщини 
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кордоном. Вона починається Кілійським гирлом ріки Дунай 

і біжить здовж тієї ж ріки на захід, до її коліна. На цьому 

відтинку українці межують з румунами. Дальше межа за

вертає в північно-східньому напрямі, до гирла ріки Дністер; 

цією рікою біжить вгору до міста Могилів і звертає на захід, 
до ріки Прут. На цьому відтинку проходить межа з молда

ванами. V Молдавській СССР живе біля 450 ООО українців 
(мал. 139). Від ріки Прут межа біжить у західньо-південному 
напрямку, проходячи на південь від міста Чернівці. На цьому 

відтинку межа поділяє Буковину на північну - українську, 

й південну - румунську. Опісля межа перетинає гори Кар

пати й звертає свій біг у західньому напрямі. 

139. Васарабський степ 

Межа з мадярами (угорцями) проходить низовиною рі
ки Тиси, на південь від міст Хуст, Мукачеве й Ужгород. 

Межа із СJІоваками починається від міста V жгород і 
біжить у північно-західньому напрямі майже під Татри, до 
чехословацько-польської державної межі. На цій території 

живе біля 100 ООО українців. 
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При переході державного кордону в Карпатах (на за
хід від міста Криниця) починається межа з поляками. Вона 
йде північними схилами гір у східньому напрямі, до міста 
Сянік. Звідси звертає в північному напрямі і через міста Ди
нів-Ярослав-Синява доходить до ріки Вепр (правої притоки 
Висли); далі через Красностав-Дорогичин досягає джерел рі
ки Нарви. В роках 1945-49 українці в Польщі були в головній 
масі виселені з своїх прадідних земель до Західньої Польщі 
й Совєтського Союзу, а українські історичні міста Сянік, Пе
ремишль, Ярослав і Холм залишились без українців. 

Від джерел ріки Нарви починається етнічна межа з 

білорусами. Вона біжить на південний схід та ріками Ясьол
да і Прип'ять доходить до ріки Дніпро. Цією рікою межа 
йде спочатку вгору, а пізніше звертає в північно-східньому 
напрямі до міста Мrлин. В Білоруській ССР залишились 

сьогодні українські історичні міста Берестя, Кобринь, Пінськ. 
Межа з росіянами починається від міста Мглин і біжить 

на південний схід попри міста Рильськ, Суджу, Білгород і 
Корочу; далі прямує вона на схід і попри міста Старий і Но

вий Оскіл біля Острогозька доходить до ріки Дон, та поміж 
ріками Дон і Хопер через Бутурлинівку заходить аж до міста 
Новохоперськ. Звідси східня етнічна межа йде вділ по ріці 
Хопер, перетинає ріку Дон до півдня і по ріці Калитві (ліво
бічній притоці Дінця) прямує до міста Ростів (над Доном). 

Від Ростова межа звертає на схід і біжить по ріках Сал 
і Східній Манич. На східньому відтинку цієї межі українці 
сусідують з калмиками. Південно-східня межа поміж морями 

Каспійським і Чорним проходить по підгір'ю Кавказу міста
ми: Моздок, П' ятиrорськ, Майкіп, Туапсе. Тут українська мі
шана територія межує з кавказькими верховинцями. Кубан
щину почали заселяти Чорноморські козаки під кінець 18 ст. 

Українська етнічна межа з росіянами пересунулась за 
останніх 40 років у некористь українців, і українська суціль
на етнічна територія стала місцями етнічно-мішаною тери
торією. 

Запитання І вправи: 

1. Як проходить українська етнічна межа на пі.вденному заході? 
2. .Як проходить етнічна межа з угорцями (мадярами), словаками й 

поляками? 

З. .Як проходить етнічна межа з білорусаии? 

4:. .Як проходить етнічна межа з росіянами ·r 
5. .Який є перебіг межі ва південному сході? 
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6. Вмалюйте червоним олівцем на контурну мапку перебіг украінської 
етнічної межі. 

7. Поведіть червоними рисками на контурній мапці українську етнічну 
територію, що є в складі сусідніх держав 1 совєтських республік. 

УКРАІНЦІ ЗА МЕЖАМИ 
УКРАІНСЬКОІ ЕТНІЧНОІ ТЕРИТОРІІ 

Поза українською етнічною територією українці живуть 
в ЕвропІ, АзU, Америці й Австралlі. Це давні й нові еміrран

ти, .які через невідрадне економічне й політичне становище 

залишали рідні землі й ішли шукати кращої долі. Із україн

ських земель у бувшій Росії еміrрація була спрямована на 
схід, головно до Азії; з бувшої Австро-Угорщини - на захід, 
до Америки. 

Українці на еміrрації затримали свій обряд і частинно 
традицію, але затратили в більшості мову і тому частинно 
винародовились. Українців поза українською етнічною тери

торією нараховують біля 9 мільйонів. Всіх українців й осіб 
українського походження у Світі - біля 54 мільйони. 

УКРАІНЦІ В СССР 

Українська колонізація на схід створила численні по
селення в СхІднІй Европі, творячи українські етнічні острови 

в КурщинІ, ВоронІжчинl, Білrородщині, Донщині, Надволжі, 

Уральщині. 

Першими головними районами українського поселення 

в Азlі в 19 ст. були - Приамурський Край (на Далекому Схо
ді), північний Казахстан та південно-західній Сибір. Українці 
поселювалися в кліматичній смузі, подібній до У країни, й 
займалися хліборобством. 

Інтенсивніша українська еміrрація до Азії почалась в 

1890-их роках. До 1914 року поселилос~ в Азії близько 2 
мільйонів українців. 

Точну кількість українських поселенців в Азії важко 
подати. Враховуючи дальшу еміrрацію й природний приріст, 

число українців на території Совєтської Азії може становити 

6-7 мільйонів. (За урядовими переписами, за межами УРСР 
жило в 1926 році майже 6 мільйонів українців, а в 1970 році 
тільки 5.5 мільйона). 
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Запвтаввя: 

1. Де поза українською етнічною територією живуть українці? 
2. Покажіть на мапі й назвіть українські етнічні острови в Европейській 

частині СССР. 

З. Покажіть на мапі й назвіть українські поселення в Азійській 

частині СССР. 

4. Скільки українців нараховується на території Совєтської Азії? 
5. Скільки українців живе за межами УРСР? 

УКРАІНЦІ В ЗАХІДНІЙ ЕВРОПІ 

ПОЛЬЩА. До 1945 року жило в межах теперішньої 
Польщі біля 700 тис. українців. В 1945-49 роках майже всі 
українці південно-східніх частин Польщі, які заселяли ті зем

лі від давніх часів, були виселені до Совєтського Союзу 
(500 ООО), або були переселені на бувші німецькі територІі за
хІдньоі й північної Польщі (200 ООО). Тільки незначні остро
ви залшuились на давній етнічній українській території, в 

тому біля 10 ООО лемків. 

Сьоrодні в Польщі нараховується біля 250 ООО україн
ців. Вони живуть головно по селах, де є власниками невели

ких господарств. Українці мають свої культурно-освітні това

риства з централею у Варшаві й відбувають концерти та ви
стави. Там, де є більші скупчення українців, діти вчаться 
української мови в рідних школах, а подекуди й у публічних 
школах. Стан українського. шкільництва незадовільний і чис

ло учнів меншає. 

Українці в Польщі є греко-католиками або православ
ними. Православні мають всі права, католики ніяких. Через 
розпорошення, брак своїх священиків, єпископа, шкіл і су
спільної рівности процес винародовлення поступає швидко. 

РУМУНІЯ. Жиє тут близько 100 ООО українців. Вони 
поселені в сусідстві Закарпатської области (частині Марма
рощини), південній Буковині, дельті Дунаю й Банаті. 

