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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

 

Сучасна доба в розвиткові освітньої сфери у східних 

областях України, в тому числі Луганській, відзначається 

недостатньою забезпеченістю вчителів і студентів 

україномовною навчальною та навчально-методичною 

літературою. Зокрема, бракує довідкових видань із 

природничо-наукових дисциплін, завдяки яким учасники 

навчального процесу могли б долати труднощі в застосуванні 

української термінології, неминучі в умовах ще 

несформованого на Луганщині українського інформаційного 

простору. 

Певною мірою заповнити цю прогалину покликаний 

складений доцентами кафедри географії Луганського 

національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка О.О. Кисельовою та Ю.О. Кисельовим „Російсько-

український етимологічно-тлумачний словник фізико-

географічних термінів‖. Особливістю його є те, що терміни 

розташовані в алфавітному порядку російської мови (якою 

видано більшість підручників), але їх тлумачення дається 

українською, що дає змогу не лише встановити значення того 

чи іншого терміна, але й одночасно вдосконалити знання 

державної мови. Важливою позитивною рисою Словника є 

наявність етимологічної складової; при кожному 

іншомовному терміні наводиться його походження та 

переклад українською.  

До Словника вміщені не тільки спеціальні фізико-

географічні терміни, але й терміни суміжних наук (геології, 

екології, топографії тощо), а також деякі загальновживані 

слова, що часто трапляються в географічних текстах. 
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Запропоновані авторами структура і зміст Словника 

роблять його корисним не лише викладачам та студентам-

географам, але й геологам-виробничникам, геодезистам, 

представникам інших галузей наук про Землю. 

Крім практичного значення, Словник має відіграти й 

вагому виховну роль, адже вільне володіння українською 

мовою є важливою ознакою інтелігентного та всебічно 

освіченого громадянина України. 

Актуальність появи цього Словника, нестандартний 

підхід до його укладання, застосований авторами, характер та 

обсяг представленої в ньому лексики зумовлюють 

міжреґіональне значення Словника, який є гідним поширення 

в усіх південних і східних областях України (включно з 

Кримом). Вважаю, що, за умови доповнення Словника 

термінологією із економічної та соціальної (суспільної) 

географії, доцільним буде його перевидання накладом, 

необхідним для задоволення потреб фахівців і студентів 

східних та південних теренів держави. 

 

В.С. Курило, 

Голова Наглядової ради  

Луганського національного педагогічного  

університету імені Тараса Шевченка,  

доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент АПН України, 

народний депутат України 
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ВІД АВТОРІВ 

 

Пропонований читачеві „Російсько-український 

етимологічно-тлумачний словник фізико-географічних 

термінів‖ містить близько тисячі слів наукової та 

загальновживаної лексики, характерної для фізико-

географічних текстів.  

Словник складено таким чином, щоб він міг 

виконувати декілька завдань, як то: переклад 

російськомовних термінів українською, встановлення їх 

етимології (походження) та, зрештою, визначення (дефініція). 

Структура Словника побудована таким чином, що 

гніздовим словом у кожному разі є термін, наведений 

російською мовою. Далі (в дужках) дається його походження 

(із зазначенням мови) з приблизним перекладом українською. 

Відтак перекладається українською власне російськомовний 

термін, після чого наводиться його тлумачення (українською 

мовою). У деяких випадках наприкінці гасла (гнізда, 

словникової статті) напівжирним шрифтом зазначаються 

похідні від основного терміна слова російською та 

українською мовами. Приклад: 

АБИССАЛЬ — (від грец. abyssos — бездонний) — 

АБІСАЛЬ — зона глибин ложа океану (від 2500 до 6000 м). 

Екологічна зона, що характеризується відносно слабкою 

рухомістю води, постійно низькою температурою (нижче 

0°С), відсутністю сонячного світла, специфічністю 

тваринного світу (тварини сліпі або мають величезні очі). 

Абиссальный — абісальний; -ная зона — абісальна зона; -

ная полоса — абісальна смуга. 
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Курсивом наведені терміни, значення яких 

висвітлюється в окремих гаслах:  

БАЛАНС УВЛАЖНЕНИЯ (фр. balence, досл. — ваги) — 

БАЛАНС ЗВОЛОЖЕННЯ — різниця між кількістю опадів 

та випаровуванням у мм за певний період у даному місці. 

Додатній Б. з. означає надлишок вологи, від’ємний — 

нестачу.  

Синонімічні терміни розтлумачуються у Словникові 

одного разу, як правило, для більш уживаного, або більш 

наукового, з погляду стилю мовлення, гніздового слова. Саме 

на це слово робиться посилання (російською мовою) проти 

його синоніма: 

ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ — ВОЛОГИЙ КЛІМАТ (див. 

Гумидный климат). 

Те саме стосується посилань на загальніші терміни при 

згадці конкретніших: 

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — див. Бассейн. 

При наведенні синонімічних варіантів термінів вони 

можуть бути рівноцінними, в такому разі всі варіанти 

позначаються однаковим шрифтом: 

КАРТА (від грец. chartes — аркуш або згорток папірусу) — 

КАРТА, МАПА — зменшені математично визначені та 

узагальнені зображення земної поверхні, зоряного неба на 

площині; містять дані відповідно до призначення та 

масштабу. 

Якщо один термін є значно вживанішим за інші або 

точніше відображає зміст поняття, він виділяється з-поміж 

синонімів: 

АЛЕУТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ, алеутский минимум 

давления, аляскинская депрессия — АЛЕУТСЬКА 

ДЕПРЕСІЯ, алеутський мінімум тиску, аляскинська 

депресія — область низького атмосферного тиску в пн. 

частині Тихого океану, в районі Алеутських о-вів. Один з 
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центрів дії атмосфери, добре виражений узимку, майже 

зникає влітку. Пов’язаний із частим перебуванням та 

поглибленням центральних циклонів. 

Гніздове слово при його повторенні в тексті гасла 

скорочується в україномовному варіанті:  

ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ (суточное) — ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ 

(добове) — одна зі складових рухів Землі. Відносно зірок 

Земля обертається з періодом 23 год. 56 хв. 4 с середнього 

сонячного часу (зоряна доба). Внаслідок О. з. на тіла, що 

рухаються на її поверхні, діє сила Коріоліса, вплив якої 

проявляється у підмиві правих берегів річок у північній 

півкулі та лівих — у південній, а також у деяких 

особливостях циркуляції атмосфери та океанічних водних 

мас. 

Омоніми наводяться в окремих словникових гаслах та  

позначаються вехніми цифровими індексами: 

БАР
1
 (англ. bar, франц. barre — перешкода, обмілина) — БАР 

—  витягнута вздовж берега вузька наносна смуга суходолу, 

що може відокремлювати від моря лагуну. Утворюється  

переважно з піску та черепашок. Деякі простягаються на 

сотні км (Арабатська стрілка, що відокремлює Сиваську 

лагуну від Азовського моря). 

 

БАР
2
 (від грец. baros — вага) — БАР — одиниця тиску: 1 бар 

дорівнює тиску, що завдає сила в 1 млн. дин на площу в 1 см
2
. 

Одна тисячна частина Б. – мілібар (мб). 

Крім власне фізико-географічних термінів, у 

Словникові наводяться терміни суміжних дисциплін 

(геології, картографії тощо), а також деякі загальновживані 

слова, при перекладі яких українською можуть виникнути 

труднощі (наприклад, назви місяців). 

При роботі над цим Словником автори користувалися 

такими джерелами: 
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 Географический энциклопедический словарь. 

Понятия и термины /Гл. ред. А.Ф. Трѐшников. – Москва: Сов. 

энциклопедия, 1988. – 432 с.; 

 Географічна енциклопедія України: В 3-х тт. 

/Відп. ред. О.М. Маринич. – К.: Укр. енциклопедія, 1989–

1993; 

 Краткая географическая энциклопедия: В 5-ти 

тт. /Гл. ред. А.А. Григорьев. – Москва: Сов. энциклопедия, 

1960–1966; 

 Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-

справочник. – Москва: Мысль, 1990. – 640 с.; 

 Четырѐхъязычный энциклопедический словарь 

терминов по физической географии /Под ред. проф. 

А.И. Спиридонова. Сост. проф. И.С. Щукин. – Москва: Сов. 

энциклопедия, 1980. – 704 с.; 

 Энциклопедический словарь географических 

терминов /Гл. ред. С.В. Калесник. – Москва: Сов. 

энциклопедия, 1968. – 440 с. 

Автори свідомі того, що пропонований ними Словник 

не претендує на довершеність. Усі зауваження щодо 

концепції та структури Словника вони просять надсилати на 

адресу: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, Луганський 

національний педагогічний університет імені Тараса 

Шевченка, кафедра географії. 
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ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

 

абс. – абсолютний 

австр. – австрійський 

агрометеорол. – агрометеорологія, агрометеорологічний 

адм. – адміністративний 

амер. – американський 

англ. – англійський 

араб. – арабський 

астрон. – астрономія, астрономічний 

атм. – атмосферний 

бас. – басейн 

бельґ. – бельґійський 

білор. – білоруський 

біол. – біологія, біологічний 

В. – великий 

в. т. ч. – в тому числі 

відм. – відмінок  

влк. – вулкан 

г. – гора 

геогр. – географічний 

геол. – геологія, геологічний 

геоморфол. – геоморфологія, геоморфологічний 

гідрогеол. – гідрогеологія, гідрогеологічний 

глиб. – глибина 

год. – година 

гол. ч. – головним чином 

голл. – голландський 

грец. – грецький 

див. – дивись 

динам. – динамічний 
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довж. – довжина 

досл. – дослівно 

ескім. – ескімоський 

запозич. – запозичений 

застар. – застаріле слово 

зат. – затока 

Зх. – захід 

зх. – західний 

ін. – інший 

ісл. – ісландський 

ісп. – іспанський 

іст. – істинний 

італ. – італійський 

казах. – казахський 

карел. – карельський 

картогр. – картографія, картографічний 

кирг. – киргизький 

кит. – китайський 

кліматол. – кліматологія, кліматологічний 

км – кілометр 

км/год – кілометр за годину 

лат. – латинський 

М. – малий 

м – метр 

м. – море 

м/с – метр за секунду 

макс. – максимальний 

мальдивськ. – мальдивський 

мб – мілібар  

метеорол. – метеорологія, метеорологічний 

мін. – мінімальний 

мм – міліметр 

мм рт. ст. – міліметр ртутного стовпа 

морфол. – морфологічний 
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н. е. – наша ера 

н. р. м. – над рівнем моря 

наз. – називається 

напр. – наприклад 

нім. – німецький 

новогрец. – новогрецький 

норвез. – норвезький 

о-в – острів 

о-ви – острови 

одн. – однина 

океанол. – океанологія, океанологічний 

палеогеогр. – палеогеографія, палеогеографічний 

Пд. – південь 

пд. – південний 

п-ів – півострів 

пізньолат. – пізньолатинський 

пл. – площа 

Пн. – північ 

пн. – північний 

портуґ. – портуґальський 

поч. – початок 

проф. – професор 

р. – річка 

род. – родовий 

рос. – російський 

с – секунда 

с/г – сільськогосподарський 

св. – світовий 

сер. – середній 

серб.-хорв. – сербськохорватський 

см – сантиметр 

ст. – сторіччя 

Сх. – схід 

сх. – східний 
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т. зв. – так званий 

тюрк. – тюркський 

у. т. ч. – у тому числі 

укр. – український 

ф.-г. – фізико-географічний 

фінськ. – фінський 

франц. – французький 

хв. – хвилина 

хорв. – хорватський 

центр. – центральний 

швед. – шведський 

якут. – якутський 

япон. – японський – 
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А 
АБЕРРАЦИЯ СВЕТА (від лат. aberratio — відхилення, 

віддалення) — АБЕРАЦІЯ СВІТЛА — в астрономії: зміна 

видимого положення світила внаслідок кінцевості швидкості 

поширення світла та руху світила й спостерігача відносно 

один одного  

E. abberration of light. 

 

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (від грец. а — від’ємний 

префікс та biotikos — життєвий) — АБІОТИЧНІ 

ЧИННИКИ — чинники неживої природи, що впливають на 

життя та поширення організмів. Розрізняють А.ч. хімічні 

(склад атмосфери, морських та прісних вод, ґрунтів тощо) та 

фізичні (клімат, орографія). А.ч. у сукупності з біотичними та 

антропогенними чинниками складають екологічні фактори. 

E. abiotiс factors. 

 

АБИССАЛЬ — (від грец. abyssos — бездонний) — 

АБІСАЛЬ — зона глибин ложа океану (від 2500 до 6000 м). 

Екологічна зона, що характеризується відносно слабкою 

рухомістю води, постійно низькою температурою (нижче 

0°С), відсутністю сонячного світла, специфічністю 

тваринного світу (тварини сліпі або мають величезні очі). 

Абиссальный — абісальний; -ная зона — абісальна зона; -

ная полоса — абісальна смуга. 

E. abyssal, abyssal zone 

 

АБИСАЛЬНАЯ РАВНИНА – АБІСАЛЬНА РІВНИНА –

тип глибоководних рівнин, що приурочені до котловин ложа 
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океану та западинам  крайових морів перехідної зони. За 

морфологічними ознаками поділяються на пласкі, або 

субгоризонтальні, та горбисті. Пласкі рівнини відрізняються 

винятковою вирівненістю, зумовленою акумуляцією пухких 

осадів; горбисті рвнини (особливо характерні для Тихого та 

Індійського океанів) розчленовані на окремі горби, гряди та 

подяляючі їх пониження (відносе коливання глибин від 500 

до 1000 м). 

E. abyssal plain 

 

АБИССАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – АБИСАЛЬНІ 

ВІДКЛАДИ – глибоководні відклади, сучасні та древні 

морські та океанічні осади (переважно карбонатні та 

кремністі мули, червона глина), що відкладаються в абіссалі. 

E. abyssal deposits, deep sea deposits 

 

 

АБЛЯЦИИ ЛЕДНИКА ОБЛАСТЬ –  АБЛЯЦІЇ 

ЛЬОДОВИКА ОБЛАСТЬ – частина льодовика,  

розташована нижче межі живлення, де зменшення  льоду 

внаслідок танення і випарування  перевищує надхлдження 

твердих опадів з атмосфери. Для долинних льодовиків 

областю абляцфх слугує льодовиковий язик, для покривного 

льлдовика – крайові схили або обриви, від яких 

відколюються айсберги. 

 

АБЛЯЦИОННАЯ МОРЕНА – АБЛЯЦІЙНА 

МОРЕНА – горбисте скупчення   
 

АБЛЯЦИЯ (пізньолат. ablatio — відняття, зменшення, від 

лат. aufero — відношу) — АБЛЯЦІЯ — зменшення маси 

льодовика або снігового покриву, що відбувається внаслідок 
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танення, випарування або механічного руйнування льоду 

(вітрове знесення, відокремлення айсберга тощо). 
 

АБОРИГЕНЫ (від лат. aborigenes) — АБОРИГЕНИ — 

корінні або давні мешканці країни або місцевості, на відміну 

від прибулих поселенців. 

 

АБРАЗИОННАЯ БУХТА – АБРАЗІЙНА БУХТА 

 

АБРАЗИОННАЯ ПЛАТФОРМА – АБРАЗІЙНА 

ПЛАТФОРМА 

 

АБРАЗИОННАЯ РАВНИНА – АБРАЗІЙНА РІВНИНА 

 

АБРАЗИОННАЯ ТЕРРАСА – АБРАЗІЙНА ТЕРАСА -  

 

АБРАЗИОННЫЙ БЕРЕГ – АБРАЗІЙНИЙ БЕРЕГ 

 

АБРАЗИЯ (від лат. abrasio — вишкрябування) — АБРАЗІЯ 

—  руйнування хвилями та прибоєм берегів морів, озер, 

водосховищ. Абразионный — абразійний; -ная площадка 

— абразійна площадка. 

 

АБРИС (нiм. Abriß, від abreisen - креслити) — АБРИС — 

план місцевості, схематично змальований від руки під час 

зйомки в полі з позначенням виміряних відстаней та інших 

даних, необхідних для виконання точного плану. 

 

АБСОЛЮТНАЯ БАРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ – 

АБСОЛЮТНА БАРИЧНА ТОПОГРАФІЯ 

 

 

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (від лат. absolus — повний, 

безумовний) — АБСОЛЮТНА ВОЛОГІСТЬ — кількість 
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водяної пари в одиниці об’єму повітря; вимірюється в г/м
3
. В 

атмосфері коливається від 0,1 до 1,0 г/м
3
 (взимку над 

материками, у високих широтах) до 30 г/м
3
 і більше (в 

екваторіальній зоні). Іноді А. в. називають пружністю водяної 

пари. 