ЮГОСЛАВІЯ. Українці (русини) поселились там під кі
нець 18 ст. Вони переїхали туди з Пряшівщини (Словаччина), 
а з початком 20 ст. і з Галичини. Вони живуть в Бачці (з цен
тром Руський Керестур), у південно-західній Сл~веніі й БоснІі. 
Іх нараховують біля 40 ООО осіб. Вони є українсько-католиць
кого обряду й мають свого єпископа. Працюють головно в 
сільському господарстві. 
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НІМЕЧЧИНА. Українці в Німеччині - це головно по

літичні еміrранти й робітники, які залишились там після 
11 Світової Війни. Вони заселяють переважно південну Ні
меччину. Ух нараховується близько 20 ООО. Українці-католи
ки мають свого єпископа з осідком у Мюнхені (Баварія). В 
цьому місті працює Український Вільний Університет. 

Австрія і Бельdя мають мале число українців, близько 
3 ООО кожна. 

ФРАНЦІЯ нараховує близько 30 ООО українців. Це дав
ні й нові іміrранти. Париж є осередком українського життя, 

і тут має свій осідок український католицький єпископ. У 

Сарселі, близько Парижу, міститься Европейський Відділ 
Наукового Товариства ім. Шевченка і Головна Редакція 

Енциклопедії У країнознавства. 

АНГЛІЯ нараховує близько 30 ООО українців. Вони при
були сюди після 11 Світової Війни. Працюють головно по 
фабриках. Українці-католики становлять % всіх українців 
Великої Британії й мають свого єпископа з осідком у Лондоні. 
Українці Автономної Православної Церкви мають окрему 

адміністратуру. 

Запвтаннв: 

1. Де в західній Европі живуть українці й скільки іх? 

2. Які умови життя українців у Польщі? 

УКРАІНЦІ В АМЕРИЦІ 

Коли українські селяни в царській Росії еміrрували з 

України до Азії, селяни із Західньої України, тобто із Закар
паття, Галичини й Буковини, еміrрували за океан - до Аме
рики. Виїздили люди бідніші. Ххньою метою було заробити 
дещо гроша, вернутися до краю, купити поле й розбудува
тися. Та з часом еміrрація з тимчасової перемінилася на по

стійну. 

Українці Америки живуть у ЗСА, Канаді, Бразілії, Арrен
тюd, Уруrваю й Параrваю та в малій кілкості у деяких інших 
країнах Америки. Тепер нараховується їх тут близько 2 
мільйонів. В кожній з тих країн українці живуть в інших 
фізичних і культурних умовинах, і мають різні заняття. 
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З'ЄДНАНІ СТЕИТИ АМЕРИКИ (ЗСА) 

Найбільше число українців Америки живе в З'єднаних 
Стейтах Америки (ЗСА). ЗСА - це північно-американська фе
деральна республіка, що складається з 50 стейтів із столи
цею Вашінrтоном. Площа ЗСА дорівнює 9 364 ООО кв. км. 

(3 615 ООО кв. миль), населення нараховували в 1970 році -
204 міл. 

ІСТОРІ.Я ПОСЕЛЕНН.Я 

Українська еміrрація до ЗСА почалася в 1870-их роках, 

а то головно із західнього Закарпаття та галицької Лемків

щини. Приїздили люди головно самітні. Перші іміrранти 

ставали робітниками на фармах, а пізніше заJ(ладали власні 
господарства. Більша еміrрація із Східньої Галичини й Буко

вини почалася в 1890-их роках. Матеріяльна скрута гнала 

українських селян на заробіток до Америки. Але майже 80% 
еміrрантів з часом залишилось на постійно в ЗСА. 

В 1899-1914 роках переїхало до ЗСА 260 ООО українських 
еміrрантів. Перша Світова Війна перешкодила еміrрації, але 

зараз після війни вона знову відновилась, тільки вже в не

великій кількості. Після Другої Світової Війни, в рр. 1947-
1957, переїхало до ЗСА близько 80 ООО українських еміrран
тів із Західньої Европи. Це були втікачі, які хвилево пере
бували в Німеччині й Австрії. 

ЧИСЛО П ПОДІЛ 

В 1909 році нараховано у ЗСА близько 470 ООО україн
ців. Беручи до уваги природний приріст та повоєнну іміrра

цію, можна встановити сучасне число осіб українського по
ходження на 1.2 мільйона душ. 

Більшість українців в ЗСА - це вже народженці Аме

рики. За походженням - біля 15% українців є із Східньої 
України, 45% з Галичини й Буковини та близько 40% із За
карпаття. 

Колись 90% усіх іміrрантів належало до греко-като
лицької Церкви. В наслідок переходу частини греко-католи
ків на православіє вони становлять нині дещо понад 60 % , 
а православні числять понад 1/з всіх українців; біля 5 % при
падає на євангельські віровизнання. 
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Понад мільйонову масу американських українців (ру

синів) можна б поділити на чотири групи: 1. Національно 
свідому іміrрацію (нову включно з дітьми, і стару з частиною 
дітей). Вони є членами українсько-католицької, українсько

православної й українсько-євангельської Церков і вед\тть усю 
суспільно-культурну працю, а їхні діти ходять до українських 

шкіл. Нове покоління більш прив' язане до своєї нової бать
ківщини, Америки, а супроти України зберігає тільки свqї 
симпатії і готовість допомопи. Воно вже виховане в амерн
канській культурі, але ше переважно двомовне. Ця група 

нараховує біля 30% усіх українців і зве себе американськими 
українцями. 2. Діти старої іміrрації, що виховувалися поза 

українськими скупченнями і не включились в українське 

життя. Іх нараховується біля 20%. Вони свідомі свого по
ходження й на половину тримаються своєї Церкви, але бе
руть малу участь в українському житті. Вони ще знають 
українську мову, але не дбають за її вжиток і своїх дітей 
тієї мови не вчать. У Богослужбу вони .вводять англійську 
мову. ІІю групу можна б назвати американцями українсько
rо походження (роду). З. Загал українськоі еміrраціі з За
карпаття і деяка частина з Галицької Лемківщини почувають 

себе окремою етнічною групою і з українством мають мало 
спільного. Вони наз1шш·ль себе русинами. Мають свою ієрар
хію (т. зв. католики візантійського обряду, з митрополитом 
і двома єпископами), окремі організації, пресу. Ця група на

раховує понад 30% всіх українців. 4. Члени російських цер
ков становлять близько 20% української іміrрації. Це типо
ві "малороси", що залишились осторонь українського релігій
но-національного життя. 

ГЕОГРАФІЧІІЕ РОЗМІІЦЕННЯ 

Українські іміrранти поселялись головно у північно

східніх стейтах, тобто у промисловій частині ЗСА, в тому най

більше в стейтах - Нь~йорк, Пенсільвенія і Нь~Джерзl. 
В меншій кількості вони поселялись у стейтах КоІПІектікет, 

Массачусетс, Оrайо, Іллlной, Мlчіrен, Мlннесота, Порт-Дакота. 