  

АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА, АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА 

— АБСОЛЮТНА ВИСОТА, АБСОЛЮТНА ПОЗНАЧКА 

— відстань по вертикалі від середнього рівня поверхні моря 

до даної точки (на суші, на дні океану тощо); визначається 

нівелюванням. А. в. точок, що лежать над рівнем моря, 

вважається додатньою, що лежать нижче – від’ємною. 

 

АБСОЛЮТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА — АБСОЛЮТНА 

ТЕМПЕРАТУРА — температура (Т), що відраховується від 

абсолютного нуля. Одиниця вимірювання А. т. – кельвін (К). 

1К = 1°С. Значення А. т. пов’язані з температурою за шкалою 

Цельсія (t°) співвідношенням t° = Т – 273,16°С. 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ЭКСТРЕМУМЫ – АБСОЛЮТНІ 

ЕКСТРЕМУМИ 

 

АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ — АБСОЛЮТНИЙ ВІК — 

вік гірських порід, встановлений на підставі радіоактивного 

розпаду деяких елементів (
40

K, 
235

U, 
238

U, 
87

Rb), що проходить 

із постійною швидкістю. Обчислюється в одиницях 

астрономічного часу (роки, тисячі та мільйони років). 

 

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ — АБСОЛЮТНИЙ 

МАКСИМУМ — найбільше значення будь-якого 

метеорологічного елемента, що змінюється у часі 

(температура повітря, атмосферний тиск) в певному пункті, 
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області, країні, півкулі або на всій Землі за багаторічний 

період спостережень. 

 

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ — АБСОЛЮТНИЙ 

МІНІМУМ — найменше значення будь-якого 

метеорологічного елемента, що змінюється в часі 

(температура повітря, атмосферний тиск) в певному пункті, 

області, країні, півкулі або на всій Землі за багаторічний 

період спостережень. 

  

АБСОЛЮТНЫЙ НУЛЬ — АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ — 

гранично низька температура, за якої припиняється тепловий 

рух молекул. За початок відліку абсолютної температурної 

шкали Кельвіна береться температура (-)273,16°С.  

 

АБСОРБЦИЯ РАДИАЦИИ (від лат. absorbeo — поглинаю) 

— АБСОРБЦІЯ РАДІАЦІЇ — поглинання радіації. 

Абсорбированный — абсорбований; абсорбироваться — 

абсорбуватися, вбиратися. 

 

АВАНПОРТ (від франц. avant — перед, porte — двері) — 

АВАНПОРТ — допоміжний порт біля впадіння 

судноплавної річки в море, тісно пов’язаний із основним 

портом, розташованим вище за течією. Наприклад, порт 

Тілбері у гирлі Темзи – А. Лондона. А. звичайно є 

доступнішим для суден із більшою осадкою та тоннажем, ніж 

основний порт. 

 

АВЛАКОГЕН (від грец. aulax, род. відм. aulakos — борозна 

та genes —  той, що народжує) — АВЛАКОГЕН — 

внутрішньоплатформова лінійна рухома зона у вигляді 

глибокого вузького та видовженого (на сотні й тисячі км) 
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прогину, обмеженого розломами, що розвиваються впродовж 

тривалого часу. 

 

АВГУСТ — СЕРПЕНЬ. 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ 

(від грец. automatos — самодіючий) — АВТОМАТИЧНА 

МІЖПЛАНЕТНА СТАНЦІЯ. 

  

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (грец. autonomia — 

самоврядування) — АВТОНОМНА ОБЛАСТЬ — область, 

що користується адм. автономією. 

 

АВТОСТРАДА (італ. autostrada, від auto — автомобіль та 

strada — дорога) — АВТОСТРАДА — широке шосе для 

автомобільного руху в обох напрямках. 

 

АВТОТРОФНОЕ ОЗЕРО – АВТОТРОФНЕ ОЗЕРО 

 

АВТОТРОФЫ (від грец. autos — сам та trophe — їжа, 

харчування) — АВТОТРОФИ — організми, здатні 

споживати лише неорганічні речовини ґрунту, води, повітря 

та утворювати з них усю органічну речовину свого тіла за 

рахунок сонячної енергії (фотосинтез) або енергії деяких 

хімічних реакцій (хемосинтез). В харчовому ланцюгові А. є 

продуцентами. 

 

АВТОХТОН (від грец. autochthon — місцевий, корінний) — 

АВТОХТОН — у геол.: гірські породи та корисні копалини, 

похідний матеріал яких виник на місці їх утворення; частина 

складчастих споруд, що залишилася при тектонічних 

порушеннях на протилежність алохтону. 
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АГАТ – АГАТ 

 

АГЛОМЕРАТ (від лат. agglomero — нагромаджую, 

приєдную) — АГЛОМЕРАТ — пухкі нагромадження 

звичайно необкатаних та несортованих уламків гірських 

порід та мінералів осадового або вулканічного походження, 

різного розміру та форми (вулканічні туфи та туфобрекчії). 

 

АГОНИЧЕСКИЕ ЛИНИИ — (від грец. agonikos — той, що 

не має кутів) — АГОНІЧНІ ЛІНІЇ — лінії на земній 

поверхні, що проходять через точки, в яких проекція вектора 

напруги магнітного поля на горизонтальну площину 

спрямована з Пд. на Пн., і магнітне схилення дорівнює 0. 

 

АГРЕГАТ (від лат. aggregatus — з’єдную, включаю) — 

АГРЕГАТ — скупчення одного або кількох мінералів, що 

утворюють гірську породу, руду, друзу тощо. 

 

АГРОБИОЦЕНОЗ, КУЛЬТУРБИОЦЕНОЗ — 

АГРОБІОЦЕНОЗ, КУЛЬТУРБІОЦЕНОЗ — нестійка 

екосистема зі збідненою природною або штучно створеною 

біотичною спільнотою, що дає с/г продукцію (напр., рілля, 

луки, ставок тощо). А. не здатний довго існувати без 

постійної підтримки людиною внаслідок різкого ослаблення 

процесів саморегуляції, чим відрізняється від біоценозів. 

 

АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ – АГРОКЛІМАТОЛОГІЯ 

 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ - АГРОКЛІМАТИЧНИЙ; -кая 

оценка – агрокліматична оцінка; -кое районирование – 

агрокліматичне районування. 
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АГРОЦЕНОЗ (від грец. agros — поле, сільська місцевість та 

koinos — загальний) — АГРОЦЕНОЗ — штучно створена 

біотична спільнота, що потребує підтримки людиною та має 

високу продуктивність одного або кількох обраних видів 

(сортів, порід) рослин або тварин. 

 

АГУАХЕ – АГУАХЕ 

 

АДАПТАЦИЯ (від пізньолат. adaptatio — пристосування) — 

АДАПТАЦІЯ — в метеорол.: взаємне пристосування вітру й 

баричного поля; в біол.: процес пристосування будови та 

функцій організмів до умов середовища. 

 

АДВЕКТИВНЫЙ ТУМАН – АДВЕКТИВНИЙ ТУМАН 

 

АДВЕКЦИЯ (від лат. advectio — доставка) — АДВЕКЦІЯ 

— в метеорол.: перенесення мас повітря з їхніми 

властивостями (температура, атмосферний тиск, вологість) у 

горизонтальному напрямку; в океанол.: перенесення води як у 

горизонтальному так і, іноді, у вертикальному напрямку. 

 

АДИАБАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ (від 

грец. adiabatos — неперехідний, замкнений) — 

АДІАБАТИЧНИЙ ГРАДІЄНТ ТЕМПЕРАТУРИ — 

величина зміни температури в масі повітря (або води) при 

адіабатичному переміщенні повітря на 100 м (морської води - 

на 1 м). 

 

АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — АДІАБАТИЧНИЙ 

ПРОЦЕС — зміна термодинамічного стану повітря, що 

відбувається без теплообміну з оточуючим середовищем. 

Внутрішня енергія й температура повітря при цьому 

змінюються за рахунок стиснення або розширення. При 
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стисненні тиск і внутрішня енергія повітря збільшуються, й 

температура збільшується; при розширенні, навпаки, тиск і 

внутрішня енергія зменшуються, й температура знижується. 

Атмосферні процеси при утворенні хмар конвекції 

вважаються адіабатичними. 

АДИАБАТИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ – АДІАБАТИЧНЕ 

НАГРІВАННЯ 

 

АДИАБАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АДІАБАТИЧНЕ 

ОХОЛОДЖЕННЯ 

 

АДИАБАТИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ РОЗШИРЕННЯ 

 

АДИАБАТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ АДІАБАТИЧНЕ 

СТИСНЕННЯ 

 

АДЫРЫ (тюрк.) — АДИРИ — назва горбисто-увалистих 

передгір’їв. Утворені конусами виносу, що злилися та 

перекрили одне одного. Сильно порізані балками та ярами. 

 

АЗИАТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ – АЗІАТСЬКА ДЕПРЕСІЯ 

 

АЗИАТСКИЙ (ЗИМНИЙ) АНТИЦИКЛОН, Сибирский 

антициклон — АЗІЙСЬКИЙ ЗИМОВИЙ АНТИЦИКЛОН, 

Сибірський антициклон – область високого атмосферного 

тиску над Сибіром, Центральною Азією, проявляється 

взимку, є результатом сильного охолодження материка. 

   

АЗИМУТ (араб. ас-сумут, мн. від ас-самт – шлях, напрямок) 

— АЗИМУТ – кут між площиною меридіана даної точки 

спостереження та вертикальною площиною, яка проходить 

через цю точку та земний предмет (або світило). Розрізняють 

А. астрономічний (істинний) та магнітний. Магнітний А. – 
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кут між площинами магнітного меридіана та вертикаллю. А. 

відраховується від напрямку на точку Пн. за ходом 

годинникової стрілки від 0° до 360°. В астрономії А. 

відраховують інколи в напрямку від точки Пд. Азимут 

географический — азимут географічний; азимут 

истинный — азимут справжній; азимут  магнитный — 

азимут магнитний; азимут обратный — азимут зворотній. 

 

АЗИМУТ ПАДЕНИЯ – АЗИМУТ ПАДІННЯ 

 

АЗИМУТ ПРОСТИРАНИЯ – АЗИМУТ ПРОТЯГАННЯ 

 

АЗИМУТАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ – АЗИМУТАЛЬНІ 

ПРОЕКЦІЇ 

 

АЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ – АЗОНАЛЬНА 

РОСЛИННІСТЬ 

 

АЗОНАЛЬНОСТЬ (від грец. а — частка заперечення — та 

zone — пояс, зона) — АЗОНАЛЬНІСТЬ — поширення будь-

якого географічного об’єкта або явища без зв’язку із 

зональними особливостями даної території. Зазвичай 

зумовлена геологічною будовою, особливостями літології, 

тектонічним режимом, характером рельєфу тощо. Різновид А. 

— інтразональність. 

 

АЗОРСКИЙ АНТИЦИКЛОН — АЗОРСЬКИЙ 

АНТИЦИКЛОН — субтропічна область високого 

атмосферного тиску над Атлантичним океаном із центром 

поблизу Азорських о-вів. Проявляється впродовж усього 

року, особливо добре виражений улітку. Впливає на клімат 

Пд. Європи та Пн. Америки, утворюючи влітку відріг у 
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напрямку Середземного м., а взимку — в напрямку до 

Сахари. 

  

АЙСБЕРГ (англ. iceberg, від голл. ijsberg: ice, ijs — лід, berg 

— гора) — АЙСБЕРГ — льодяна гора, велика брила 

льодовикового льоду, що плаває в морі. Утворюється 

внаслідок обломлювання краю льодовиків, що спускаються 

до води. Під водою перебуває до 90% об’єму, над поверхнею 

води айсберг вивищується на 70-100 м. Морськими течіями 

переміщуються в нижчі широти, де поступово тануть 

 

 

. Айсберг глетчерный — айсберг  глетчерний; айсберг  

куполообразный — айсберг куполоподібний. 

 

АКАУСТОБИЛИТ – АКАУСТОБІЛІТ 

 

АКВАКОМПЛЕКС – АВАКОМПЛЕКС 

 

АКВАМАРИН – АКВАМАРИН 

 

АКВАТОРИЯ (від лат. aqua — вода) — АКВАТОРІЯ — 

простір водоймища або його частина в природних, штучних 

або умовних межах (напр., А. моря, озера, порту тощо).        

 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ (нім. Akklimatisation, від лат. ad — 

для, до та грец. klima — клімат) — АКЛІМАТИЗАЦІЯ — 

пристосування популяції виду до нових умов середовища, в 

які вона потрапила з переселенням; цілеспрямоване ввезення 

в реґіон корисного виду організмів з метою збагачення 

природних спільнот. 
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АККУМУЛЯТИВНАЯ ТЕРРАСА – АКУМУЛЯТИВНА 

ТЕРАСА 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЕ ГОРЫ – АКУМУЛЯТИВНІ ГОРИ 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЕ РАВНИНЫ АКУМУЛЯТИВНІ 

РІВНИНИ 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ БЕРЕГ АКУМУЛЯТИВНИЙ 

БЕРЕГ 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ — АКУМУЛЯТИВНИЙ 

РЕЛЬЄФ — рельєф земної поверхні, що утворюється 

внаслідок нагромадження (акумуляції) морських, річкових, 

озерних, льодовикових, еолових та ін. відкладів, продуктів 

виверження вулканів (попелу, лави), а також продуктів 

господарської діяльності людини.  

 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ – АКУМУЛЯТИВНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

 

АККУМУЛЯТИВНЫЙ СКЛОН – АКУМУЛЯТИВНИЙ 

СХИЛ 

 

АККУМУЛЯЦИЯ (від лат. accumulatio — збирання в купу, 

нагромадження) — АКУМУЛЯЦІЯ — загальна назва 

процесів нагромадження пухкого мінерального матеріалу та 

органічних залишків на поверхні суходолу та дні водоймищ. 

Залежно від основного чинника, що викликає А., розрізняють 

морську, озерну, вітрову, біогенну, антропогенну та ін. типи 

А. Протиставляється денудації. Разом із денудацією А. сприяє 

вирівнюванню рельєфу. Аккумуляция водноледниковая — 
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акумуляція воднольодовикова; аккумуляция эоловая — 

акумуляція еолова. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ – АКТИВІЗАЦІЯ 

ТЕКТОНІЧНА 

 

АКТИВНОСТЬ — АКТИВНІСТЬ. Активность 

сейсмическая - активність сейсмічна. 

 

АКТИНОМЕТРИЯ (від грец. aktinos — промінь та metreo —

вимірюю) — АКТИНОМЕТРІЯ — галузь астрономії, вчення 

про сонячне, земне та атмосферне випромінювання в умовах 

атмосфери. 

 

АЛАС (якут.) — АЛАС — пласка западина від десятків до 

кількох км у діаметрі, що утворюється внаслідок танення 

підземного льоду в областях розвитку багаторічної мерзлоти. 

 

 

АЛЕБАСТР – АЛЕБАСТР 

 

АЛЕВРИТ (від грец. aleuron — борошно) — АЛЕВРИТ — 

пухка дрібноуламкова осадова порода, яка складається 

переважно з мінеральних зернин (кварц, польовий шпат, 

слюда тощо). 

 

АЛЕВРОЛИТ (від алеврит та грец. lithos — каміння) — 

АЛЕВРОЛІТ — сцементована осадова порода, яка 

складається більш ніж на 50% алевритовими частинками. 

 

АЛЕКСАНДРИТ – АЛЕКСАНДРИТ 
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АЛЕУТСКАЯ ДЕПРЕССИЯ, алеутский минимум 

давления, аляскинская депрессия — АЛЕУТСЬКА 

ДЕПРЕСІЯ, алеутський мінімум тиску, аляскинська 

депресія — область низького атмосферного тиску в пн. 

частині Тихого океану, в районі Алеутських о-вів. Один з 

центрів дії атмосфери, добре виражений узимку, майже 

зникає влітку. Пов’язаний із частим перебуванням та 

поглибленням центральних циклонів. 