Останніми часами утворились укра.їнські скупчення в Мері
ленді (Балтімор і передмістя Вашінrтону) (мал. 140), на Фло
рІдІ (Маямі), Тексасі (Гюстон), Вискансlн (Мілвокі) і в Калі
форнІі (Лос-Анджелес і Сан-Франціско). Невеликі українські 
колонії розпорошені й по деяких інших стейтах. Поширення 
закарпатців обмежується здебільша до стейтів Пенсільвенія, 
Оrайо, Нью-йорк і Нь~Джерзі. 
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140. Вашінrтон: пам'ятник Т. Шевченкові 

На відміну від українського поселення в Канаді чи Бра

зшп, українці в ЗСА скупчуються на 90% по містах, і за ви

нятком кількох сіл не творять ніде більшости, а живуть роз
порошено між основним англосакським населенням та багать
ма европейськими, а зокрема слов'янськими національними 
групами. Між слов'янами українці кількістю займають друге 
місце після поляків. 
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злватrа 

Перші поселенці не знали мови ні умов країни, тому 
починали з праці по копальнях, фабриках і фармах. Згодом 
деякі з них почали шукати інших занять, а в тому розбудо
вувати власні підприємства - крамниці (харчові, галянтерій
ні, одягові, м'ясарні), фризієрні, похоронні заведення, ресто
рани, пекарні та інші. Розвинулось також ремесло (кравец
тво). Українські поселенці працювали багато, заощаджували 
гроші й допомагали своїм рідним на батьківщині. 

Серед перших іміrрантів не було інтеліrентів і свяще
ників. Щойно на початку 20 ст. почало приїздити більше 
освічених осіб. Вони разом із вихованими в ЗСА дітьми пер
пmх іміrрантів стали першою українською фаховою інтелі
rенцією в ЗСА. Ситуація ще покращала у висліді виходу з 
американських шкіл другої і третьої генерації та в зв'язку 
з найновішою іміrрацією із західньої ЕвроІПІ, в складі якої 
був великий відсоток інтеліrенції різних фахів. Ця ново-при
була інтеліrенція одержала у великій частині працю за своїм 
званням. 

ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ 

Церква була першою інституцією, до якої горнулись 
українські поселенці. На початку, коли українські поселенці 
не творили окремих організованих громад, вони належали до 

місцевих латинських -- польських чн словацьких парохій. З 
часом більші українські скупчення почали організувати влас
ні парохії та будувати церкви. Цей рух скріпився, коли до 
ЗСА почали прибувати перші rреко-катоJІИЦЬкl священики з 
Галичини й Закарпаття. Львівський Ординаріят призначив 

о. І. Волянського першим греко-католицьким священиком в 
Америці; першим греко-католицьким священиком із Закар
паття був о. С. Дзюбай, а першим українським православним 
священиком був о. А. Гончаренко. 

Українські католицькі священики стали залежні від 
місцевих· латинських єпископів. А що вони були переважно 
одружені, то їм заборонювано виконувати священичі функції. 
Це викликувало невдоволення серед вірних і духовенства. 
Дехто з священиків повернувся на батьківщину, а частина 
разом з громадами почала переходити на православіє. 

В 1907 році заходами митрополита А. Шептицького, не 
зважаючи на опір американських латинських єпископів, утво

рено в ЗСА греко-католицький єrmскопат. Першим єrmско-
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141. Філаделфія: Український католицький Собор 

пом став С. Ортинський з Галичини, який справді був гене
ральним вікарієм кожного латинського єпископа там, де жи

ли греко-католики. Цей стан не задовольняв українців; вони 

домагалися створення окремої незалежної від латинських 

єпископів епархії та скасування целібату. В 1913 році Рим, 
врешті, вилучив греко-католицький єпископат з-під юрисдик
ції місцевих латинських єпископів. Одночасно єп. Ортинський 
дійшов до порозуміння із закарпатськими священиками та 

установами. його смерть (в 1916 році) припинила короткий 
період сконсолідованої співпраці всіх греко-католиків під єди

ним церковним проводом. 

По смерті єп. Ортинськоrо Рим призначив двох апо

стольських адміністраторів: о. П. Понятишина - для галиць

ких та о. Г. Мартяка - для закарпатських парохій. В 1924 
році затверджено дві окремі церковні одиниці та іменовано 

двох єпископів: К. Богачевського для галицьких українців з 
осідком у Філядельфії (мал. 141) та В. Такача для закарпат
ських українців (русинів), угорців та хорват греко-католиків 
з осідком у Манrол (біля Пітсбурrу). Оба екзархи найшлися 
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початково в трудному положенні, коли в 1920-их роках на

брав сили православний рух. 
В 1958 році єІПІскоп К. Богачевський став перІШІМ 

українським католицьким архиєІПІскопом, а в 1961 році й 
митрополитом ЗСА, очоливши дві епархії (Філядельфію й 
Стемфорд}; згодом, у 1961 році утворено й третю епархію з 
осідком у Чікаrо. Пітсбурзьку митрополію (з 1969 року} з 
трьома епархіями очолив митрополит С. Коціско. 

Українську Католицьку Церкву у Світі очолює Верхов

ний Архиєпископ Кардинал йосиф Сліпий. 
Перша українська іміrрація числила мало православ

них, й вони влилися до існуючих парафій Російської Право
славної Церкви, що підлягала Синодові в Петербурзі (тепер 
Ленінграді - Росія). Але згодом більшість членів цієї й інших 
православних церков становили українці, бувші греко-като
лики з Закарпаття, Лемківщини й Галичини, що перейшли 
на православіє в роки боротьби проти залежности від латин
ських єпископів ( 1891-1905). 

В 1920 році відбувся в Нью-йорку церковно-народний 
з'"ізд, який заснував Українську Греко-Православну Церкву в 
Америці, що проголосила свою єдність з Українською Право

славною Церквою в Україні. В 1924 році Всеукраїнська Пра
вославна Рада у Києві призначила для її керування архиєп. 

Іоана Теодоровича. 

Тоді, коли почався новий рух переходу греко-католиків 

на православіє, в 1926 році створено окреме церковне об'єд
нання, яке обрало єпископом колишнього греко-католицько
го священика йосифа Жука, й приняла назву "Українська 
Православна Церква в Америці". Наступником єп. Жука 
(1934) став Богдан Шпилька. 

Обі українські православні церкви намагались поєдна
тися в 1948 році, але безуспішно. На Соборі в Нью-йорку 
(1950) оформилася Українська Православна Церква в ЗСА, 
яку очолив митрополит І. Теодорович, а заступником став 

архиєп. М. Скрипник (мал. 142). Українська Православна 
Церква в Америці, на чолі з єп. Андрієм Кущиком, не вклю: 
чилась у цю Церкву й працює окремо. 

Поза виразно національно українськими православІШ

ми церквами, багато православних українців перебуває в 
інших, головно російських церквах. Від 1938 року окремо 
існує Карпато-Руська Греко-Католицька Православна Церква, 

що підлягає Вселенському Патріярхові в Константинополі. 

Вона нараховувала в 1955 році 50 священиків, 70 церков і 
близько 60 ООО вірних. 
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142. Бавнд-Брук, Н. Дж.: Церква-Пам'ятник 

Протестантизм між українцями в ЗСА досить пошо:ре

ний. його початки зв' язані з боротьбою за незалежність від 
латинських єпископів. Пресвітеріянські й баптистські грома
ди поширились головно в Пенсільвенії. В стейті Північна Да

кота живуть українські штундисти і суботники. Тільки час
тина українських протестантських церков творить окремі ук

раїнські релігійні спільноти. 

СУСШЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ житrя 

Побіч організації парохій дуже швидко розпочато орга
нізацію допомогово-асекураційних товариств. Нині існують 

такі українські забезпеченеві товариства: "Український На
роДІЦІЙ Союз" з осідком у Джерзі-Ситі, Н. Дж. (мал. 143), який 
видає щоденник "Свобода"; "Український Робітничий Союз" 
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143. Джерзі-Ситі, Н. Дж.: Дім Украіиського ,Народного Союзу 

з осідком у Скрентоні, який видає тижневик "Народна Воля"; 
Союз Українців Католиків "ПровидІиня" з осідком у Філя
дельфії. його журналом є щоденник "Америка"; "Українська 
Народна Поміч" з осідком у Пітсбурзі (орган "Народне Сло
во"). Найстарішою допомоговою організацією, що нині об'єд
нує лише карпато-русинів, є "(реко-КатолІческоє СоєдІненІє" 
з осідком у Гоумстеді (Па.). 

Українська молодь ЗСА зорганізована в організаціях: 

"ЛІrа Украінської Молоді Північної Америки, "Ліrа Україн
ськоі Католицької Молоді", "Ліrа Українськоі Православної 
Молоді", "ПЛАСТ" та "Спілка Украінської Молоді Америки" 
("СУМА"). Українські студентські клюби об'єднує "Союз Ук· 
раІнських Студентських Товариств Америки". Політично-гро
мадською установою українців Америки є "Український Кон· 
rресовиІ КомІтет Америки" з осідком у Нью-йорку. У Філя
дельфії має свій осідок "Злучений Українсько-Американський 
Доnомоrовий Комітет" (ЗУДАК), який провадить харитативно
допомогову й переселенчу акції. 
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Щоб дати дітям знання рідної мови й письма та навчи
ти їх обряду й традиції, почато організувати доповняючі шко
ли, звичайно, при церквах. Таку першу українську парохіяль

ну школу створено в 1893 році в ШамокІнt, Па. Діти ходили 
до української школи у вільний від навчання в американ

ських школах час, увечері і в суботи. 

З пожвавленням українського громадського життя в 

ЗСА в 1900 роках, а заразом із загрозою денаціоналізації ді

тей питання школи стало в центрі уваги української спільно
ти. В 1953 році зорганізовано при УККА Шкільну Раду, яка 
почала видавати шкільні підручники. 

У1<раїнські школи діляться на цІло,ценнІ й ,цоповняючІ. 
Всі цілоденні школи організовані при українських католиць

ких парохіях. Навчання в них відбувається англійською мо
вою; в більшості таких шкіл українську мову вивчається як 
предмет. В доповняючих школах наука відбувається пере
важно в суботи, де діти вчаться українознавчих предметів 

звичайно українською мовою. Більшість таких шкіл органі
зована світськими установами (товариствами "Рідна Школан, 
Учительськими Громадами й другими) . Мережа й рівень цих 
шкіл піднеслися з прибу~:тям нової іміt·рації, після Другої 
Світової Війни. Деякі з них набули права прилюдности й учні 
одержують кредит::r з у1сраїнської мови (мал. 144). Та лише 
15-20% дітей українських батьків відвідують українські шко
ли. 

1". ВашІкrтов : Шкопа УкраІвозкв.вства в 1972/73 
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Після припливу останньої хвилі української іміrрації 

науковці згуртувались в Науковому Товаристві Ім. Шевченка 

та Украінськlй Вільній АкадемІі Наук. При Гарвардському 

Університеті закладено Центр Українознавчих Студій. Бага

то українців працює викладачами в американських високих 

школах. 

Вклад української іміrрації в ЗСА в українське життя 

на рідних землях поважний. Доля поневоленої України стала 

долею американських українців. Ухні політичні установи й 
репрезентації зробили чимало для актуалізації українськоі 
проблеми. На окрему увагу заслуговує матеріяльна допомо
га іміrрантів на різні цілі на українських землях. 

Асиміляція. Українська іміrрація є під постійною за

грозою асиміляції, тобто занехання своєї мови, церкви, зви
чаїв, а прибрання властивостей сильнішого оточення. На 
приспішення цього природного процесу впливають ще такі 

чинюши: 1. Байдужість батьків щодо виховання дітей і за
тримання української мови; 2. Байдужість до своєї церкви; 
3. Легковаження української школи; 4. Не-участь в україн

ських молодечих організаціях; 5. Відсутність українських цер
ков і ревних священиків; 8. Запровадження до Богослужби 
англійської мови; 9. Недостача зв'язку з краєм походження 
(У країною). 

ЗапІІТ8.иия: 

1. В яких країнах Америки живуть українці й скільки іх там 
нараховується? 

2. В котрих роках відбувалась українська еміrрація до Америки? 
З. Скільки українців нараховують у ЗСА? 

4. Як поділяється українська іміrрація у ЗСА за своі:м походжеввяи 
~ релігією? 

5. На які групи можна поділити американських украfнців? 
6. Які стейти мають найбільші скупчення українців? 
7. Яке є заняття українців у ЗСА? 
8. Котрі :міста є осідками українських иитропопитів й єпископів? 

9. Назвіть важливіші організаціі й товариства ЗСА та іх осІдки. 
10. Як працює українське шкільництво у ЗСА? 
11. Які чинники впливають ва приспtmеввя асикtJІяцП украJяськоrо 

васепевня у ЗСА? 
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КАНАДА 

Це держава Північної Америки (Британський до
міньйон), яка міститься між Атлантичним і Тихим океанами, 
а на півдні межує із ЗСА. Площа Канади дорівнює 9 974 тис. 
кв. км. (3 851 309 кв. миль}, населення у 1970 році було понад 
21 мільйон. Канада поділяється на 10 провінцій та 2 терито
рії. Столицею є місто Оттава. 

ІСТОРШ УКРАПІСЬКОГО ПОСЕJІЕІПШ 

Українська еміrрація до Канади почалася під кінець 

19 ст. Перші еl.ііrранти - це були бідні селяни з Галичини 
й Буковини. Вони поселювались головно у трьох степових 
провінціях: Манітоба, Саскачеван і Альберта, а пізніше та
кож у провінціях Онтаріо, Квебек і :SрнтІйськІй КоmомбІі. В 
роках 1892-1914 до Канади прибуло біля 100 ООО українських 
іміrрантів. 

Поселенці оселювалися громадами, а площі, зайняті 

українцями, поширювалися іноді на десятки, а то й сотні 
квадратних миль. Українські села відзначались біленими ха
тами з квітниками, своєрідною формою господарських будин
ків і стильовими церквами. В них панувала українська мова, 

пісня, побут. Села мали часто назви міст з У країни. 

Еміrрація після І Світової Війни охоІПІЛа також північ
но-західні землі України й Закарпаття. В період між двома 

світовими війнами (1920-1939) до Канади прибуло близько 
70 ООО українців. 

Після 11 Світової Війни, в роках 1947-52, прибули до 
Канади українські політичні іміrранти (біля 35 ООО), що по
селились головно по містах на сході Канади. 

ЧИСЛО R РОЗСЕЛЕНІШ УКРАІВЦJВ 

Канада нараховувала в 1971 році понад 580 ООО україн
ців: Онтаріо 160 ООО (28 % ) , Альберта 136 ООО (23 % ) , МавІтоба 
115 ООО (20%), Саскачеван 86 ООО (15%), БритІйська Коmомбія 
60 ООО (10%), Квебек 20 ООО (3 % ) , інші провінції 5 ООО (1 % ). 
3 цього числа 310 ООО подали як рідну мову - українську. 
Українці є четвертою за чисельністю національною групою 
населення країни, а за рідною мовою - п'ятою. Населення 
українців Канади зросло за 10 років (1961-1971) лmпе на 
2.6%, в порівнянні до зросту всього населення Канади за той 
самий час 18.2%. 
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Терени заселені українцями - це 1800 км. (1118 миль) 
довжиною і 200-300 км. (125-190 миль) шириною смуга, що 
простягається від південно-східнього кута Манітоби в північ
но-західньому напрямку до Бритійської Колюмбії. Українці 
становлять тут біля 1,4 всього населення. В деяких округах 
українці творять навіть більшість. В цій смузі головними 
осередками українського життя Західньої Канади є ВЬпdпеr 
із 33 ООО українців, Едмонтон (58 ООО), Саскатун (14 ООО) і Км
rарІ (16 ООО). 