 

АЛКАЛИТРОФНОЕ ОЗЕРО – АЛКАЛІТРОФНЕ ОЗЕРО 

 

АЛИТИЗАЦИЯ – АЛЛІТІЗАЦІЯ 

 

АЛИТЫ – АЛЛІТИ 

 

АЛОТРОФНОЕ ОЗЕРО – АЛЛОТРОФНЕ ОЗЕРО 

 

АЛЛОХТОН (від грец. allos — інший та chthonos — земля, 

ґрунт) — АЛОХТОН — у геол. — маси гірських порід або 

частини складчастих структур, що перемістилися від місця 

свого первісного залягання внаслідок тектонічних рухів; у 

біол. – організми, що з’явилися в процесі еволюції не в тій 

місцевості, де вони мешкають тепер (напр., А. Пн. Америки 

— опосум та кілька видів колібрі проникли з Пд. Америки). 

 

АЛЛЮВИАЛЬНАЯ ДОЛИНА –АЛЮВІАЛЬНА 

ДОЛИНА 

 

АЛЛЮВИАЛЬНАЯ ТЕРРАСА – АЛЮВІАЛЬНА 

ТЕРАСА 

 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ  – АЛЮВІАЛЬНІ 

ВІДКЛАДИ 
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АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ РАВНИНЫ – АЛЮВІАЛЬНА 

РІВНИНА 

 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ПЛАЩ – АЛЮВІАЛЬНИЙ ПЛАЩ 

 

АЛЛЮВИЙ (від лат. alluvium — нанос, намив) — АЛЮВІЙ 

— відклади річищних потоків (річок, ручаїв), що складають 

заплави й тераси річкових долин. За умовами утворення 

розрізняють А. заплавний, річищний, озерний, старичний 

тощо. Аллювий пойменный – алювій заплавний; аллювий 

русловой – алювій річищний; аллювий старичный – 

алювій старичний. 

 

АЛМАЗ – АЛМАЗ 

 

„АЛМАЗНАЯ ПЫЛЬ― – АЛМАЗНИЙ ПИЛ 

 

АЛУНИТ – АЛУНІТ 

 

АЛМАЗОНОСНАЯ ТРУБКА — АЛМАЗОНОСНА 

ТРУБКА — трубка вибуху, заповнена алмазоносною 

породою (кімберлітом). 

 

АЛЬБЕДО (від пізньолат. albedo — білизна) — АЛЬБЕДО 

— величина, що характеризує відбивну здатність будь-якого 

тіла або поверхні. Визначається відношенням потоку радіації, 

що відбиває ця поверхня або тіло, до потоку радіації, що 

падає; вимірюється в % або частках одиниці. В астрономії 

характеризує в цілому небесне тіло, що не світиться само. 

 

АЛЬБЕДО ЗЕМЛИ – АЛЬБЕДО ЗЕМЛІ 
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АЛЬБИТ – АЛЬБІТ 

 

АЛЬМАНДИН – АЛЬМАНДИН 

 

АЛЬПИДЫ – АЛЬПІДИ 

 

АЛЬПИЙСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ – АЛЬПІЙСЬКА 

РОСЛИННІСТЬ 

 

АЛЬПИЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ — АЛЬПІЙСЬКА 

СКЛАДЧАСТІСТЬ — сукупність процесів складчастості, 

гороутворення та гранітизації, що відбувалися впродовж 

кайнозойської ери та відіграли головну роль у формуванні 

молодих складчастих гірських споруд (напр., Альп, Карпат, 

Кавказу). 

 

АЛЬПИЙСКИЙ ЛЕДНИК – АЛЬПІЙСЬКИЙ 

ЛЬОДОВИК 

 

АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА — АЛЬПІЙСЬКІ ЛУКИ — 

високогірні луки альпійського поясу. Найбільш поширені 

осоково-злакові луки та альпійські, т. зв. матти, що 

характеризуються відсутністю суцільної дернини. А. л. 

використовуються в основному як літні пасовища. 

 

АЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС – АЛЬПІЙСЬКИЙ ПОЯС 

 

АЛЬПИЙСКИЙ РЕЛЬЕФ – АЛЬПІЙСЬКИЙ РЕЛЬЄФ 

 

альпийское сияние – АЛЬПІЙСЬКЕ СЯЯННЯ 

 

АЛЬТИМЕТР (від лат. altus — високий та грец. metreo — 

вимірюю) — АЛЬТИМЕТР — висотомір, барометричний 
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прилад або радіоприлад, що показує висоту польоту 

літального апарата над земною поверхнею. 

 

АЛЬТИПЛАНАЦИЯ (від лат. altus — високий та пізньолат. 

plano — вирівнюю) — АЛЬТИПЛАНАЦІЯ — вирівнювання 

рельєфу в високогірних та субполярних областях, 

відбувається внаслідок сукупної дії процесів соліфлюкції, 

морозного вивітрювання та нівації. 

 

АЛЬТИТУДА (від лат. altus — високий) — АЛЬТИТУДА 

— те ж саме, що й абсолютна висота. 

 

АЛЮМИНИЕВЫЕ РУДЫ – АЛЮМІНІЄВІ РУДИ 

 

АЛЮМОСИЛИКАТЫ – АЛЮМОСИЛІКАТИ 

 

АЛЯСКИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ – АЛЯСКІНСЬКА 

ДЕПРЕСІЯ 

 

АМЕТИСТ – АМЕТИСТ 

 

АММОНИТЫ (лат. Ammonoidea, від cornu Ammonis, досл. – 

―ріг Амона‖, давньоєгипетського бога, який зображувався із 

закрученими рогами барана, що нагадують спірально 

закручену черепашку багатьох А.) — АМОНІТИ — підклас 

вимерлих головоногих молюсків, або м’якунів. Існували від 

девону до крейди. 

 

АМОРФНОСТЬ (від грец. amorphos – той, що не має форми) 

— АМОРФНІСТЬ – стан твердої речовини з 

невпорядкованим розташуванням частинок (молекул, атомів, 

іонів). А. є протилежністю кристалічному станові. Стан А. не 

є стійким; із часом він виявляє тенденцію до кристалізації. 
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АМПЛИТУДА (від лат. amplitudo — величина) – 

АМПЛІТУДА – в кліматол.: різниця між макс. і мін. 

значеннями якогось із метеорол. елементів (температури, атм. 

тиску тощо), що змінюються приблизно періодично (з 

чергуванням максимумів та мінімумів через приблизно рівні 

проміжки часу). Амплитуда абсолютная — амплітуда 

абсолютна; амплитуда годовая — амплітуда річна; 

амплитуда  колебания — амплітуда коливання. 

 

АМФИБИИ (від грец. amphibios — той, що веде подвійний 

спосіб життя) — АМФІБІЇ — див. Земноводные. 

 

АМФИБОЛЫ – АМФІБОЛИ 

 

АМФИТЕАТР (грец. amphytheatros — видовище) — 

АМФІТЕАТР — в геоморфол.: напівкругле замикання 

схилів. Може мати льодовикове (цирки, кари, вали кінцевих 

морен), зсувне (лійки відриву зсувних мас) або вулканічне 

(кальдери) походження. 

 

АНАЛИЗ — АНАЛІЗ; анализ геоморфологический — 

аналіз геоморфологічний; анализ гранулометрический – 

аналіз гранулометричний; анализ физико-

географический – аналіз фізико-географічний; 

анализировать – аналізувати. 

 

АНАЛОГОВ МЕТОД — АНАЛОГІВ МЕТОД — в 

географії дозволяє використати загальнонаукове поняття 

аналогії як логічного висновку, в результаті якого знання про 

географічний об’єкт виникає на підставі схожості з іншими 

об’єктами. 
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АНАЭРОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (від грец. an — префікс 

заперечення, aer — повітря та bios — життя) — АНАЕРОБНІ 

ОРГАНІЗМИ — організми, здатні існувати за відсутності 

вільного кисню; енергію для життєдіяльності одержують 

шляхом розщеплення органічних та неорганічних речовин. 

 

АНГИДРИТ – АНГІДРИТ 

 

АНДЕЗИТ – АНДЕЗІТ 

 

АНЕМОМЕТР (від грец. anemos — вітер та metreo — 

вимірюю) — прилад, призначений для визначення швидкості 

вітру. А. чашечный — анемометр чашковий; А. 

электрический — анемометр електричний. 

 

АНЕРОИД (грец. а — префікс заперечення, neros — вологий, 

eidos — вид; такий, що виглядає без рідини) — АНЕРОЇД — 

метеорологічний прилад для вимірювання атмосферного 

тиску. А.-высотомер — анероїд-висотомір. 

 

АНОМАЛИЯ (від грец. anomalia — відхилення, 

неправильність) — АНОМАЛІЯ — відхилення від норми або 

середнього значення будь-якої величини, від загальної 

закономірності явищ. А. силы тяжести - аномалія сили 

тяжіння; А. температурная - аномалія температурна. 

 

АНОМАЛИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ – АНОМАЛІЯ СИЛИ 

ТЯЖІННЯ 

 

АНТАРКТИДА — АНТАРКТИДА — південний полярний 

материк, що займає центральну частину південної полярної 

області — Антарктики. 
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АНТАРКТИКА (грец. antarktikos, від anti — навпроти та 

arktikos — північний) — АНТАРКТИКА — південна 

полярна область Землі, що включає материк Антарктиду та 

прилеглі до неї частини океанів з о-вами. 

 

АНТАРКТИЧЕСКИЕ ОАЗИСЫ – АНТАКТИЧНІ ОАЗИ 

 

АНТАРКТИЧЕСКИЙ АНТИЦИКЛОН — 

АНТАРКТИЧНИЙ АНТИЦИКЛОН — область 

підвищеного тиску над Антарктидою. 

 

АНТАРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ – АНТАРКТИЧНЕ 

ПОВІТРЯ 

 

АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПОЯС –  АНТАРКТИЧНА ПОЯС 

 

 

АНТКАРКТИЧЕСКИЙ ФРОНТ –  АНТАРКТИЧНИЙ 

ФРОНТ  

 

 

АНТЕКЛИЗА (від грец. antі — проти та klisis — нахил) — 

АНТЕКЛІЗА — пологий, неправильних обрисів своєрідний 

вигин земної кори у межах платформи.  

 

АНТЕЦЕДЕНТНАЯ ДОЛИНА (від лат. antecedens, род. 

відм.  antecedentis — попередній) — АНТЕЦЕДЕНТНА 

ДОЛИНА — глибокі та вузькі наскрізні долини або 

ущелини, що прорізають гори, які підіймаються, та височини 

вхрест їх простягання. Антецедентность — 

антецедентність. 
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АНТИКЛИНАЛЬ (від грец. anti — навпроти та klino — 

нахиляю(ся) — АНТИКЛІНАЛЬ, антиклинальна  

складка – складка верств гірських порід, обернена опуклістю 

догори, з давнішими відкладами в центральній частині (ядрі). 

 

АНТИКЛИНАЛЬНАЯ ДОЛИНА – АНТИКЛИНАЛЬНА 

ДОЛИНА  

 

АНТИКЛИНАЛЬНЫЙ ХРЕБЕТ – АНТИКЛИНАЛЬНИЙ 

ХРЕБЕТ 

 

АНТИКЛИНОРИЙ – АНТИКЛІНОРІЙ 

 

АНТИМОНИТ – АНТИМОНІТ 

 

АНТИПАССАТ (від грец. antі — навпроти та пассат; нім. 

Passat, від голл. passаat) —АНТИПАСАТ — переважно 

західне перенесення повітря у верхній тропосфері та нижній 

стратосфері тропічних широт над нижчерозташованим шаром 

східних вітрів — пасатів; має напрямок, протилежний пасату. 

 

АНТИПОДЫ — (грец. antipodes, від anti — навпроти та pus, 

род. відм. podos — нога) — АНТИПОДИ — місця на земній 

поверхні, діаметрально протилежні одне одному. 

 

АНТИЦИКЛОН (від грец. anti — навпроти та kyklon — той, 

що кружляє, обертається) — АНТИЦИКЛОН — область 

підвищеного атмосферного тиску в тропосфері, з 

максимальним тиском у центрі та баричними ґрадієнтами, 

спрямованими від центру до периферії. А. стационарный - 

антициклон стаціонарний. 
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АНТИЦИКЛОНИЧЕСКИЙ ВИХРЬ – 

ПНТИЦИКЛОНІЧНИЙ ВИХОР 

 

АНТИЦИКЛОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ – 

АНТИЦИКЛОНІЧНА ТЕЧІЯ 

 

АНТРАЦИТ (грец. anthrakitis, від anthrax — вугілля) — 

АНТРАЦИТ — викопне гумусове вугілля високого ступеня 

метаморфізму; блискуче, сірувато-чорного кольору. 

АНТРОПОГЕНОВАЯ СИСТЕМА — АНТРОПОГЕНОВА 

СИСТЕМА, антропоген (застар.) — див. Четвертичная 

система. 

 

АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА — АНТРОПОГЕННЕ 

НАВАНТАЖЕННЯ — ступінь прямої та непрямої 

антропогенно-техногенної дії на окремі компоненти 

природного середовища (рельєф, ґрунти, рослинність, 

тваринний світ) або в цілому на ландшафт.  

 

АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – 

АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ 

 

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА – 

АНТРОПОГЕННІ ЗМІИ КЛІМАТУ 

 

АНТРОПОГЕННЫЕ ПОЧВЫ – АНТРОПОГЕННІ 

ҐРУНТИ 

 

АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ – АНТРОПОГЕННІ 

ФАКТОРИ 

 

АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ – 

АНТРОПОГЕННИЙ ЛАНДШАФТ 
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АНТРОПОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ – АНТРОПОГЕННИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

АНТРОПОГЕНОВАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) 

 

АНТРОПОЛОГИЯ (від грец. anthropos — людина та logos 

— cлово, вчення) — АНТРОПОЛОГІЯ — наука про 

походження та еволюцію людини, утворення людських рас та 

про нормальні варіації фізичної будови людини. 

 

АНТРОПОСФЕРА – АНТРОПОСФЕРА 

 

АНТРОПОЦЕНОЛОГИЯ – АНТРОПОЦЕНОЛОГІЯ 

 

АПАТИТ – АПАТИТ 

 

АПВЕЛЛИНГ (англ. up — догори та well — хлинути) — 

АПВЕЛІНГ — підйом вод із глибини у верхні шари океану. 

У прибережній зоні моря пов’язаний зі згонними вітрами, які 

відносять поверхневі води від берега в бік відкритого моря. 

 

АПОГЕЙ (грец. apogeion, від apo — префікс, що позначає 

віддалення, та ge — земля) — АПОГЕЙ — точка орбіти 

Місяця або штучного супутника Землі, найбільш віддалена 

від Землі.  

 

АПРЕЛЬ — КВІТЕНЬ. 

 

АРГИЛЛИТ (від грец. argillos — глина та lithos — камінь) — 

АРГІЛІТ — тверда, щільна глиниста порода, що не розмокає 

у воді. 
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АРГИЛЛИТ – АРГІЛЛІТ 

 

АРЕАЛ (від лат. area — площа, ділянка) — АРЕАЛ — 

область поширення будь-якого явища. 

 

АРИДНАЯ ЗОНА × АРИДНА ЗОНА 

 

АРИДНАЯ ПУСТЫНЯ – АРИДНА ПУСТЕЛЯ 

 

АРИДНОСТЬ – АРИДНІСТЬ 

 

АРИДНЫЕ ПОЧВЫ – АРИДНІ  ҐРУНТИ 

 

 

АРИДНЫЙ КЛИМАТ (від лат. aridus — сухий) — 

АРИДНИЙ КЛІМАТ – сухий клімат, у якому атмосферне 

зволоження виявляється недостатнім для багатьох рослин. В 

умовах А. к. переважають ландшафти пустель та 

напівпустель. 

 

АРИДНЫЙ ЛАНДШАФТ – АРИДНИЙ ЛАНДШАФТ 

 

АРИДНЫЙ РЕЛЬЕФ – АРИДНИЙ РЕЛЬЄФ 

 

АРКОЗ – АРКОЗ 

 

АРКТИКА (грец. arktikos — північний) — АРКТИКА — 

північна полярна область Землі, що включає Північний 

Льодовитий океан із морями та островами. 

 

АРКТИЧЕСКИЙ АНТИЦИКЛОН – АНТАРКТИЧНИЙ 

АНТИЦИКЛОН 
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АРКТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ –АРКТИЧНЕ ПОВІТРЯ 

 

АРКТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ – АРКТИЧНИЙ КЛІМАТ 

 

АРКТИЧЕСКИЙ ПОЯС –„ АРКТИЧНИЙ ПОЯС 

 

АРКТИЧЕСКИЙ ФРОНТ – АРКТИЧНИЙ ФРОНТ 

 

АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ ЗОНА – АРКТИЧНИХ 

ПУСТЕЛЬ ЗОНА 

 

АРРЕТИР (нім. Arretier, від франц. arreter — зупиняти) — 

АРЕТИР — пристосування для встановлення чутливого 

прилада в неробочий стан з метою запобігання його 

зношенню. 