Смуга українських поселень - це рівнина, яка підно
ситься від 150 метрів (492 стопи) на сході (Вінніпеr) до 
1 ООО м. (3 200 стіп) біля підніжжя Скелястих гір на заході. 
Підсоння тут гостро-континентальне. Число безморозних днів 
80-110, атмосферичних опадів 350-500 мм. (14-20 інчів). 

Українці Східньої Канади живуть головно в містах. 

Найважливіші українські скупчення лежать недалеко від 
кордону із ЗСА. Найбільший з них, а другий по Вінніпеrу 
осередок канадських українців - Торонто із 51 ООО україн
ців. Меншими є Монтреаль (19 ООО), ГамІлтон (10 ООО), ВІнд· 
зор (6 ООО), Св. Катарини (5,000), Ошава (4,000), Оттава (3 ООО). 

Наймолодші українські скупчення є в БритІйськІй Ко
mомбІі, в якій більше чим половина у~раїнців живе по містах, 
головно у Ванкувері (31 ООО). 

ЦЕРКОВНЕ житrа 

Церква відограла важливу ролю в житті українських 

поселенців Канади в збереженні їхньої мови, культури й на
ціональної окремішности. Головна маса українців Канади 
належить до католицького чи православного віровизнання. 

Осторонь церковного життя стоять українські комуністи. 

Між першими українськими поселенцями в Канаді було біля 
80% католиків з Галичини, а решта були православні, пере
важно з Буковини. У 1951 році католики становили 56.6%, 
православні - 28.0%, євангелики - 16.0%. 

В 1912 році украІицІ-католики мали свого першого 

8ШІскопа, в особі Преосв. Никитн Будки, з осідком у Вінні
пеrу. В Канаді єп. Будка застав 20 українсько-католицьких 
священиків, 80 церков і молитовниць та близько 80 ООО вір
них. Єпископ подбав про леrалізацію Церкви в державі, яка 
тоді звалась Руська Греко-католицька Церква в Канаді. 

В 1948 році Рим поділив Канадську епархію на три 
екзархати: Східній з осідком у Торонто, Західній - в Едмон-
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rоні і Середній - у Вінніпеrу, з якого 1951 року виділено 
ще Саскачеванський екзархат. В 1956 році Папа установив 

в Канаді Українсько-католицьку митрополію з осідком у Він
ніпеrу (мал. 145), а дотеперішні екзархати піднесено до ста
тусу епархій. В 1970 році було в Канаді 260 священиків, які 
обслуговували 590 парохій і місій. Число вірних становило 
230 ООО. Поважну працю в реліrійне життя вложили чернечі 
чпни: Василіяни (з осідком протоігуменату у Вінніпеrу), Ре
.цемптористи (з осередками йорктон і Вінніпеr), Сестри Слу
жебниці й другі. 

145. Віииіпеr': Митрополича катедра 

Православні украінцІ - це в більшості галичани, які 
в 1916 році і пізніше покинули греко-католицьку церкву. Вони 
були на початку ще в гіршому становищі, ніж католики, бо 
не мали зовсім своїх священиків. За ухвалою (4) Собору в 
йорктоні (1924) правлячим єпископом Українськоі Греко-Пра-
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:вославноі Церкви в Канаді став йоав Теодорович, єпископ 
УАПЦ з ієрархії митр. В. Липківського, що прибув до ЗСА 
з України. Він очолював УГПЦ в Канаді до 1947 року" коли 
то на його місце прибув архиєп. Мстислав Скрипник, який 
згодом переїхав до ЗСА. В 1950 році обняв це становище 
митрополит Іларіон Огієнко, який був обраний митрополи
том Вінніпеrу і всієї Канади. Собор оголосив УГПЦ в Канаді 
митрополією, підкресливши автокефалію та соборноправний 
устрій Церкви. Ухвалою Собору було створено три епар:хІі: 
1. Для Манітоби й Саскачевану з осідком у ВІюdпеrу, 2. Схід
ню з осідком у Торо~по, і 3. Західню для Альберти і Бритій
ської Колюмбії. В 1958 році УГПЦ в Канаді нараховувала 

300 парохій з понад 80 священиками й близько 120 ООО вірних. 
Українські єванrелицькІ церкви в Канаді утворились з 

українських євангеликів, які, будучи переслідувані царським 
урядом, еміrрували до Канади, та з вірних т. зв. Незалежної 

Греко-православної й Греко-католицької Церков; їх нарахо
вується біля 60 тисяч. 

ГРОМАДСЬКЕ житr.я 

В Канаді число різних українських установ і організа
цій дуже велике, порівняно до числа українців та їх потреб. 
Причиною такого явища є, крім релігійного й політичного 
розчленування, територіяльна розкиданість українських посе

лень, що привело до постання двох головних осередків 

українського життя - Biннlirery і Тороtпа, та двох друго
рядних - Едмо~пону і Саскатуну. 

Нині в Канаді є чинними такі важливіші організації 
й товариства: Українське Національне Об'єднання, Ліrа Виз
волеІОІЯ УкраЇІПІ, Організація Українськоі Молоді "ПЛАСТ", 
СпІлка Украінської Молоді "СУМ", Об'єднання Демократич
ної Молоді "ОДУМ", Канадійська Федерація Українських 
Студентів КатоJІИків "Обнова", Т-во Українських Православ
них Сту,цеитІв "Іларіон", Українське Академічне Т-во "Заре
во", Т-во Украінської Студіюючої МолодІ Ім. МІхновськоrо, 
Об'є.цнання Українських ПедаrоrІв. Українські науковці орга
нізовані в двох установах: в Науковому Т-ві· Ім. Шевченка, з 
осідком у Торонто, і в Українській ВШьнІ.й ЛкадемІі Наук, з 
осідком у Вінніпеrу. 

Українські поселенці скоро увійшли в громадсько-полі
тичне життя Канади, беручи активну участь у місцевій само-
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управі, як шкільн1 и міські радні, ВІити, посадники міст, сек

ретарі і, врешті, як судді, посли, сенатори й міністри провін
ційних та федерального кабінетів. 

З . постанням Української держави в 1918 році україн
ці Канади подавали матеріяльну й політичну допомогу рідним 
землям. Тоді зорганізовано ~у Вінніпеrу Українсько-Канад
ський Горожанський Комітет з метою допомагати -українсько

му народові в боротьбі за незалежність, а в 1919 році створе
но Український Червоний Хрест Канади, який матеріяльно 
помагав рідним землям. В період між двома світовими війна

ми буйно розвинулося українське громадське й політичне жит
тя. Тоді канадські українці допомагали батьківщині не тільки 
матеріяльно, але й інтервенціями перед канадським урядом та 

іншими країнами на захист проти насильства польського уря

ду (пацифікації й нищення українських церков). 

По другій світовій війні настуmша консолідація всіх 

українських організацій, за винятком комуністів. Комітет 

Украінцlв Канади (КУК) численними меморіялами й інтервен
ціями перед урядами Канади й інших країн причинився до 

визнання правного становища українських еміrрантів, які 

опинилися по війні в Західній Европі, що зберегло їх від при
мусової репатріяції й дало їм можність в'їзду до Канади. 

Нова іміrрація пожвавила темпо політичного життя й 

спричинила постання нових політичних організацій. 