 

АРСЕНОПИРИТ – АРСЕНОПІРИТ 

 

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ (від франц. artesien — за назвою 

французької історичної провінції Артуа) — АРТЕЗІАНСЬКІ 

ВОДИ – напірні підземні води, вміщені у водоносних шарах 

гірських порід поміж водонепроникних шарів. 

 

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН – АРТЕЗІАНСЬКИЙ 

БАСЕЙН 

 

АРТЕЗИАНСКИЙ КОЛОДЕЦ – АРТЕЗІАНСЬКИЙ 

КОЛОДЯЗЬ 

 

АРХЕЙ – АРХЕЙ 

 

АРХЕЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ – АРХЕЙСЬКА 

СКЛАДЧАСТІСТЬ 
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АРХИПЕЛАГ (італ. Arcipelago, первісне значення — назва 

Егейського моря, від грец. Aigaion pelagos — Егейське море, 

помилково прочитаного як archipelagos, досл. — головне 

море) — АРХІПЕЛАГ — значна група островів, 

розташованих на невеликих відстанях один від одного. Часто 

мають спільну тектонічну основу, однакове походження й 

подібну геологічну будову, тому розглядаються як одне ціле. 

Розрізняють А. материкового, коралового та вулканічного 

походження. 

 

АРЫК (тюрк.) — АРИК — місцева назва каналу 

зрошувальної системи в Центр. Азії. 

 

АСБЕСТ – АЗБЕСТ 

 

АССИМЕТРИЧНАЯ ДОЛИНА – АСИМЕТРИЧНА 

ДОЛИНА 

 

АССИМЕТРИЯ РЕЛЬЕФА – АСИМЕТРІЯ РЕЛЬЄФУ 

 

АСИММЕТРИЯ (від грец. asymmetria — неспівмірність) — 

АСИМЕТРІЯ — в геоморфол.: неоднакова крутизна схилів 

долин, що простежується на великій відстані. 

 

АСПЕКТ (від лат. asрectus — вигляд) — АСПЕКТ — 

зовнішній вигляд рослинної спільноти. 

 

АСТЕНОСФЕРА (від грец. asthenes — слабкий та sphaira — 

шар) — АСТЕНОСФЕРА — шар зниженої твердості у 

верхній частині мантії (верхня межа під материками на 

глибині близько 100 км, під дном Океану – близько 50 км; 

нижня межа – на глибині близько 250-350 км). Вважають, що 
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А. – це область зародку осередків і переміщень підкоркової 

речовини.  

АСТЕРОИД (від грец. aster — зоря та eidos — вигляд) — 

АСТЕРОЇД — тверді космічні тіла, т. зв. малі планети 

Сонячної системи. Мають невеликі розміри та неправильну 

форму. 

 

АСТРОБЛЕМА (від грец. astron — зірка та blema — рана) — 

АСТРОБЛЕМА — замкнена округла западина на земній 

поверхні, іноді оконтурена кільцевим валом; давній 

метеоритний кратер (напр., кратер Вредефорд-Ринґ у 

Пд. Африці). Характеризується сильною роздрібленістю та 

особливим метаморфізмом гірських порід, що складають дно 

кратера й часто поховані під молодими відкладами. Термін 

запропоновано 1960 амер. геологом Р.С. Дінцем. 

 

АСТРОЛЯБИЯ (грец. astrolabion, від astron — зірка та labe 

— схоплення) — АСТРОЛЯБІЯ — кутомірний прилад. 

 

АСТРОНОМИЯ (грец. astronomia, від astron — зірка та 

nomos — закон) — АСТРОНОМІЯ — наука про будову та 

розвиток небесних тіл і Всесвіту.  

 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА — АСТРОНОМIЧНА 

ОДИНИЦЯ (а. о.) — відстань від Землі до Сонця; одиниці 

вимірювання відстаней у практичній астрономії (світловий 

рік, парсек тощо).   

 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ 

 

АТЛАНТИДА (грец., від Atlantos — титан, який за наказом 

Зевса тримав на плечах небесне склепіння) — АТЛАНТИДА 

— за давньогрецьким філософом Платоном, о-в у 
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Атлантичному океані, зниклий під час Всесвітнього потопу, 

на якому жили велетні-атланти. 

 

АТЛАС (грец. Atlas, від Atlantos — титан, який за наказом 

Зевса тримав на плечах небесне склепіння, за іншою версією 

— міфічний король Лівії) — АТЛАС — систематичне 

зібрання географічних карт, виконаних за загальною 

програмою, оформлених та виданих відповідно до єдиних 

вимог. Назву запроваджено фламандським картографом 

Меркатором (1595). Перший атлас складено у ІІ ст. н. е. 

Клавдієм Птолемеєм. 

 

АТМОСФЕРА (від грец. átmos — пара та spháira — куля) — 

АТМОСФЕРА – повітряна оболонка Землі, пов’язана з нею 

силою тяжіння. Бере участь у добовому та річному рухах 

Землі. Атм. повітря складається з суміші газів, водяної пари 

та пилу. Теоретична потужність А. близько 40 тис. км. 

 

 

 

АТМОСФЕРНАЯ ВОДА – АТМОСФЕРНА ВОДА 

 

АТМОСФЕРНАЯ РАДИАЦИЯ – АТМОСФЕРНА 

РАДІАЦІЯ 

 

АТМОСФЕРНАЯ РЕФРАКЦИЯ – АТМОСФЕРНА 

РЕФРАКЦІЯ 

 

 

АТМОСФЕРНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ – 

АТМОСФЕРНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ 
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АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ — АТМОСФЕРНИЙ 

ТИСК — тиск, що здійснює атмосферне повітря на всі 

предмети в ньому та на земну поверхню. Тиск зменшується з 

висотою та залежно від температури повітря. У 

горизонтальному напрямку А. т. розподіляється 

нерівномірно, змінюється в часі, що викликає його рух, тобто 

вітер. Середня величина А. т. на рівні моря (нормальний 

атмосферний тиск – н. а. т.) дорівнює 1013 мб, або 

760 мм рт.ст. 

 

АТМОСФЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ АТМОСФЕРНЕ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

АТМОСФЕРНОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ – АТМОСФЕРНЕ 

ПОСЛАБЛЕННЯ 

 

АТМОСФЕРНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИАЦИИ – 

АТМОСФЕРНЕ ПОГЛИНЕННЯ РАДІАЦІЇ 

 

АТМОСФЕРНЫЕ АЭРОЗОЛИ – АТМОСФЕРНІ 

АЕРОЗОЛІ 

 

АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ – АТМОСФЕРНІ 

ЗБУРЕННЯ 

 

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ — АТМОСФЕРНІ ОПАДИ 

— вода в рідкому або твердому стані, що випадає з хмар. 

 

АТМОСФЕРНЫЙ ФРОНТ — АТМОСФЕРНИЙ ФРОНТ, 

поверхня розділу між двома повітряними масами з різними 

фізичними властивостями. Проходження фронту 

супроводжується змінами в погоді. 

 



 42 

АТОЛЛ (від мальдивськ. атолу) — АТОЛ — низовинний 

кораловий острів кільцеподібної форми, що оконтурює 

мілководну лагуну. Основою для коралів звичайно є вершина 

підводного вулкану. Поширені гол. ч. у Тихому та 

Індійському океанах. 

 

АТОМНОЕ ВРЕМЯ – АТОМНИЙ ЧАС 

 

АФЕЛИЙ (від грец. apo — від, далеко та helios — Сонце) — 

АФЕЛІЙ — найбільш віддалена від Сонця точка орбіти 

планети або комети Сонячної системи.  

 

АЭРАЦИЯ (від грец. aer — повітря) — АЕРАЦІЯ — 

газообмін ґрунтового повітря з атмосферним. 

 

АЭРАЦИИ ЗОНА – АЕРАЦІЇ ЗОНА 

 

АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ – АЕРАЦІЯ ГРУНТІВ 

 

АЭРОКЛИМАТОЛОГИЯ – АЕРОКЛІМАТОЛОГІЯ 

 

АЭРОЛИТ – АЕРОЛІТ 

 

АЭРОМЕТОДЫ – АЕРОМЕТОДИ 

 

АЭРОНОМИЯ – АЕРОНОМІЯ 

 

АЭРОСЪЕМКА — АЕРОЗЙОМКА, АЕРОЗНІМАННЯ — 

зйомка земної поверхні з літальних апаратів у різних зонах 

електромагнітного спектру за допомогою різноманітних 

знімальних систем (приймачів інформації). А. здійснюється 

методами фотографування та електронної зйомки. 
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АЭРОФОТОСЪЕМКА – АЕРОФОТОЗЙОМКА 
   

Б 
―БАБЬЕ ЛЕТО‖ — ―БАБИНЕ ЛІТО‖ — більш-менш  

тривалий період теплої та сухої погоди наприкінці вересня 

або на початку жовтня в Європі та Пн. Америці. Пов’язаний 

зі стійким антициклоном над цими територіями. В 

Пн. Америці цей період зветься ―індіанським літом‖. 

 

БАЗАЛЬНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ – БАЗАЛЬНИЙ 

АГЛОМЕРАТ 

 

БАЗАЛЬТОВАЯ ЛАВА  БАЗАЛЬТОВА ЛАВА 

 

БАЗИС ДЕНУДАЦИИ (від грец. basis —  основа та лат. 

denudatio — оголення) — БАЗИС ДЕНУДАЦІЇ — майже 

горизонтальна або відносно виположена ділянка схилу, а 

також водотік або водоймище, до якого скочуються або 

змиваються продукти вивітрювання. Б. д. — зона акумуляції 

матеріалу, що зноситься з розташованих вище частин схилу. 

 

БАЗИС ЭРОЗИИ (від грец. basis — основа та лат. erosio — 

роз’їдання) — БАЗИС ЕРОЗІЇ — рівень басейну, до якого 

впадає водний потік. Загальний, або головний Б. е. — рівень 

океану. Місцеві Б. е. — місця впадіння приток у головну 

річку або місцеве водоймище. Зміна рівня Б. е. призводить до 

зміни інтенсивності ерозії.  
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БАЙДЖЕРАХИ (якут.) — БАЙДЖЕРАХИ — форма 

мерзлотного рельєфу, пагорби пучення опуклої форми, 

утворюються внаслідок виморожування з викопного льоду 

уламкового матеріалу в областях розвитку багаторічної 

мерзлоти. Нестійкі, швидко руйнуються. 

 

БАЙКАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАСТОСТЬ – БАЙКАЛЬСЬКА 

СКЛАДЧАСТІСТЬ 

 

БАЙРАК (тюрк. — балка) — БАЙРАК — сухий яр, 

зарослий широколистяним, переважно дубовим, лісом. 

 

БАЙРАЧНЫЙ ЛЕС – БАЙРАЧНИЙ ЛІС 

 

БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ ВОД – БАЛАНС 

ПІДЗЕМНИХ ВОД                                                                       
 

БАЛАНС УВЛАЖНЕНИЯ (фр. balence, досл. — ваги) — 

БАЛАНС ЗВОЛОЖЕННЯ — різниця між кількістю опадів 

та випаровуванням у мм за певний період у даному місці. 

Додатній Б. з. означає надлишок вологи, від’ємний — 

нестачу.  

 

БАЛКА — БАЛКА — суха або з тимчасовим водотоком 

долина з полого-увігнутим дном та опуклими задернованими 

схилами, що поросли чагарником або лісом. Звичайно Б. — 

кінцева стадія розвитку яру. 

 

БАЛЛ (від фр. balle — куля) — БАЛ — умовна одиниця для 

кількісної та якісної оцінки явища (сили вітру, хвилювання 

моря тощо). 
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БАЛОЧНЫЙ РЕЛЬЕФ – БАЛКОВИЙ РЕЛЬЄФ 

 

БАНКА (від нім. Bank, голл. bank) — БАНКА — обмілина, 

частина морського дна з незначними глибинами. Небезпечні 

для судноплавства. Через сприятливі умови розвитку 

фітопланктону Б. – райони багатого промислу риби та 

молюсків. 

 

БАР
1
 (англ. bar, франц. barre — перешкода, обмілина) — БАР 

—  витягнута вздовж берега вузька наносна смуга суходолу, 

що може відокремлювати від моря лагуну. Утворюється  

переважно з піску та черепашок. Деякі простягаються на 

сотні км (Арабатська стрілка, що відокремлює Сиваську 

лагуну від Азовського моря). 

 

БАР
2
 (від грец. baros — вага) — БАР — одиниця тиску: 1 бар 

дорівнює тиску, що завдає сила в 1 млн. дин на площу в 1 см
2
. 

Одна тисячна частина Б. – мілібар (мб). 

 

―БАРАНЬИ ЛБЫ‖ — ―БАРАНЯЧІ ЛОБИ‖ — округлі 

скелясті виступи схилів або невисокі пагорби, вироблені 

льодовиковою ерозією (екзарацією) в корінних породах в 

областях покривного четвертинного зледеніння. 

 

БАРИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ – БАРИЧНА ДЕПРЕСІЯ 

 

БАРИЧЕКАЯ ЛОЖБИНА – БАРИЧНА УЛОГОВИНА 

 

БАРИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (від грец. baros — вага) — 

БАРИЧНИЙ СТУПІНЬ — відстань по вертикалі, на якій 

атмосферний тиск змінюється на одиницю. Біля земної 

поверхні, якщо тиск дорівнює 1000 мб, а температура повітря 

0°С, Б. с. дорівнює 8 м/мб. 
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БАРИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ – БАРИЧНА ТЕНДЕНЦІЯ 

 

БАРИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ — БАРИЧНІ СИСТЕМИ — 

великомасштабні області в баричному полі атмосфери з 

типовим розподілом атмосферного тиску (циклони, 

антициклони, улоговини, гребні, сідловини). 

 

БАРИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ (від лат. gradiens, род. відм. 

gradientis — крокуючий) — БАРИЧНИЙ ҐРАДІЄНТ — 

векторна величина, що характеризує зміну атмосферного 

тиску в горизонтальному напрямку. Кількісно дорівнює 

падінню тиску на одиницю відстані (100 км) по нормалі до 

ізобари і спрямований у бік падіння тиску. 

 

 

БАРИЧЕСКИЙ ЗАКОН ВЕТРА — БАРИЧНИЙ ЗАКОН 

ВІТРУ (закон Бейс-Бало) — вираження зв’язку між 

розподілом атмосферного тиску та вітром. Згідно з Б. з. в., в 

пн. півкулі, якщо стати спиною до вітру, низький тиск буде 

ліворуч і попереду, а високий — праворуч і позаду. 

Пояснюється дією відхиляючої сили обертання Землі (силою 

Коріоліса). 

 

БАРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ — БАРИЧНИЙ 

МАКСИМУМ (див. Антициклон). 

 

БАРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ — БАРИЧНИЙ МІНІМУМ 

(див. Циклон). 

 

БАРОМЕТР (від грец. baros — вага, metreo — вимірюю) — 

БАРОМЕТР — прилад для визначення атмосферного тиску. 

Найчастіше застосовують ртутний Б. та анероїд. 
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БАРРАНКОС (ісп. barrancos, від грец. pharanx —  ущілина, 

прірва) — БАРАНКОС — глибокі борозни або ущілини, що 

радіально прорізають схили вулканів від кратера до підошви; 

результат водної ерозії. 

 

 

БАРХАННЫЕ ГРЯДЫ – БАРХАННІ ГРЯДИ (ПАСМА?) 

 

БАРХАНЫ (кирг., тюрк.) — БАРХАНИ — форми еолового 

рельєфу; материкові дюни пустель; скупчення сипучого піску, 

не закріплені рослинністю. 

 

 

БАРЬЕРНЫЙ РИФ (франц. barrière — застава, перегородка) 

— БАР’ЄРНИЙ РИФ — коралові рифи, що простягаються 

на декілька км уздовж берега материка або острова. Ширина 

Б. р. вимірюється сотнями м (Великий Бар’єрний риф біля 

східних берегів Австралії сягає 2000 км).  