ІПКІЛЬІПІЦТВО 

Поселення перших українських 1м1rрантів Канади на 

цілинних землях, відгороджених іноді десятками миль бездо
рожного простору від адміністративних і шкільних осередків, 
позбавляло українських дітей можливости навчатися в школі. 
Ще більше труднощів виникло з браку учителів. Першими 
піонерами стали нечисленні учителі й учні вищих кляс гім
назії, що прибули з Галичини і почали навчати дітей у 
приватних домах і парохіях. В 1896 році було дозволено в 
Манітобі, а згодом також в Альберті й Саскачевані навчати 
релігії та провадити двомовне навчання в канадських школах. 

Провінційний уряд Манітоби дозволив друкувати двомовні 
шкільні підручники й заснував учительські семінарії. Та не

забаром заборонено українську мову в канадських школах. 
Це примусило українське громадянство організувати приват
ні школи з метою вможливити українсьюи молоді вивчення 
української мови, релігії, історії й культури України. 
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Найбільш поширені в Канаді "Рідні Школи" й курси 
української мови, релігії та українознавчих предметів, що 
існують майже у всіх скупченнях українців. Залежно від 

умов, навчання відбувається в будні дні вечорами. а в суботи 
- ранком. Число тих шкіл в 1958 році досягало 600, близько 
з 650 учителями і 18 ООО учнями. Майже 2/з з них були при 
українських .католицьких парохіях; решта - при українських 

православних парафіях і різних громадських та культурних 
організаціях. Працю над устійненням програм навчання та 

виховання у рідних школах веде Об'єднання Українських Пе
дагогів Канади в Торонто, і Т-во Українських Педагогів Ка
нади. Нині на заході Канади дозволене навчання української 

мови в тих середніх школах, до яких ходять українські діти. 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТІ'& 

В перш1и фазі іміrрації українські поселенці працюва
ли майже виключно в сільському госпадрстві, здебільша як 
самостійні фармери, деякі при будові шляхів, у копальнях, 
лісах. Нині українці працюють у всіх ділянках господарська. 

го життя Канади. За останніх десять років помітно розвину

лися також кредитові кооперативи й асекураційні товариства. 

Українці чимраз більше переходять від сільського господар
ства до промисловости та інших занять. Існує велика різниця 

в занятті українців між західньою хліборобською та східньою 
промисловою Канадою. 

З різних ділянок промисловости українці працюють 

найбільше в харчовій, текстильній, взуттєвій, друкарсько-ви
давничій, металюргійній, хемічній, будівельній та шкіряній 
промисловостях. З харчової промисловости краще поставле

ні пекарні, молочарні та фабрики м'ясних виробів. Деяка 
частина працює як самостійні ремісники: шевці, кравці, ка. 

валі й столярі. 

Чимраз більше українці працюють у торгівлі. В 1951 
році було вже З 580 українських підприємств роздрібного 
продажу. Кооперація ще слабо розвинена. 

АСПМІЛЯЦІ.Я 

Кожна національна група в Канаді, включно з україн
ською, переходить процес політичної й мовної асиміляції. 

Українська група старається зберігати культурні цінності й 
надбання, що їх вона привезла з собою з України чи одержа
ла від батьків, при одночасній інтеrрації у політично-держав-
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не життя Канади. Та проте асиміляція поступає. Коли в 1941 
році - 5.1 % осіб українського походження подали англій
ську мову як рідну, то через десять років пей відсоток збіль
шився до 18.7%. Порівняно до інших етнічних груп процес 

мовної асиміляції українців відбувається дещо повільнішим 
темпом, головно тому, що українці більше, ніж інші групи, 
оселювалися суцільними колоніями у трьох хліборобських 
провінціях Західньої Канади, де вони також, завдяки впливо

ві української Церкви, зберегли не тільки традиції й куль
турні надбання, але й знання української мови в третій, а 
навіть і четвертій генерації. У Східній Канаді, де українці 
живуть переважно у великих індустріяльних центрах і ста

новлять малий відсоток населення, зміна мови поступає ско

ріше; вона стає помітною вже в другій генерації. 

Запвтаивв: 

1. Коли й звідки приїздили українські еміr'раити до Канади? 
2. Як розселились українці у степових провtиці.ях Канади? 
З. Де живуть украінці у Східній Канаді? 

4. До яких церков належать украінці Канади? 
5. Розповіджте про громадське жиrrя українців Канади. 
6. Як працює українське шкільництво Канади? 

БРАЗІЛІЯ 

Це найбільша південно-американська держава, якої пло
ща дорівнює 8 514 ООО кв. км. (3 287 312 кв. миль), а населен
ня нараховує 90 мільйонів. Вона складається з 20 автоном
них стейтів і 4 територій. 

Перша українська еміrрація до Бразілії відбулась на
прикінці 19 ст. Тоді приїхало близько 15 ООО бідних україн
ських селян з Галичини, яких поселено серед пралісів стейту 
Парана. Тодішні умовини життя були дуже тяжкі; голод, 

пошесті, вороже ставлення місцевого населення спричинили 

серед перших поселенців велику смертність. Друга масова 

еміrрація, також селян з Галичини, відбулася в 1908-14 роках, 
коли до Бразілії приїхало 14 ООО українців. В час між двома 
світовими війнами емікрація до Бразілії була невелика (біля 
10 ООО). Тоді виїздили люди також з Волині, Полісся й Буко
вини. Після Другої Світової Війни виїхало туди біля 7 ООО 
українців із таборів переміщених осіб в Европі. Разом до 
Бразілії виеміrрувало понад 50 ООО українців. Точне число 
українців у Бразілії тепер невідоме; їх нараховують біля 
120000. 
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:і. Яке є заняття поселенців? 

6. Якого віровизнання є українці Арr'ентіии? 

7. Назвіть центри релігійного й громадського життя українців. 

Між двома світовими війнами (1920-1939) українці еміr
рувалп також до Параrваю й Уруrваю (у південній Америці). 
Сьогодні ці дві країни нараховують по 10 ООО українців. З 

інших південно-американських країн, куди у невеликій кіль
кості еміrрували українці після 11 Світової Війни із Захід
ньої Европи, це - Венесуели й Чілє. 

УКРАУНЦІ В АВСТРАЛН 

Австралія - це британський доміньйон, федерація 
складена з шести стейтів, з площею 7 704 ООО кв. км. (З 051' 521 
кв. миля) і 12 міл. населення, в тому біля 25 ООО українців. 

Українці почали прибувати до Австралії після Другої 
Світової Війни, від 1948 року, з таборів у Німеччині й 
Австрії. Майже 2/3 українців живуть у великих містах, а ли

ше малий відсоток - на фармах. Біля 2/3 всіх українців 
походить із Західньої У країни (переважно з Галичини), а 1/3 з 
центральних і східніх земель України. Біля 60% українсько
католицькоrо віровизнання, а 40% - православні. 

Українці католики й православні мають своїх єпископів. 

Українці поселились головно на півдні і сході країни, 

у стейтах: Новий Південний Белз, Вікторія, Південна Австра

лія, Квінсленд і Західня Австралі". Найбільші скупчення 
українців є в містах: Сідней, Мелбурн, Аделед, Брізбен, Перт. 

Українське громадське й політичне життя зорганізова

не в громадах. В 1953 році створено Союз Українських Орrа
нізацій Австралії. Тут діють такі організації й товариства, як 

Союз Українок, СУМ, ПЛАСТ, Об'єднання Демократичної 

Украінської Молоді (ОДУМ), Союз Українських Комбатантів, 
стурентські громади і театральні групи та хори. Науковці 

згуртовані в Науковому Т-ві ім. Шевченка. 

Для доповнення знань українських дітей в австраши

ських школах, зорганізовано українські суботні й недільні 
школи. Майже при кожній церковній громаді існує суботня 
школа. Програмою і навчанням у школах кермує Українська 
Центрапьна Шкільна Рада. 

Запитання: 

1. Звідкіля й коли почали українці прибувати до Австралії? 
2. Скільки українців нараховує Австралія? 
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З. В котрих стейтах поселились українці? 

4. Котрі міста мають найбільші скупчення українців? 
5. Які українські організаціі й товариства діють в Австралії? 

ПОВТОРНІ ПИТАНННЯ: 

1. Що таке Україна й УРСР? 
2. Яке є географічне положення, розміри та число населення Украіни? 
З. З котрими державами й совєтськими республіками межує УРСР? 

4. Де розмістилить низовини Украіни й чим вони помітні? 
5. Яку частину Украіни займають височини й чии вони цікаві? 
6. Опишіть Карпати. 
7. Опишіть Кримські гори. 
8. Назвіть моря Украіни і вкажіть, чим вони цікаві? 

9. Назвіть важливіші ріки Украіни й покажіть моря, в які вони 
вливаються. 

10. Назвіть притоки Дніпра й розповіджте про їхні течіі та береги. 

11. Назвіть водозбірники Дніпра і вкажіть на їхні додатні й 

від'ємні сторони. 

12. Назвіть горючі копалини Украіни і вкажіть їхні родовища. 

13. Які і де виступають металеві копалини Украіни? 

14. Які є температури літа й зими? 
15. Як розмістились опади Украіни і що на це впливає? 

16. Які пори року :виступають на Украіні й чим вони замітні? 
17. Назвіть природні зони Украіни і як вони уклалися? 

18. Опишіть Лісову зону. 
19. Опишіть Степ. 
20. Опишіть південний берег Криму. 
21. На .які адміністративні одиниці поділяється УРСР? 
22. Скільки населення нараховує УРСР і як воно розмістилось? 

23. Які національності населяють УРСР і скільки іх нараховують? 

24. Вкажіть на головні риси українського народу. 
25. Назвіть міста Украіни, зв'язані з життям Шевченка. 
26. Де українська етнічна :межа виступає поза адміністративну :межу 

УРСР? 

27. Назвіть держави й території поза украінською етнічною територією, 
де живуть украі·нці. 

28. Де розмістились українці в СССР (поза етн. територією) скільки 

іх нараховують? 

29. Де розмістились українці в Европі (поза етн. територією) скільки 

іх нараховують? 

30. Коли почали українці прибувати до ЗСА і де вони скупчуються? 

31. Опишіть українські поселення в Канаді. 
32. Розкажіть про украі~щів у Бразілії. 
33. Що знаєте про українців в Арr'ентіні? 
34. Коли приїхали українці до Австралії, де вони живуть 1 працюють? 
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словник 

артезійський КОЛОДЯЗЬ -
artesian well 

астраrал - milk vetch 

бабак - marmot; woodchuk 
багно - marsh; swamp 
байрак - gully; ravine 
баклан - cormorant; sea-gull 
балка - gorge; valley in the 

steppe 
басейн (сточище) ріки -

площа, з якої ріка збирає 
свої води ( ri ver basin) 

бджолоїдка - Ьee-eater 
безстічний - not drained 
берег - bank; shore ; coast 
береза - birch 
бичок {риба) - miller's thumb 
бистрина - rapids; swift 

current 
бібр - beaver 
білка - squirrel 
білотка - edelweiss 
білуга - great sturgeon 
блюдце - saucer 
бобовник - bean-tref oil ; 

brooklime 
боксит - bauxite 
борсук - badger 
брід - ford 
бровар - brewery 
бром - bromine 
брунатний - brown 
бруслина - spindle tree 
брусниця - red bilberry 
будя·к - thistle 
бук - Ьeech-tree 
буряк - Ьееt 
буряковий довгоносик - рід 

жука 

вапняк - limestone 
васильки - basils; blue-bottles 
недмідь - bear 

198 

верба - willow 
верства - stratum; layer 
верх (вершина) - peak; 

summit 
висота - altitude; elevation 
височина - upland 
виток - flow out; spring 
відгодівля - fattening 
відкривка - opened spot 
відносний - relative, 

corresponding 
відсоток - percent 
вільха - alder tree 
вітріння - weathering; 

corrosion of rocks 
вітряк - windmill 
вовк - wolf 
вододіл - water-divide 
водозбірник - reservoir 
водойма - reservoir 
водорості - algae 
водоспад - waterfall 
волове очко - wren 
вологість - humidity 
врожайність - fertility 
вуж - grass-snake; adder 
в'яз - elm-tree 

га (гектар) - hectare 
гадюка - snake 
гай - grove 
географічна довжина -

geographical longitude 
географічна сітка -

geographical projection 
rеоrрафічна ширина -

geographical latitude 
геологічна будова - будова і 

склад земної кори 
І'ирло - estuary 
гіпс - gypsum 
гірський ланцюг - mountain 

range 
гірський хребет - mountain 

ridge 



глпна - сІау 
глухар - capercaillie, wood 

горальня - distillery 
горб - hillock 

grouse 

горпзонт (обрій) - horizon 
горпзонталі - (лінії рівних 

висот) contours 
горпцвіт - campion ; lychnis 
горлиця - turtle-dove 
горностай - ermine 
горобина - mountain-ash ; 

rowan-tree 
город - garden 
горотвірний - creating 

mountains 
граб - hornbeam 
град - hail 
гранат (мін.) - garnet 
границя - boundary 
гребля - dam 
гризун - rodent 
груша - pear-tree 
гряда - (видовжене 

піднесення поверхні) ridge 
гумус - органічна частина 

грунту 

гусь - goose 
гута - foundry 
rлявберова сіль sodium 

sulfate 
rранат (бот.) - pomegranate 
rриф - griff on 
rрунт - soil 

дебра - ravine 
дерновий - soddy 
діброва - oak f orest 
добриво - fertilizer 
дрозд - thrush 
дро:~сва - bustard 
дуб - oak 
дятель - woodpecker 

еолічний - eolic 
ерозія - (руйнування порід 

текучою водою) erosion 

ефемери - однорічні рослини 
з коротким веrетаційним 

періодом 

снотовидні собакц. - racoon 
dogs 

жаба - frog 
жайворонок - lark 
жереп - карлувата гірська 

сосна 

живописний - colorful ; 
pictorial 

жовта крупка - бур' ян на 
полях 

ж9втець - buttercup 
журавель - crane 

залізняк - iron ore 
западина - depression 
запас - quantity 
заплава - flooded valley 
заплавний - flooded 
заповідник - national park 
засушливий - hot dry 
затока - Ьау; gulf 
захід - west 
заєць - hare 
звивистий - meandering; 

winding 
зірочки - гусяча цибулька 
знак - symbol 
зола - ash 

кабан - boar 
калійна сіль - potassium 
камбала - flounder 
камса - sprat 
каолін - porcelain clay 
карась - crucian carp 
каштановий - of chestnut 

color 
качка - duck 
кварцит - quartzite 
кедр - cedar 
кефаль - gray mullet 
кипарис - cypress 
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кислий - sour ; acid 
1шадовище - cemetary 
клен - maple-tree 
ковила - feathergrass 
козуля - roe ; roebuck ; roedeer 
колгосп - collective farm 
колодязь - well 
конопляник - bombay hemp 
конюшина - clover 
копалина - mineral ; rock 
копальня - mine 
королик - птах ряду 

rоробцеподібних 
короп - carp 
коршун - kite 
коса (піскова) - sand bar 
костриця - scutch 
крейда - chalk 
крижень - wild duck 
крокус - crocus; safflower 
круг - circle 
І<рутий - steep 
кряж - (широка, легко 
хвиляста майже рівщtна) ridge 
кукурудза - corn 
кулик - snipe 
куниця - marten 
курай - saltfort 
куріпка - (куропатка) 

partridge 
кущ - bush; shrub 

лавр - Iaurus 
лавровишня - cherry laurel 
ласка - weasel 
лебідь - swan 
лелека - stork 
лєс - жовта глинка вітряного 