 

БАССЕЙН (франц. bassin, від лат. bacca — посудина для 

води) — БАСЕЙН — у геол.: область залягання певних 

корисних копалин; у гідрогеол.: гідрогеологічні структури 

різного типу: артезіанські Б., Б. стоку тріщинно-ґрунтових 

вод тощо; у гідрол.: частина земної поверхні разом із товщею 

ґрунту тощо, звідки відбувається стік до річки, річкової 

системи або моря. 

 

БАТИАЛЬ (від грец. bathys — глибокий) — БАТІАЛЬ — 

зона Світового океану в межах материкового схилу між 

неритовою областю та абісаллю. 
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БАТИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – БАТІАЛЬНІ 

ВІДКЛАДИ 

 

БАТИГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ – БАТІГРАФІЧНА 

КРИВА 

 

БАТИМЕТРИЯ – БАТІМЕТРІЯ 

 

БАТИСКАФ (від грец. bathys — глибокий та skaphos — 

судно) — БАТИСКАФ — автономний самохідний апарат 

для дослідження морів та океанів на великих глибинах. 

Перша конструкція бельґ. проф. О. Пікара 1960 року досягла 

в Маріанській западині (Тихий океан) глибини 10919 м. 

 

БАТОЛИТ (від грец. bathos — глибина та lithos — камінь) — 

БАТОЛІТ — масив глибинних вивержених порід, що 

утворилися в земній корі на великій глибині від земної 

поверхні. 

 

БЕДЛЕНД, бэдлэнд (англ. bad land, досл. — погані землі) — 

БЕДЛЕНД — різко та складно розчленований рельєф, 

складений із розгалужених ярів та розташованих поміж них 

вузьких вододілів. Землі, непридатні для землеробства. 

 

БЕЗМОРОЗНЫЙ ПЕРИОД – БЕЗМОРОЗНИЙ ПЕРІОД 

 

БЕЗНАПОРНЫЕ ВОДЫ – БЕЗНАПІРНІ ВОДИ 

 

БЕЙС – БАЛЛО ЗАКОН – БЕЙС-БАЛЛО ЗАКОН 

 

„БЕЛОГЛАЗКА― – БІЛОЗІРКА 
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БЕЛЫЕ НОЧИ — БІЛІ НОЧІ — літні ночі у високих 

широтах, впродовж яких тривають сутінки, і освітленість 

неба є близькою до вечірньої. Спостерігаються в широтах 

понад 59°. 

  

БЕНТАЛЬ (від грец. benthos — глибина) — БЕНТАЛЬ — 

області водоймищ, заселені організмами, що мешкають на 

ґрунті або в ґрунті водоймищ. 

 

БЕНТОНИТ – БЕНТОНІТ 

 

БЕНТОС (від грец. benthos — глибина) — БЕНТОС — 

сукупність організмів, що мешкають на ґрунті та в ґрунті 

моря та материкових водоймищ.  

 

БЕНЧ – БЕНЧ 

 

БЕРГШТРИХИ (від нім. Berg — гора та Strich — риска) — 

БЕРҐШТРИХИ — риски на горизонталях, що вказують 

напрямок похилу поверхні схилу. 

 

БЕРЕГ — БЕРЕГ — вузька смуга суходолу в зоні дії води. 

 

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ– БЕРЕГОВА ЛІНІЯ 

 

БЕРЕГОВАЯ МОРЕНА – БЕРЕГОВА МОРЕНА 

 

БЕРЕГОВАЯ ПУСТЫНЯ – БЕРЕГОВА ПУСТЕЛЯ 

 

БЕРЕГОВОЙ БАР – БЕРЕГОВИЙ БАР 

 

БЕРЕГОВОЙ ВАЛ – БЕРЕГОВИЙ ВАЛ 
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БЕРЕГОВОЙ РИФ – БЕРЕГОВИЙ РИФ 

 

БЕРЕГОВОЙ СКЛОН – БЕРЕГОВИМЙ СХИЛ 

 

БЕРЕГОВОЙ УСТУП – БЕРЕГОВИЙ  ВИСТУП 

 

БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ – БЕРЕГОВІ ПРОЦЕСИ 

 

БЕРИЛЛ – БЕРІЛ 

 

БЕССТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ – БЕЗСТІЧНА ОБЛАСТЬ 

 

БЕССТОЧНОЕ ОЗЕРО – БЕЗСТІЧНЕ ОЗЕРО 

 

БЕЧЕВНИК — БЕЧІВНИК (від каната, мотузки, за 

допомогою якої тягли судна проти течії) — берегова смуга, 

ширина якої визначається максимальним (під час повені) та 

мінімальним (межень) рівнями води в річці.  

 

БИЗЕ – БІЗЕ 

 

БИНОКЛЬ (франц. binocle, від лат. bini — два, oculus — око)  

— БІНОКЛЬ — оптичний прилад, що складається з двох 

з’єднаних між собою паралельних зорових труб. 

 

БИОГЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – БІОГЕННІ 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ 

 

БИОГЕННЫЕ ИЗВЕСТНЯКИ – БІОГЕННІ ВАПНЯКИ 

 

БИОГЕННЫЕ ОСАДКИ – БІОГЕННІ ОСАДКИ 

 

БИОГЕОГРАФИЯ – БІОГЕОГРАФІЯ 
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БИОГЕОЦЕНОЗ (від грец. bios — життя, ge —  земля та 

koinos — загальний) — БІОГЕОЦЕНОЗ — 

взаємозумовлений комплекс живих та неживих компонентів 

природного середовища, пов’язаних між собою обміном 

речовини та енергії. 

 

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ  

 

БИОКЛИМАТОЛОГИЯ 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

 

БИОЛЮМИНСЦЕНЦИЯ 

 

БИОМАССА 

 

БИОСТРАТИГРАФИЯ 

 

БИОСТРОМ 

 

БИОСФЕРА (від грец. bios — життя та sphaira —  куля) — 

БІОСФЕРА — область активного життя організмів, що 

охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу та верхню 

частину літосфери, які пов’язані складними біохімічними 

процесами перерозподілу речовини та енергії. 

 

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК — БІОСФЕРНИЙ 

ЗАПОВІДНИК — природоохоронний об’єкт міжнародного 

значення, територія, на якій зберігаються у природному стані 



 52 

найхарактерніші природні комплекси. В Україні Б. з. — 

Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський. 

 

БИОТОП – БІОТОП 

 

БИОХОР – БІОХОР 

 

БИОЦЕНОЗ (від грец. bios — життя та koinos —  

загальний) — БІОЦЕНОЗ — сукупність рослин, тварин та 

мікроорганізмів, які населяють більш-менш однакові за 

умовами життя ділянки біосфери — біотопи. Б. поділяють на 

фітоценози та зооценози. 

 

БИОЦЕНОЛОГИЯ – БІОЦЕНОЛОГІЯ 

 

БИРЮЗА – БІРЮЗА 

 

БОЛИД – БОЛІД 

 

БИТУМЫ ПРИРОДНЫЕ – БІТУМИ ПРИРОДНІ 

 

БИФУРКАЦИЯ (лат. bifurcatio — поділ) — БІФУРКАЦІЯ 

—  поділ річкм та її долини на 2 гілки, які в подальшому не 

зливаються та впадають у різні басейни. Найбільш відома в 

бас. Амазонки. 

 

 

 

БЛАНКОВЫЕ КАРТЫ – БЛАНКОВІ КАРТИ 

 

БЛИНЧАТЫЙ ЛЕД – МЛИНЧАСТИЙ ЛІД  

 

БЛИЦЦАРД – БЛІЦЦАРД 
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БЛОК – БЛОК 

 

БЛОК-ДИАГРАММА – БЛОК – ДІАГРАМА 

 

БЛОКИРОВАНИЕ – БЛОКУВАННЯ 

 

БЛОКОВАЯ СТРУКТУРА – БЛОКОВА СТРУКТУРА 

 

БЛУЖДАЮЩАЯ РЕКА – БЛУКАЮЧА РІЧКА 

 

БЛУЖДАЮЩЕЕ ОЗЕРО – БЛУКАЮЧЕ ОЗЕРО 

 

БОДДЕНЫ – БОДЕНИ 

 

БОКОВАЯ ЭРОЗИЯ – БІЧНА ЕРОЗІЯ 

 

БОКСИТЫ – БОКСИТИ 

 

БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ – БОЛОТЯНІ ҐРУНТИ 

 

БОЛОТНЫЙ ГАЗ – БОЛОТЯНИЙ ГАЗ 

 

БОЛОТНЫЙ ЛАНДШАФТ – БОЛОТЯНИЙ 

ЛАНДШАФТ 

 

БОЛОТО — БОЛОТО — надмірно зволожена ділянка 

суходолу з гідрофільною рослинністю та розвитком 

специфічних ґрунтових процесів, внаслідок яких утворюється 

торф. Якщо шар торфу не перевищує 0,3 м, землі наз. 

заболоченими. Б. поділяються на верхові, купинясті, заплавні. 

 

БОЛОТОВЕДЕНИЕ – БОЛОТОЗНАВСТВО 
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БОР — БІР — сосновий ліс. 

 

БОР– БІР 

 

БОРÁ (італ. bora, від грец. boreas — північний) — БОРÁ —  

сильний та поривчастий вітер, спрямований униз по 

гірському схилу. Виникає внаслідок перетікання холодного 

щільного повітря через гірський гребінь до теплого 

морського                       узбережжя. Взимку 

приносить значне похолодання, як наслідок — зледеніння 

набережних, суден. 

 

БОРДЕРЛЭНД 

 

БОРЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ (від грец. boreas — північний) — 

БОРЕАЛЬНИЙ КЛІМАТ — холодний клімат помірних 

широт із добре вираженими порами року, ―клімат снігу та 

льоду‖. Різновиди: із сухою зимою (клімат тайги) та вологою 

зимою (клімат листяних лісів).  

 

БОРОВАЯ ТЕРРАСА – БОРОВА ТЕРАСА 

 

БОРОЗДЫ ВЫДУВАНИЯ — БОРОЗНИ ВИДМУХУВАННЯ — 

повздовжні до вітру борозни, що виникли внаслідок дефляції 

на злегка зцементованих глинисто-піщаних відкладах. Великі 

Б. в. наз. жолобами видмухування та ярдангами. 

 

БОТАНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ – БОТАНІЧНА 

ГЕОГРАФІЯ 

 

БОФОРТА ШКАЛА – БОФОРТА ШКАЛА 

 

БРАХИАНТИКЛИНАЛЬ – БРАХИАНТИКЛІНАЛЬ 
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БРАХИСИНКЛИНАЛЬ – БРАХИСИНКЛІНАЛЬ 

 

БРЕКЧИЯ– БРЕКЧІЯ 

 

БРИЗ (франц. brise) — БРИЗ — місцевий вітер із добовою 

періодичністю напрямку. Утворюється на берегах морів, озер; 

зумовлений температурним контрастом суходолу та водних 

мас. Денний (морський) Б. дме з моря на суходіл, нічний 

(береговий) – із більш охолодженої суші на море. Добре 

виражений у тропіках. 

 

БРОВКА ТЕРРАСЫ — БРОВКА ТЕРАСИ — край річкової 

тераси, що розділяє її поверхню та уступ у бік нижчої тераси 

або річища.дополнить 

 

БРОНИРОВАННЫЙ РЕЛЬЕФ – БРОНЬОВАНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

БУГОР ПУЧЕНИЯ – ГОРБ ПУЧЕННЯ  

 

БУГРИСТЫЕ ПЕСКИ – ГОРБИСТІ ПІСКИ 

 

БУЛГУННЯХ — БУЛГУНЯХ — якут. назва гідролаколіта. 

 

БУРЕНИЕ – БУРІННЯ 

 

БУРОВАЯ СКВАЖИНА – БУРОВА СВЕРДЛОВИНА 

 

БУРОЗЕМЫ – БУРОЗЕМИ 
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БУРУН (тюрк.) — БУРУН — хвиля, що розбивається з 

піною через підводні або надводні перешкоди (мілини або 

рифи) на деякій відстані від берега. 

 

БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ – БУРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ 

 

БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК – БУРИЙ ЗАЛІЗНЯК 

 

БУРЫЙ УГОЛЬ – БУРЕ ВУГІЛЛЯ 

 

БУРЯ – БУРЯ 

 

БУХТА (нім. Bucht) — БУХТА — невелика ділянка океану, 

моря, затоки або озера, відокремлена від відкритих вод 

частиною берега або островами.  

 

БУХТОВЫЙ БЕРЕГ – БУХТОВИЙ БЕРЕГ 

 

БЫСТРИНА – БИСТРИНА 

 

БЬЕФ (франц. bief) — Б’ЄФ — ділянка річки або каналу 

вище або нижче греблі, шлюзу. 

 

БЭРА ЗАКОН – БЕРА ЗАКОН 

 

БЭРОВСКИЕ БУГРЫ – БЕРІВСЬКІ ГОРБИ 
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В 
ВАДИ (араб.) — ВАДІ, веді — сухі або з періодичними 

водотоками долини в пустелях Аравії та Пн. Африки. 

Зазвичай закінчуються в безстокових западинах. Довжина 

може сягати сотень км. 

 

ВАДОЗНЫЕ ВОДЫ (від лат. vadosus — неглибокий) — 

ВАДОЗНІ ВОДИ — підземні води атмосферного 

походження. 

 

ВАЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ — ВАЛ ТЕКТОНІЧНИЙ — 

довга (сотні км) полога антиклінальна складка, характерна 

для платформ. 

 

ВАЛУН — ВАЛУН — великий (понад 10 см у поперечнику) 

окатаний уламок гірської породи. За походженням В. — 

льодовикові, делювіальні, алювіальні та пролювіальні. 

 

ВАНАДИЕВІЕ РУДІ 

 

ВАННА (від нім. Wanne) — ВАННА — замкнена западина 

різного походження (тектонічного, карстового, 

льодовикового, ерозійного, еолового) та різноманітного 

морфологічного вигляду й розміру, часто заповнена водою. 

 

ВАТТЫ (нім. Watten, від голл. wadden —прибережні 

ділянки) — ВАТИ — осушка, смуга низовинного узбережжя 

морів, що затоплюється водою під час морських припливів і 

висихає під час відпливів. Поширені на узбережжях 
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Північного, Ірландського, Білого, Охотського морів, на 

атлантичному узбережжі США тощо. 

 

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – ВЕГЕТАЦІЙНИЙ 

ПЕРІОД 

 

ВЕЕР БЛУЖДАНИЙ ВІЯЛО БЛУКАННЯ 

 

ВЕК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ — 

відрізок часу, впродовж якого утворювались верстви гірських 

порід, що складають геологічний ярус. В. має ту ж назву, що 

й ярус. 

 

ВЕК ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ 

 

ВЕКОВОЙ ХОД – ВІКОВИЙ ХІД 

 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ – ВЕЛИКІ 

ГЕОГРФІЧНІ ВІДКРИТТЯ 

 

ВЕНЕЦ — ВІНЕЦЬ — блідий ореол навколо диска світила 

(Сонця, Місяця), оточений одним або кількома райдужними 

кільцями. Явище в атмосфері, зумовлене дифракцією світла у 

крапельках води в тонких хмарах або в тумані.  

 

ВЕРМИКУЛИТ – ВЕРМИКУЛІТ 

 

ЕРТИКАЛ (від лат. verticalis — прямовисний) — 

ВЕРТИКАЛ — велике коло небесної сфери, що проходить 

через зеніт і задану точку. 

 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – 

ВЕРТИКАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ –  
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ – ВЕРТИАЛЬНА 

ЗОНАЛЬНІСТЬ 

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАСШТАБ – ВЕРТИКАЛЬНИЙ 

МАСШТАБ 

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ – 

ВЕРТИКАЛЬНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ҐРАДІЄНТ 

 

ВЕРХНЯЯ КУЛЬМИНАЦИЯ – ВЕРХНЯ КУЛЬМІНАЦІЯ 

 

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ ЗЕМЛИ – ВЕРХНЯ МАНТІЯ 

ЗЕМЛІ 

 

ВЕРХОВОДКА — ВЕРХОВОДКА, сезонна вода — 

підземні води, що залягають поблизу земної поверхні, вище 

рівня ґрунтових вод. Залежать від гідрометеорологічних умов 

(випадіння опадів, танення снігу тощо), зникають під час 

посухи або промерзання ґрунту. 

 

ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА — ВЕРХОВІ БОЛОТА, оліготрофні 

болота з численними залишками рослин, що розвиваються в 

умовах виключно атмосферного живлення. Часто мають 

опуклу форму, тому що в центрі болота низька мінералізація, 

і шар зі сфагнового моху швидко росте.  