походження 

лиман - river gulf 
лин - tench 
липа - linden-tree 
лисиця - fox 
лишайник - tree-moss; lichen 
лійки - funnels 
ліщина - hazel-tree 
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лоза - osier 
лом каміння - stone quarry 
лось - elk 
луг - meadow 
лука - meadow 
лунь - hen-harrier 
лупак - slate; shist 
лящ - bream 
льодовик - glacier 

магнієва сировина - raw 
magnesium 

малина - raspberry 
марганець - manganeese 
мармур - marble 
масив - massif 
маслина - olive 
материк - mainland 
мигдаль - almond-tree 
мілина - shallow-place 
мілкий - shallow 
мірило - scale 
мітлиця - spear-grass 
млин - mill 
молочай - spurge 
молочарня - dairy 
морена - камШІня, пісок, 
глина принесені льодовиком 

насичене повітря - humidity 
100% 

нафта - oil ; petroleum 
нафтовий шиб - oil well 
нахил - slope 
невжиток - wasteland 
нерест - spa1V11ing 
низовина - lowland 
нікелева руда - nickel ore 
обрій (горизонт) - horizon 
озеро - lake 
озокерит - ozocerite (wax) 
окраїнний - on the Ьorder 
окунь - perch 
олень - deer 
ондатра - muskrat 
опад - precipitation 



опадомір - rain gauge 
орел - eagle 
осадовий - sedimentary 
осадова порода - sedimentary 

оселедець - herring 
оселя - settlement 
осетер - sturgeon 

rock 

осика - aspen; trambling 
poplar 

осока - sedge; carex 
осокір - black poplar 
острів - island 
очерет - cane; rush; reed 

пасовисько - pasture 
пеляміда - промислова риба, 

ДОВЖИНИ ДО 75 СМ 
первоцвіт - primrose 
перевал - mountain-pass 
перекоти - rapids 
перепілка - quail 
пересип - earthen bank; 

sand bar 
перешийок - isthmus 
печера - cavern ; са ve 
пирій - couch-grass 
південь - south 
північ - north 
півонія - peony 
півострів - peninsula 
підзолистий rрунт - podzolic 

soil, notably acidic, 
of greyish-white color 

підлісок - und·erbrush 
підсніжки - snowdrops 
пісковик - sandstone 
плавні - floodplain ; grassy 

marshlan·d 
плато - країна, де пласти 

земних покладів уклалис'ь 
горизонтально 

плескатий - flat 
плесо - tract; reach ( of river) 
плот - raft 
побережжя - coast; seashore 

побоевище - battlefied 
поверхня - surf ace 
позем (рівень) моря -

mean sea level 
полин - wormwood; absinthe 
полонина - mountain meadow 
полюси - найбільш крайні 
точки півночі і півдня Землі 

поперечний - diametrical 
поріг - step 
пороги (річкові) - rapids 
порода (гірська) - rock 
порожистий - with rapids 
пором - ferry 
поселенець - settler 
поселення - settlement 
потік - brook; creek 
праліс - virgin f orest 
приплив - high tide 
природний приріст - надвшп-

ка народин над смертністю 
пристань - harbor 
притока - tributary 
прісний - fresh (water) 
проліска - anemone 
проміллє - 1І1 ООО частина 
просо - millet 
протикорозійний - rust 

resistant 
протока - strait 
пугач - horn-owl 
пшениця - wheat 

реліктовий -reliquary 
рельєф -нерівності поверхні 
ремесло - trade 
рись - lynx 
рівень моря - mean sea level 
рівнина - plain 
рільне господарст,во - farm 
родовище - mineral deposit 
розколина - cleavage 
розмір - seize 
розорання - plowing 
розталий - melted 
розфарбування - coloring 
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розчленований - dissected 
російщення - Rossianization 
РСФСР - Rossian Soviet Fede-

rated Socialist Republic 
ртутна руда - mercury ore 
руда - ore 
рудий - reddish 
русло ріки - river Ьеd 
рябчик - hazel-grouse 
рясток тонколистий - cowslip 

сад - orchard 
сайгак - type of steppe 

antelope 
самосадна сіль - lake salt 
сарана - grasshopper 
севрюга - sturgeon-like fish 
середовище - environ 
серцевина - pith, hearthwood 
синиця - tomtit 

став - pond 
ставрида - риба ряду окуне-

подібних, довжини до 45 см 
стариця - давнє русло ріки 

стерлядь (чечуга) - starlet 
стіжок - cone 
стічний - flowing off; 

drained 
стодола - barn 
сточище ріки - площа, з якої 

ріка збирає свої води 
стрепет - а variety of bustard 
суглинок - loam 
судак - pike perch 
суниця - strawЬerry 

супісок - sandy loam 
суслик - ground squirrel 
суходіл - ( dry) land 
сухолюбний - required 

dryness 
сип - птах родини схил - slope 

яструбових схід - east 
сільське господарство -

сірка - sulphur 
скала - rock 
скелистий - rocky 
скид - fault 

farming табір - camp 
тараня - species of carp; 

sea-roach 

складчасті гори - f olded 
mountains 

скумбрія - mackerel 
сланець - shist; shale; slate 
смар - lubricant 
смерека -- fir ( -tree) 
сова - owl 
содник - однорічна трава 
сойка - jay 
соловій - nightingale 
солонець - рослина родини 

бобових 
солончак - salt pan (marsh) 
сом - catfish 
сосна - pine 
ссавці - mammals 

тартак - sawmill 
тваринництво - livestock

raising 
твердиня - fortress 
терен - blackthorn 
тетерев - black grouse 
течія - current, flow 
типчак - steppe grass 
тополя - poplar 
торф - peat 
торфовисько - peat-Ьog 
туман - fog 
тур - aurochs ; wild ох 
тушканчик - large jerЬoa 
-rxip ---- polecat; fitchew 
тюлька - small herring 
тюльпан - tulip 

СССР - Union of Soviet vзбіччя - slope 
Socialist Republics улоговина - mountain valley 
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умовний - conventional 
УРСР (УССР) - Ukrainian 

Soviet Socialist Republic 
ущелина - concavity 

фарфоровий - porcelain 
фаянсовий - faience; pottery 
фісташка - pistachio 
фліш - пісковики й лупаки 
фосфорит - phosphorite 

хамса - small fish common in 
the Black Sea 

хвойний ліс - coniferous 
f orest 

хліборобство - agriculture 
хміль - hop 
ховрашка (ховрашок) -

earless marmot; gopher 
холм - hill 
хом'як - hamster 
хребет - ridge 
хурма - date plum 

цекота - брили пісковика 
цілинний - virgin 

чагарник - undergrowth 
чайка - lapwing 

чапля - heron 
чебрець - thyme 
черепаха - tortoise; turtle 
черепашковий - shelly 
чечуга (стерлядь) - starlet 
чорниця - blueЬerry 

шавлія - salvia; sage 
шафран - saffron 
шахта - mine; pit 
шшпuина - wild rose 
шлях - road 

щілина - crevice 
щука (щупак) - pike 

•вір - platane; sycamore 
(maple) 

ялина - spruce 
ялівець - juniper 
яр - canyon 
яркий - bright 
яруга - gully 
ясень - ash-tree 
яструб - hawk 
ячмінь - barley 
ящірка - lizzard 
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ВИКОРИСТАНА !ІІТЕРЛТУРЛ 
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