 

ВЕРХОВЬЕ РЕКИ — ВЕРХІВ’Я РІЧКИ — верхня ділянка 

річки, що характеризується найбільшими похилами та –

відповідно – найбільшими швидкостями течії води. 

 

ВЕРШИНА ГОРНАЯ — ВЕРШИНА ГІРСЬКА — найвища 

точка гори, гірського масиву або гірського хребта. 
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ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ — ВЕСНЯНЕ 

РІВНОДЕННЯ (див. Равноденствие). 

 

ВЕСНА – ВЕСНА 

 

ВЕТЕР — ВІТЕР – горизонтальний (відносно земної 

поверхні) рух повітря, викликаний нерівномірним розподілом 

атмосферного тиску і спрямований від області високого тиску 

до області низького. На В. діє відхиляюча сила обертання 

Землі (сила Коріоліса), сила тертя, а при криволінійному русі 

– й відцентрова сила. Напрямок В. визначається стороною 

горизонту, звідки він дме. Швидкість вимірюється в м/с, 

км/год, у вузлах або приблизно в балах за шкалою Бофорта. 

 

ВЕТРОВАЯ КОРРАЗИЯ – ВІТРОВА КОРАЗІЯ 

 

ВЕТРОВАЯ ТЕНЬ – ВІТРОВА ТІНЬ 

 

ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ – ВІТРОВА ЕРОЗІЯ 

 

ВЕТРОВОЕ ТЕЧЕНИЕ – ВІТРОВА ТЕЧІЯ 

 

ВЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ – ВІТРОВІ ХВИЛІ 

 

ВЕТРОРАЗДЕЛ — ВІТРОПОДІЛ – більш-менш стійка 

межа в атмосфері, по обидва боки якої напрямок вітру 

протилежний. В. може бути вісь стійкого антициклону, 

гребеня або улоговини в баричному полі, а також орографічна 

межа (вісь Воєйкова). 

 

ВЕЧНАЯ (МНОГОЛЕТНЯЯ) МЕРЗЛОТА — ВІЧНА 

(БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА) – шар мерзлих гірських 
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порід, які не відтають упродовж тривалого часу (від кількох 

років до багатьох тисячоліть). 

 

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ – ВІЧНОЗЕЛЕНІ 

РОСЛИНИ 

 

ВЕЧНЫЕ СНЕГА — ВІЧНІ СНІГИ — покрив снігу та 

льоду, що зберігається цілий рік. У теплих та помірних 

широтах поширені на вершинах гір та плоскогір’ях, у 

полярних областях — і на низовинах. 

 

ВЗБРОС — ПІДКИД — одна з форм розривних тектонічних 

зміщень гірських порід. 

 

ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ – ЗВАЖЕНІ НАНОСИ 

 

ВЗМОРЬЕ — ВЗМОР’Я — частина моря, що прилягає до 

берега. 

  

ВИДИМОСТЬ — ВИДИМІСТЬ, дальність видимості — 

відстань, на якій удень не можна розпізнати риси предметів, а 

вночі не можна розпізнати несфокусоване джерело світла 

певної інтенсивності. 

 

ВИДЫ ОБЛАКОВ – ВИДИ ХМАР 

 

ВИЛЛИ-ВИЛЛИ (від власного імені) — ВІЛЛІ-ВІЛЛІ — 

тропічний циклон в пд. частині Індійського океану поблизу 

берегів пн.-зах. Австралії. 

 

ВИРГАЦИЯ – ВІРГАЦІЯ 
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ВИСОКОСНЫЙ ГОД — ВИСОКОСНИЙ РІК — 

календарний рік, який містить 366 днів. За григоріанським 

календарем (див. Новый стиль), високосним є кожний рік, 

кратний чотирьом, крім тих років, числа яких закінчуються 

на два нулі, але не діляться на 400 (напр., 1700, 1800, 1900). 

 

ВИСЯЧАЯ ДОЛИНА – ВИСЯЧА ДОЛИНА 

 

ВИСЯЧИЙ ЛЕДНИК – ВИСЯЧИЙ ЛЬОДОВИК 

 

ВИХРЬ — ВИХОР — атмосферне утворення з обертальним 

рухом повітря навколо осі (напр., циклон, тромб, смерч). 

 

ВКЛЮЧЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ – ВКЮЧЕННЯ У 

МІНЕРАЛАХ 

 

ВЛАГОЁМКОСТЬ ПОЧВЫ — ВОЛОГОЄМКІСТЬ 

ҐРУНТУ — здатність ґрунту утримувати вологу. 

 

ВЛАГООБОРОТ — ВОЛОГООБІГ — постійний обмін 

вологою між атмосферою та поверхнею Землі, який 

складається з процесів випаровування, переносу водяної пари 

в атмосфері, конденсації її в атмосфері, випадіння опадів та 

стоку. 

 

ВЛАЖНОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ (від грец. 

adiabatos —  неперехідний, замкнений та лат. gradiens — 

крокуючий) — ВОЛОГОАДІАБАТИЧНИЙ ҐРАДІЄНТ — 

величина, на яку знижується або підвищується температура 

повітря при підніманні його вгору або при опусканні. 

Звичайно В. ґ. дорівнює 0,6°С. 
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ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ — 

вміст водяної пари в повітрі, що характеризується: пружністю 

водяної пари, абсолютною вологістю, пружністю насичення, 

відносною вологістю, дефіцитом вологості, точкою роси. 

 

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ – ВОЛОГІСТЬ ҐРУНТУ 

 

ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ – ВОЛОГЕ ПОВІТРЯ 

 

ВЛАЖНЫЙ КЛИМАТ — ВОЛОГИЙ КЛІМАТ (див. 

Гумидный климат). 

 

ВЛЕКОМЫЕ НАНОСЫ – ВОЛОЧЕНІ НАНОСИ 

 

ВЛОЖЕННАЯ ТЕРРАСА – ВКЛАДЕНА ТЕРАСА 

 

ВНЕМАСШТАБНЫХ ЗНАКОВ СПОСОБ – 

ПОЗАМАСШТАБНИХ ЗНАКІВ СПОСІБ 

 

ВНЕТРОПИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ КЛИМАТ – 

ПОЗАТРОПІНИХ ПУСТЕЛЬ КЛІМАТ 

 

ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ – ВНУТРІШНЄ МОРЕ 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ – ВНУТРІШНІ ХВИЛІ 

 

ВНУТРЕННИЙ СТОК – ВНУТРІШНІЙ СТІК 

 

ВНУТРИВОДНЫЙ ЛЕД – ВНУТРІШНІЙ ЛІД 

 

ВНУТРИМАТЕРИКОВАЯ ПУСТЫНЯ – ВНУТРІШНЯ 

ПУСТЕЛЯ 
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ВНУТРИМАТЕРИКОВОЕ МОРЕ – 

ВНУТРІШНЬОМАТЕРИКОВЕ МОРЕ 

 

ВОДА – ВОДА 

 

ВОДНАЯ МАССА – ВОДНА МАСА 

 

ВОДНОЕ СЕЧЕНИЕ — ВОДНИЙ ПЕРЕРІЗ —  

поперечний переріз потоку в гідрометричному створі, 

призначеному для визначення витрати води. Розрізняють 

живий переріз і мертвий простір.  

 

ВОДНОЭРОЗИОННЫЙ ЦИКЛ – ВОДНОЕРОЗІЙНИЙ 

ЦИКЛ 

 

ВОДНЫЕ МАССЫ — ВОДНІ МАСИ — об’єми океанічних 

вод, що формуються в певному осередку Світового океану та 

мають постійні фізико-хімічні властивості. Формування 

властивостей в осередку і трансформація В. м. відбуваються в 

контакті з атмосферою в різних ф.-г. умовах. 

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – ВОДНІ РЕСУРСИ 

 

ВОДНЫЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ – ВОДНИЙ БАЛАНС 

ЗЕМЛІ 

 

ВОДНЫЙ ПУТЬ – ВОДНИЙ ШЛЯХ 

 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ВОДОЕМОВ – ВОДНИЙ РЕЖИМ 

ВОДОЙМИЩ 

 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ – ВОДНИЙ РЕЖИМ 

ҐРУНТІВ 
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ВОДОВОРОТ — ВИР — зона в потоку, що характеризується 

замкненими циркуляційними течіями. Є результатом різкого 

розширення річища, обтікання потоками виступів берега, 

злиття двох потоків тощо. В. може бути постійним та 

тимчасовим, напр., у повінь. 

 

ВОДОЁМ — ВОДОЙМА, ВОДОЙМИЩЕ – скупчення 

безстокових або з уповільненим стоком вод у природних або 

штучних западинах. При цьому водна маса та чаша 

водоймища являють собою єдиний природний комплекс. 

 

ВОДОЗАБОР – ВОДОЗАБОР 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – 

ВОДОНЕПРОНИКЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ 

 

ВОДОНОСНОСТЬ РЕКИ – ВОДОНОСНІСТЬ РІЧКИ 

 

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ – ВОДОНОСНИЙ 

ГОРИЗОНТ 

 

ВОДОПАД — ВОДОСПАД — падіння води річки з уступу, 

що перетинає річище. Вода може падати по декількох 

уступах, утворюючи серію водоспадів (каскад). Висота 

найвідомішого Ніагарського В. (Пн. Америка) 51 м.  

 

ВОДОРАЗДЕЛ — ВОДОДІЛ — лінія на земній поверхні, 

що з’єднує гіпсометрично найвищі точки між двома 

суміжними водотоками або їх системами (басейнами річок, 

океанів). 

 

ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН — див. Бассейн. 
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ВОДОТОК – ВОДОТІК 

 

ВОДОУПОРНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — ВОДОТРИВКІ 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ — водонепроникні гірські породи 

(напр., глини, нетріщинуваті вапняки тощо). 

 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ — ВОДОСХОВИЩЕ — штучне 

водоймище, яке створюють зазвичай у долині річки для 

врегулювання її стоку. 

 

ВОДЫ СУШИ – ВОДИ СУХОДОЛУ 

 

ВОДЯНЫЕ ОБЛАКА – ВОДЯНІ ХМАРИ 

 

ВОЗВЫШЕННОСТЬ — ВИСОЧИНА — ділянка земної 

поверхні, що характеризується підвищеністю відносно 

оточуючого простору. Умовно В. визначають як ділянку з абс. 

висотами від 200 до 500 м. 

 

ВОЗДУХ — ПОВІТРЯ — суміш газів, що складає земну 

атмосферу.  

 

ВОЗДУШНАЯ МАССА – ПОВІТРЯНА МАСА 

 

ВОЗДУШНОЕ ТЕЧЕНИЕ – ПОВІТРЯНА ТЕЧІЯ 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – 

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ 

— час, що минув від певної геологічної події: наступання або 

відступання моря, утворення гірських порід тощо. 

Розрізняють вік абсолютний та вік відносний 
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ВОЗРАСТ ЛАНДШАФТА – ВІК ЛАНДШАФТА 

 

ВОЗРАСТ РЕЛЬЕФА – ВІК РЕЛЬЄФА 

 

ВОЗРОЖДЕННЫЕ ГОРЫ – ВІДРОДЖЕНІ ГОРИ 

 

ВОКЛЮЗЫ (від франц. Воклюз, Vaucluse — на пд. Франції) 

— ВОКЛЮЗИ, також кафеларі — джерела в карстових 

областях, що являють собою вихід на денну поверхню 

підземної річки; відзначаються потужними та постійними 

витратами (дебітом) води.  

 

ВОЛНА — ХВИЛЯ (морська) — коливальні рухи води 

морів та океанів, викликані вітром, припливоутворюючими 

силами Сонця й Місяця, підводними землетрусами або рухом 

суден. Морфол. елементи Х. – висота, довжина, крутизна, 

гребінь, фронт; динам. елементи Х. – швидкість поширення, 

період. 

 

ВОЛНЕНИЕ — ХВИЛЮВАННЯ —  

 

ВОЛНОВАЯ ЭРОЗИЯ – ХВИЛЬОВА ЕРОЗІЯ 

 

ВОЛНОВОЕ ТЕЧЕНИЕ – ХВИЛЬОВА ТЕЧІЯ 

 

ВОЛНОПРИБОЙНАЯ НИША – ХВИЛЕПРИБІЙНА  

НІША 

 

ВОЛЬФРАМИТ – ФОЛЬФРАМІТ 
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ВОРОНКА КАРСТОВАЯ — ЛІЙКА КАРСТОВА — форма 

карстового рельєфу. 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

ВОСТОК — СХІД, точка сходу — точка перетинання 

істинного (математичного) горизонту з небесним екватором, 

яка для спостерігача, що стоїть обличчям до півночі, 

розташована праворуч; одна з головних точок горизонту. 

 

ВОСХОД НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА  – СХІД 

НЕБЕСНОГО СВІТИЛА 

 

ВОСХОДЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА — ВИСХІДНИЙ 

РОЗВИТОК РЕЛЬЄФУ — стадія розвитку рельєфу в умовах 

переважання ефекту тектонічного підняття над ефектом 

сукупної дії факторів денудації. Характеризується 

інтенсивним врізанням річок, збільшенням абсолютної та 

відносної висот і крутизни схилів. 

 

ВОСХОДЯЩИЙ ИСТОЧНИК – ВИСХІДНЕ ДЖЕРЕЛО 

 

ВПАДИНА — ЗАПАДИНА — пониження на земній 

поверхні звичайно тектонічного походження, замкненого з 

усіх або майже з усіх боків. Іноді термін З. вживають як 

синонім термінам ―котловина‖, ―депресія‖ тощо. Вузькі 

глибокі З. на дні Світового океану наз. глибоководними 

жолобами. 

 

ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ (суточное) — ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ 

(добове) — одна зі складових рухів Землі. Відносно зірок 

Земля обертається з періодом 23 год. 56 хв. 4 с середнього 

сонячного часу (зоряна доба). Внаслідок О. з. на тіла, що 



 69 

рухаються на її поверхні, діє сила Коріоліса, вплив якої 

проявляється у підмиві правих берегів річок у північній 

півкулі та лівих — у південній, а також у деяких 

особливостях циркуляції атмосфери та океанічних водних 

мас. 

 

ВРЕЗАННАЯ ДОЛИНА – ВРІЗАНА ДОЛИНА 

 

ВРЕЗАННЫЕ МЕАНДРЫ – ВРІЗАНІ МЕАНДРИ 

 

ВРЕМЕНА ГОДА — ПОРИ РОКУ — періоди, на які 

поділяють рік відповідно до сезонних змін у природі. Зміна 

П. р. відбувається внаслідок руху Землі по орбіті навколо 

Сонця, нахилу осі обертання Землі до площини земної орбіти 

та незмінного положення земної осі під час цього руху. У 

Пн. півкулі весна та осінь розпочинаються відповідно в дні 

весняного та осіннього рівнодень (21 березня та 23 вересня), а 

зима та літо — в дні зимового та літнього сонцестоянь (22 

червня та 22 грудня).  

 

ВРЕМЯ — ЧАС — (в астрономії — зоряний та сонячний). В 

основі вимірювання часу лежать спостереження за 

обертанням Землі. У практиці вживають сонячний час 

(істинний та середній). За середнім сонячним Ч. від полуночі 

відраховується цивільна доба. На різних меридіанах полуніч 

настає в різні моменти, внаслідок чого для кожного меридіана 

існує свій місцевий час. Вирізняють також всесвітній Ч. – 

місцевий Ч. на Ґрінвіцькому (нульовому, початковому) 

меридіані. 

 

ВСЕЛЕННАЯ — ВСЕСВІТ — оточуючий нас світ, 

безкінечний у часі та просторі, різноманітний за формами 

матерії, що рухається. Сонячна система, до якої належать 



 70 

Земля та інші планети, входить у величезну зіркову систему 

Галактику. Частина Всесвіту, доступна спостереженням із 

використанням сучасних астрономічних приладів,  наз. 

Метагалактикою. 

 

ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ – ВСЕСВІТНІЙ ЧАС 

 

ВСТРЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – ЗУСТРІЧНЕ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

ВТОРЖЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МАССЫ – ВТОРГНЕННЯ 

ПОВІТРЯНОЇ МАСИ 

 

ВТОРИЧНЫЙ РЕЛЬЕФ – ВТОРИННИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ВУЛКАН (від лат. Vulcanus — бог вогню та ковальської 

справи у стародавніх римлян) — ВУЛКАН — геологічне 

утворення, що виникає при підйомі магми з надр Землі та 

виверженні на її поверхню. Розрізняють діючі та згаслі В. 

Відомо понад 600 діючих В., із яких 400 приурочені до 

Тихого океану та його берегів. 

. Розрізняють фізичне В., хімічне В. та органічне В. 

 

ВУЛКАНИЗМ – ВУЛКАНІЗМ 

 

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ БОМБА – ВУЛКАНІЧНА БОМБА 

 

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ БРЕКЧИЯ –  ВУЛКАНІЧНА 

БРЕКЧІЯ 

 

ВУЛКНИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА – ВУЛКАНІЧНА 

ГІРСЬКА ПОРОДА 

 

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ –  ВУЛКАНІЧНИЙ ПИЛ 
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ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ –  ВУЛКАНІЧНІ ГАЗИ 

 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОРЫ – ВУЛКАНІЧНІ ГОРИ 

 

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КОНУС – ВУЛКАНІЧНИЙ КОНУС 

 

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ – ВУЛКАНІЧНИЙ 

ЛАНДШАФТ 

 

 

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ  – ВУЛКАНІЧНИЙ 

ПОПІЛ 

 

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОЯС – ВУЛКАНІЧНИЙ ПОЯС 

 

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ –  

ВУЛАНІЧНИЙ ЗЕМЛЕТРУС  

 

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ – ВУЛКАНІЧНЕ 

ВИВЕРЖЕННЯ 

 

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ОЗЕРО – ВУЛКАНІЧНЕ ОЗЕРО 

 

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ПЛАТО –  ВУЛКАНІЧНЕ ПЛАТО 

 

ВЫВЕТРИВАНИЕ – ВИВІТРЮВАННЯ 

 

ВЫДВИНУТАЯ ДЕЛЬТА – ВИСУНУТА ДЕЛЬТА 

 

ВЫКЛИНИВАНИЕ СЛОЯ – ВИКЛИНЕННЯ ШАРУ 

 

ВЫПОЛАЖИВАНИЕ СКЛОНОВ – ВИПОЛОЖЕННЯ 

СХИЛІВ 
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ВЫРАБОТАННЫЙ РЕЛЬЕФ – ВИРОБЛЕНИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ВЫРОВНЕННЫЕ БЕРЕГА – ВИРІВНЕНІ БЕРЕГИ 

 

ВЫСОКАЯ МАЛАЯ ВОДА – ВИСОКА МАЛА ВОДА 

 

ВЫСОКАЯ ПОЛНАЯ ВОДА – ВИСОКА ПОВНА ВОДА 

 

ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ – ВИСОКІ ШИРОТИ 

 

ВЫСОКОГОРНАЯ ПУСТЫНЯ  – ВИСОКОГІРНА 

ПУСТЕЛЯ 

 

ВЫСОКОГОРНЫЙ КЛИМАТ – ВИСОКОГІРНИЙ 

КЛІМАТ 

 

ВЫСОКОГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ – ВИСОКОГІРНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

ВЫСОКОКУЧЕВЫЕ ОБЛАКА – ВИСОКОКУПЧАСТІ 

ХМАРИ 

 

ВЫСОКОСЛОИСТЫЕ ОБЛАКА – вИСОКОШАРУВАТІ 

ХМАРИ 

 

ВЫСОТА – ВИСОТА 

 

ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ – ВИСОТА ПЕРЕТИНУ 

 

ВЫСОТНАЯ ОТМЕТКА – ВИСОТНА ВІДМІТКА 

 

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ — ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ 

(ландшафтів) — закономірна зміна ландшафтів у горах, 
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зумовлена висотою над рівнем моря. Виникнення В. п. 

пов’язане зі зменшенням тепла, а також змінами кількості 

опадів. В. п. найяскравіше виражена у зміні кліматів, ґрунтів і 

типів рослинності з висотою.  

 

ВЫСОТНЫЙ ЦИКЛОН – ВИСОТНИЙ ЦИКЛОН 

 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ – ВИЛУЖЕНІ ҐРУНТИ 

 

ВЬЮГА — БУРАН, завірюха, завія, хуга, хуртеча, 

хуртовина — перенесення снігу сильним вітром над 

поверхнею ґрунту або снігового покриву. Якщо перенесення 

снігу вітром над земною поверхнею не досягає зросту 

людини, явище наз. поземок. 

Г 
ГАББРО (італ. gabbro — від назви місцевості на південь від 

міста Ліворно) — ГАБРО — інтрузивна основна магматична 

гірська порода, яка використовується як будівельний або 

облицювальний матеріал. 

   

ГАВАНЬ (від голл. haven) — ГАВАНЬ — прибережний 

водний простір (океана, моря, озера), захищений від вітру, 

течій, хвилювання. Використовується як місце стоянки суден. 

 

ГАЙОТЫ (від імені першовідкривача – амер. географа та 

геолога А. Ґюйо) — ҐАЙОТИ, ґійоти — ізольовані, 

пласковершинні вулканічні підводні гори. Поширені гол. ч. у 

Тихому океані. Вершини Г. розташовані на глибині від 200 до 

2000 м. 
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ГАЛАКТИКА, МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (від грец. galaktikós — 

молочний, від gála — молоко) — ГАЛАКТИКА, 

МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ,  ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ — зоряна 

система, до складу якої входить Сонце. Містить понад 

100 млрд. зірок різних типів, зоряних скупчень, газових та 

пилових туманностей і окремих частинок, розсіяних у 

космічному просторі. 

 

ГАЛАКТИКИ (від грец. galaktikós — молочний, від gála — 

молоко) — ГАЛАКТИКИ — велетенські (до сотень млрд. 

зірок) зіркові системи, подібні до нашої Галактики. Відомо 

кілька млрд. Г. 

 

ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ТУМАННОСТЬ – ГАЛАКТИЧНА 

ТУМАННІСТЬ 

 

ГАЛЕНИТ – ГЕЛЕНІТ 

 

ГАЛЕРЕЙНЫЙ ЛЕС — ГАЛЕРЕЙНИЙ ЛІС — заплавний 

ліс по берегах річок у безлісих областях (у саванах Африки та 

Америки, в Середній Азії – тугаї). 

 

ГАЛЕЧНИК — ГАЛЕЧНИК — пухка, великоуламкова 

гірська осадова порода, яка складається з гальки. Проміжки 

заповнені дрібноуламковим матеріалом (піщаним, 

алевролітовим). Розрізняють за складом, формою та 

розмірами гальки. 

 

ГАЛИТ – ГАЛІТ 

 

ГАЛО (франц. halo, від грец. halos — світлове коло навколо 

Сонця або Місяця) — ГАЛО — оптичне явище в атмосфері, 
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що виникає внаслідок відбиття та заломлення світла в 

льодяних кришталиках. Також ―хибне Сонце‖, світлові 

стовбури тощо. 

 

ГАЛЬКА – ГАЛЬКА 

 

ГАМАДА, хамада (араб.) — ГАМАДА — назва кам’янистих 

пустель, поширених у країнах Близького Сходу та Пн. 

Африки. 

 

ГАРМСИЛЬ – ГАРМСИЛЬ 

 

ГАРУА – ГАРУА 

 

ГАУССА-КРЮГЕРА ПРОЕКЦИЯ 

 

ГЕЙЗЕР (ісл. geysir, від geysa — хлинути) — ГЕЙЗЕР — 

джерело, що періодично викидає фонтани гарячої води та 

пари. Поширені в областях сучасної вулканічної діяльності — 

в Ісландії, Пн. Америці, Новій Зеландії, на Камчатці. 

 

ГЕЛИОГРАФ (від грец. helios — Сонце тa grapho — пишу) 

— ГЕЛІОГРАФ — прилад для реєстрації тривалості 

сонячного сяйва. 

 

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА (від грец. 

helios — Сонце та kentron — центр) — ГЕЛІОЦЕНТРИЧНА 

СИСТЕМА СВІТУ — вчення, згідно з яким Земля, як і інші 

планети, обертається навколо Сонця. Розроблена 

М. Коперником у 16 ст. 

 

ГЕМАТИТ – ГЕМАТИТ 

 



 76 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ (від лат. generalis —  загальний, 

головний) — ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ — в картографії: процеси 

відбору та узагальнення змісту (якісних та кількісних 

характеристик, контурів тощо) при складанні географічних 

карт для виділення основних типових рис і особливостей 

явища, що відображається, відповідно до призначення карти, 

її тематики та масштабу. 

 

ГЕНЕРАЦИЯ РЕЛЬЕФА – ГЕНЕРАЦІЯ РЕЛЬЄФУ 

 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ (від лат. generatio — 

нарождення, розмноження) — ГЕНЕТИЧНА 

ОДНОРІДНІСТЬ — єдність природного територіального 

комплексу, зумовлена його походженням та розвитком.  

 

ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ – ГЕОАНТИКЛІНАЛЬ 

 

ГЕОБОТАНИКА – ГЕОБОТАНІКА 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА — ГЕОГРАФІЧНА 

ДОВГОТА — двогранний кут між площинами меридіану 

даної точки та початкового меридіану. Відраховується від 

початкового меридіану (0°) до 180-го відповідно на схід 

(східна довгота) і захід (західна довгота).  

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНА (грец. zone — смуга) — 

ГЕОГРАФІЧНА ЗОНА, ПРИРОДНА ЗОНА (СМУГА) — 

один із найвищих ступенів широтно-зонального фізико-

географічного поділу земної поверхні, виокремлений у межах 

географічного поясу. На відміну від географічного поясу, Г. з. 

характеризується єдністю не лише за термічними умовами, 

але й за зволоженням, що призводить до єдності біологічних 
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компонентів ландшафтів (рослинності, ґрунтів тощо), а також 

екзогенних геоморфологічних процесів. На суходолі Г. з. 

поширюються в широтному напрямку та змінюють одна одну 

в меридіональному напрямку у зв’язку з географічною 

зональністю. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ – ГЕОГРАФІЧНА 

ЗОНАЛЬНІСТЬ 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА — ГЕОГРАФІЧНА 

ОБОЛОНКА, ландшафтна оболонка — оболонка Землі, в 

межах якої дотикаються, взаємно проникають та взаємодіють 

нижні шари атмосфери, приповерхневі товщі літосфери, 

гідросфера та біосфера. Максимальна потужність близько 40 

км. Г. о. притаманні: цілісність, зумовлена безперервним 

обміном речовини та енергії між її складовими; наявність 

кругообігу речовини та енергії, що забезпечує багаторазовість 

одних і тих же процесів та явищ і їх високу сумарну 

ефективність; нерівномірність розвитку в просторі та часі, 

зокрема, ритміка різних процесів і явищ; безперервність 

розвитку та самоорганізація. Є об’єктом вивчення фізичної 

географії. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ — ГЕОГРАФІЧНА 

ПАРАЛЕЛЬ — лінія перетину поверхні земної кулі 

площиною, паралельною до екватора; всі її точки мають 

однакову географічну широту. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА — ГЕОГРАФІЧНА 

ШИРОТА — кут між прямовисною в даній точці та 

площиною земного екватора. Відраховується від 0° до 90° по 

обидва боки від екватора (пн. та пд. широта). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ – ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ – ГЕОГРАФІЧНІ 

КОМПОНЕНТИ 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ — ГЕОГРАФІЧНІ 

КООРДИНАТИ – величини, що визначають положення 

точки на земній поверхні — географічна широта та 

географічна довгота. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ  (від лат. 

determinare — визначати) — ГЕОГРАФІЧНИЙ 

ДЕТЕРМІНІЗМ — соціологічна концепція, що пояснює 

явища суспільного життя особливостями природних умов і 

географічного положення країни або реґіону. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ГЕОКОМПЛЕКС, 

ГЕОСИСТЕМА, ПРИРОДНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС (від лат. complexus — зв’язок, сплетіння)  — 

ГЕОГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС, ГЕОКОМПЛЕКС, 

ГЕОСИСТЕМА, ПРИРОДНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС — закономірне сполучення географічних 

компонентів (рельєф, клімат, поверхневі води, рослинність, 

тваринний світ), що перебувають у складній взаємодії та 

взаємозумовленості й утворюють єдину нерозривну систему. 

Г. к. різних порядків — від фацій до географічних зон — 

складають систему одиниць фізико-географічного 

районування. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ — ГЕОГРАФІЧНИЙ 

ЛАНДШАФТ — синонім географічного, або природного 

територіального комплексу (напр., зона тайги, болотний 
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масив тощо). Іноді терміну надають типологічного значення 

(напр., тайговий ландшафт). У вузькому розумінні Г. л. — 

конкретна територія, однорідна за походженням та історією 

розвитку, неподільна за зональними та азональними 

ознаками, така, що має єдиний геологічний фундамент, один 

тип рельєфу, один клімат, однакове поєднання 

гідротермічних умов, ґрунтів, біоценозів і, отже, один набір 

простих геокомплексів (фацій, урочищ). 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЮС — ГЕОГРАФІЧНИЙ 

ПОЛЮС (див. Полюс географический). 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОЯС – ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОЯС 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ – ГЕОГРАФІЧНИЙ ЦИКЛ 

 

ГЕОГРАФИЯ (грец. geographia — землеопис, від ge — земля 

та grapho — пишу) — ГЕОГРАФІЯ — система природничих 

та суспільних наук, що вивчають природні та виробничі 

географічні комплекси та їх компоненти. В систему 

географічних наук входять фізична Г., економічна Г., 

соціальна Г., загальне землезнавство, країнознавство тощо. 

 

ГЕОИД (грец. geoeides, від ge — Земля та eidos — вигляд) — 

ГЕОЇД — фігура Землі, обмежена рівневою поверхнею 

потенціалу сили тяжіння, яка збігається в океанах із середнім 

рівнем води й продовжена під континентами так, що ця 

поверхня всюди є перпендикулярною до напрямку сили 

тяжіння. Поверхня Г. більш згладжена порівняно з реальною 

земною поверхнею. 

 

ГЕОКРИОЛОГИЯ – ГЕОКРІОЛОГІЯ 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА –  ГЕОЛОГІЧНА 

ЗЙОМКА 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ (ТЕКТОНИЧЕСКАЯ) СТРУКТУРА 

– ГЕОЛОГІЧНА СТРУКТУРА 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ  – ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ –  

ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ 

 

ГЕОЛОГИЯ (від грец. ge — земля та logos — слово, вчення) 

— ГЕОЛОГІЯ — комплекс наук про склад, будову та 

історію розвитку земної кори та глибших сфер Землі. Г. 

включає стратиграфію, тектоніку, мінералогію, вулканологію, 

літологію, геохімію тощо. 

 

ГЕОМАГНЕТИЗМ – ГЕОМАГНЕТИЗМ 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ –  

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ КАРТИ 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ – 

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ РІВНІ 

 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ –

ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ 

 

 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ –

ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ УИКЛ 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ (від грец. ge — земля, morphe — 

форма та logos — слово, вчення) — ГЕОМОРФОЛОГІЯ — 

наука, що вивчає рельєф земної поверхні, його зовнішні 

ознаки (морфологію), походження (ґенезу) та закономірності 

розвитку. 

 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬ (від грец. ge —  Земля та synklino — 

нахилення) — ГЕОСИНКЛІНАЛЬ — лінійно витягнута 

область інтенсивних опускань земної кори та нагромадження 

в морських умовах потужних товщ осадків і продуктів 

вулканічної діяльності. Внаслідок інтенсивних і тривалих 

тектонічних деформацій перетворюється у складну 

складчасту структуру — частину гірської споруди. 

Розташовані звичайно або в перехідній зоні між континентом 

та океаном, або між океанами. Г. – області перетворення 

океанічної земної кори в континентальну. 

 

ГЕОСТРОФИЧЕСКИЙ ВЕТЕР – ГЕОСТРОФІЧНИЙ 

ВІТЕР 

 

ГЕОСФЕРЫ (від грец. ge — Земля та sphaira — куля) — 

ГЕОСФЕРИ — концентричні, суцільні або переривчасті 

оболонки, утворені речовиною Землi. У напрямку від 

поверхні до центру Землi вирізняють атмосферу, гідросферу, 

літосферу, мантію та ядро Землі. Вирізняють також 

специфічні оболонки – магнітосферу, біосферу та 

географічну оболонку. 

 

ГЕОТЕКТОНИКА – ГЕОТЕКТОНІКА 

 

ГЕОТЕКТУРА (від грец. ge — Земля та лат. tectura —

покриття) — ГЕОТЕКТУРА — великі форми рельєфу земної 
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поверхні, що виникли внаслідок прояву гол. ч. геофізичних 

процесів і які відображають різницю в будові земної кори. 

 

ГЕОТЕРМИКА – ГЕОТЕРМІКА 

 

ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ – ГЕОТЕРМІЧНИЙ 

СТУПІНЬ 

 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ 

 

ГЕОФИЗИКА – ГЕОФІЗИКА 

 

ГЕОХИМИЯ – ГЕОХІМІЯ 

 

ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ – ГЕОХІМІЯ 

ЛАНДШАФТІВ 

 

ГЕОХРОНОЛОГИЯ  – ГЕОХРОНОЛОГІЯ 

 

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА  (від грец. ge 

— Земля та kentron — центр) — ГЕОЦЕНТРИЧНА 

СИСТЕМА СВІТУ —  стародавнє уявлення, згідно з яким 

Земля нерухомо перебуває в центрі Всесвіту, а всі небесні тіла 

рухаються навколо неї. Г. с. с. була запропонована грец. 

ученим Аристотелем (4 ст. до н. е.) та Птолемеєм (2 ст. н. е.). 

Спростована в 16 ст. М. Коперником, який розробив 

геліоцентричну систему світу. 

 

ГЕРЦИНИДЫ – ГЕРЦИНІДИ 

 

ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ – ГЕРЦИНСЬКА 

СКЛАДЧАСТІСТЬ 

 



 83 

ГЕТЕРОСФЕРА – ГЕТЕРОСФЕРА 

 

ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ВОДА – ГІГРОСКОПІЧНА 

ВОДА 

 

ГИГРОФИЛЫ – ГІГРОФІЛИ 

 

ГИГРОФИТЫ 

 

ГИГРОМЕТР (від грец. hygra — волога та metreo — 

вимірюю) — ГІГРОМЕТР — прилад для вимірювання 

відносної вологості повітря. 

 

ГИДАТОФИТЫ – ГІДАТОФІТИ 

 

ГИДРОБИОС – ГІДРОБІОС 

 

ГИДРОГЕОГРАФИЯ – ГІДРОГЕОГРАФІЯ 

 

ГИДРОГЕОЛОГИЯ – ГІДРОГЕОЛОГІЯ 

 

ГИДРОГРАФ – ГІДРОГРАФ 

 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ — ГІДРОГРАФІЧНА 

МЕРЕЖА — сукупність річок та інших водотоків, а також 

озер і водосховищ на певній території. 

 

ГИДРОГРАФИЯ 

 

ГИДРОЛАККОЛИТ (від грец. lakkos — яма та lithos — 

каміння; якут. — булгунях) — ГІДРОЛАКОЛІТ — 

багаторічний пагорб пучення з льодяним ядром, що 

утворюється внаслідок збільшення об’єму підземної води при 
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замерзанні. Сягають висоти 25-40 м та ширини 200 м. 

Поширені в областях розвитку багаторічної мерзлоти, гол. ч. 

у Якутії та на Забайкаллі. 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД — ГІДРОЛОГІЧНИЙ РІК — 

безперервний багатомісячний період (8–12 міс.), вибраний 

таким чином, щоб поверхневий стік твердих та рідких опадів 

відбувся впродовж цього періоду. В Україні початок Г. р. — 1 

листопада. 

 

ГИДРОЛОГИЯ (від грец. hydor — вода та logos — слово, 

вчення) — ГІДРОЛОГІЯ — наука, що вивчає природні води, 

явища та процеси, що в них відбуваються в межах 

гідросфери. 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ – ГІДРОЛОГІЧНИЙ 

ПРОГНОЗ 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – ГІДРОЛОГІЧНИЙ 

РЕЖИМ 

 

ГИДРОЛОГИЯ – ГІДРОЛОГІЯ 

 

ГИДРОЛОГИЯ СУШИ 

ГИДРОМЕТЕОРЫ (від грец. hydor — вода та meteora — 

атмосферні явища) — ГІДРОМЕТЕОРИ — атмосферна 

вода, яка виділяється з повітря внаслідок конденсації або 

сублімації та осідає на поверхнях (роса, іній, паморозь тощо). 

 

ГИДРОСФЕРА (грец. hydor — вода та sphaira — куля) — 

ГІДРОСФЕРА — водна оболонка Землі, сукупність вод 

океану, морів та поверхневих і підземних вод суходолу 
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(річки, озера, болота, льодовики, підземні води, багаторічна 

мерзлота). Всі води генетично пов’язані через кругообіг. 

 

ГИДРОФИТЫ – ГІДРОФІТИ 

 

ГИЛЕЯ (від грец. hyle — ліс) — ГІЛЕЯ — вологотропічний 

ліс. 

 

ГИПЕРГЕНЕЗ (від грец. hyper — над, понад та genesis — 

народження, утворення) — ГІПЕРГЕНЕЗ — сукупність 

процесів фізичного та хімічного перетворення мінеральних 

речовин у верхніх частинах земної кори та на її поверхні під 

дією атмосфери, гідросфери та живих організмів. Під 

впливом Г. відбувається утворення кори вивітрювання, 

ґрунтоутворення, формування складу підземних вод, 

осадкоутворення тощо.  

 

ГИПОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ – ГІПОГЕННІ ПРОЦЕСИ 

 

ГИПОЦЕНТР (від грец. hypo — під, унизу та лат. centrum — 

центр) — ГІПОЦЕНТР — центральна точка осередку 

землетрусу. Має глибину до 700 км. 

 

ГИПС – ГІПС 

 

ГИПСОГРАФИЧЕСКАЯ КРИВАЯ (від грец. hypsos — 

висота та grapho — пишу) — ГІПСОГРАФІЧНА КРИВА — 

крива у прямокутних координатах, що характеризує 

поширеність на Землі різних висот (на суходолі) та глибин 

(на морі). Крива вказує, що 80% поверхні Землі припадає на 

морське дно, невисокі рівнини суходолу та шельф, а також на 

високі вирівнені поверхні суходолу. 
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ГИРЛО - ГИРЛО 

 

ГЛАВНАЯ РЕКА – ГОЛОВНА РІКА 

 

ГЛАВНЫЙ БАЗИС ЭРОЗИИ – ГОЛОВНИЙ БАЗИС 

ЕРОЗІЇ 

 

ГЛАВНЫЙ МАСШТАБ – ГОЛОВНИЙ МАСШТАБ 

 

ГЛАЗ БУРИ — ОКО БУРІ — область у центрі тропічного 

циклону з поперечником у 20-30 км (іноді до 60 км) з ясним 

небом та слабкими вітрами. Оконтурююча О. б. область 

тропічного циклону характеризується зливами, грозами, 

штормовими вітрами та сильним хвилюванням моря. 

 

ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪЁМКА — ОКОМІРНА ЗЙОМКА — 

спрощена топографічна зйомка місцевості, яку проводять за 

допомогою лінійки, компаса й планшета. Напрямки на 

предмети одержують за лінійкою (попередньо зорієнтувавши 

планшет), відстані вимірюють кроками, іноді на око. 

 

ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ – ГЛАУБЕРОВА СІЛЬ 

 

ГЛАУКОНИТ – ГЛАУКОНІТ 

 

ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ – ГЛЕЙОВІ ҐРУНТИ 

 

ГЛЕЕВЫЙ ГОРИЗОНТ ПОЧВЫ — ҐЛЕЙОВИЙ 

ГОРИЗОНТ ҐРУНТУ — горизонт ґрунтового профілю 

сизого, блакитного, синього кольорів, що утворюється 

внаслідок відновлювальних процесів при затрудненому 

доступі кисню в умовах надмірної зволоженості. 
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ГЛЕТЧЕР (нім. Gletscher) — ҐЛЕТЧЕР — див Ледник. 

 

ГЛИНА – ГЛИНА 

 

ГЛИНИСТАЯ ПУСТЫНЯ – ГЛИНИСТА ПУСТЕЛЯ 

 

ГЛИНИСТЫЙ КАРСТ – ГЛИНИСТИЙ КАРСТ 

 

ГЛИНИСТЫЙ МЕРГЕЛЬ – ГЛИНИСТИЙ МЕРГЕЛЬ 

 

ГЛИНИСТЫЙ СЛАНЕЦ – ГЛИНИСТИЙ СЛАНЕЦЬ 

 

ГЛИНТ – ГЛІНТ 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – ГЛОБАЛЬНЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ 

 

ГЛОБУС (від лат. globus — куля) — ГЛОБУС — зменшена 

кулеподібна модель Землі, планет або зоряного неба з 

нанесеним картографічним зображенням їх поверхонь. Г.  

зберігає геометричну подібність контурів та площ. 

 

ГЛУБИНА ТРЕНИЯ – ГЛИБИНА ТЕРТЯ 

 

ГЛУБИННАЯ ЭРОЗИЯ – ГЛИБИННА ЕРОЗІЯ 

 

ГЛУБИННЫЕ ТЕЧЕНИЯ – ГЛИБИННІ ТЕЧІЇ 

 

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЖЕЛОБА — ГЛИБОКОВОДНІ 

ЖОЛОБИ — довгі вузькі пониження дна океанів із 

глибинами понад 6000 км. Розташовані біля підніжжів 

підводних схилів материків та острiвних дуг. Найглибший 

жолоб — Маріанський у Тихому океані (11022 м).  
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ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОКЕАНИЧЕСКИЕ КОТЛОВИНЫ 

 

ГЛУБОКОВОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛЫБОВЫЕ ГОРЫ — БРИЛОВІ ГОРИ — підняття 

земної поверхні, обмежені тектонічними розломами. Для Б. г. 

характерні: масивність, круті схили, порівняно слабка 

розчленованість. Виникають як на територіях, що мали 

раніше гірський рельєф, але нині вирівнені денудацією, так і 

на рівнинних територіях. 

 

ГЛЯЦИОИЗОСТАЗИЯ – ГЛЯЦІОІЗОСТАЗІЯ 

 

ГЛЯЦИОЛОГИЯ (від лат. glacies — лід та грец. logos — 

слово, вчення) — ГЛЯЦІОЛОГІЯ — наука про льодовики. 

Вивчає умови та особливості походження, існування та 

розвитку льодовиків, їх склад, будову та фізичні властивості, 

геологічну та геоморфологічну діяльність, географічне 

поширення та різні форми взаємодії з географічним 

середовищем. 

 

ГНЕЙС – ГНЕЙС 

 

ГНОМОН (грец. gnomon — покажчик) — ГНОМОН —  

найдавніший астрономічний прилад для вимірювання висоти 

й азимуту Сонця. 

 

ГОД — РІК — проміжок часу, який приблизно дорівнює 

періоду обертання Землі навколо Сонця. В астрономії 

розрізняють зоряний рік (365,2564 доби), тропічний (365,2422 

доби), календарний (365,2425 доби), місячний (354,367 доби). 
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ГОДОВАЯ АМПЛИТУДА 

 

ГОДОВОЙ ХОД – РІЧНИЙ ХІД 

 

ГОЛОЛЕДИЦА — ОЖЕЛЕДИЦЯ — шар тонкого льоду на 

земній поверхні, що утворився внаслідок замерзання води 

після танення снігу. 

 

ГОЛОЛЁД — ОЖЕЛЕДЬ — тонкий шар льоду на земній 

поверхні або будь-яких предметах, що утворився внаслідок 

намерзання крапель переохолодженого дощу або моросі. 

 

ГОЛОЦЕН – ГОЛОЦЕН 

 

ГОЛУБОЙ ИЛ – ГОЛУБИЙ МУЛ 

 

ГОЛЫЙ КАРСТ – ГОЛИЙ КАРСТ 

 

ГОЛЬЦЫ – ГОЛЬЦІ 

 

ГОМОТЕРМИЯ – ГОМОТЕРМІЯ 

 

ГОРИЗОНТ (грец. horizon, від horizo — обмежую) — 

ОБРІЙ, горизонт — лінія, по якій небо межує iз земною 

поверхнею (видимий Г.). Істинний Г. (математичний) — 

велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна 

до прямовисної в точці спостереження. 

 

ГОРИЗОНТАЛЬ — ГОРИЗОНТАЛЬ (див. Изогипсы). 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – РАСЧЛЕНЕНИЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ – 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ КООРДИНАТИ 

 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БАРИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ –

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ БАРИЧНИЙ ҐРАДІЄНТ 

 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ – 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ҐРАДІЄНТ 

 

 

ГОРНАЯ ВЕРШИНА – ГІРСЬКА ВЕРШИНА 

 

ГОРНАЯ ПОРОДА – ГІРСЬКА ПОРОДА 

 

ГОРНАЯ СИСТЕМА – ГІРСЬКА СИСТЕМА 

 

ГОРНАЯ ТУНДРА – ГІРСЬКА ТУНДРА 

 

ГОРНО-ДОЛИННЫЕ ВЕТРЫ – ГІРСЬКО-ДОЛИННІ 

ВІТРИ 

 

ГОРНЫЕ ЛЕДНИКИ – ГІРСЬКІ ЛЬОДОВИКИ 

 

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ – ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ 

 

ГОРОДСКОЙ КЛИМАТ – МІСЬКИЙ КЛІМАТ 

 

ГОРООБРАЗОВАНИЕ – ГОРОУТВОРЕННЯ 

 

ГОРСТ (нім. Horst — височина) — ГОРСТ — брила земної 

кори, обмежена тектонічними розломами й піднята відносно 

суміжних брил. 
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ГОРЫ — ГОРИ — підняття земної кори у вигляді 

ізольованих вершин або хребтів.  

 

ГОРЮЧИЙ СЛАНЕЦ – ГОРЮЧИЙ СЛАНЕЦЬ 

 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ – ГАРЯЧІ ДЖЕРЕЛА 

 

ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ВЕТРЫ– ПАНУЮЧІ ВІТРИ 

 

ГРАБЕН (нім. Graben — рів) — ҐРАБЕН — брила земної 

кори, обмежена тектонічними розривами й опущена по них 

відносно суміжних брил. 

 

ГРАВЕЛИТ – ГРАВЕЛІТ 

 

ГРАВИЙ (від франц. gravier) — ГРАВІЙ — скупчення 

дрібних, від 2 до 20 мм, окатаних уламків різних мінералів 

або гірських порід. Більші за розміром наз. галькою.  

 

ГРАВИМЕТРИЯ – ГРАВІМЕТРІЯ 

 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (від лат. gravitatio; 

gravis — важкий) — ҐРАВІТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ — процеси 

зміни поверхні Землі під дією переважно сили тяжіння. 

Наслідком Г. п. в поєднанні з іншими чинниками 

(вивітрювання, ерозія) є лавини, осипи, зсуви тощо 

 

ГРАВИТАЦИЯ – ГРАВІТАЦІЯ 
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ГРАД — ГРАД — атмосферні опади у вигляді частинок 

льоду неправильної форми (до 15-20 мм у діаметрі), що 

випадають у теплу пору року з потужних купчасто-дощових 

хмар, часто при грозі разом зі зливою. 

 

ГРАДИЕНТ (від лат. gradiens — крокуючий) — ҐРАДІЄНТ 

— величина зміни будь-якої характеристики простору (поля) 

на одиницю довжини (Ґ. температури, Ґ. солоності, Ґ. 

атмосферного тиску тощо). 

 

ГРАДИЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ – ГРАДІЄНТНІ ТЕЧІЇ 

 

ГРАДИЕНТНЫЙ ВЕТЕР – ГРАДІЄНТНИЙ ВІТЕР 

 

ГРАДУС (від лат. gradus — крок, ступінь) — ГРАДУС —  

одиниця вимірювання плоских кутів, 1/360 частина кола. 

Кутовий Г. – центральний кут, що спирається на дугу в 1°. 

 

ГРАНАТЫ – ГРАНАТИ 

 

ГРАНИТ  – ГРАНІТ 

 

ГРАНИТНЫЙ СЛОЙ – ГРАНІТНИЙ ШАР 

 

ГРАНИТО-ГНЕЙС – ГРАНІТО-ГНЕЙС 

 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ – 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД 

 

ГРАФИТ – ГРАФІТ 

 

ГРЕБЕНЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ – ГРЕБІНЬ 

ВИСОКОГО ТИСКУ 
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ГРЕНЛАНДСКИЙ АНТИЦИКЛОН – 

ГРЕНЛАНДСЬКИЙ АНТИЦИКЛОН 

 

ГРИВКА — ГРИВКА — довге вузьке підняття, утворене 

внаслідок виходу на земну поверхню стійких гірських порід. 

Часто ерозійного походження. 

 

ГРИНВИЧСКИЙ МЕРИДИАН – ГРИНВІЦЬКИЙ 

МЕРИДІАН 

 

ГРОЗА — ГРОЗА — атмосферне явище, одним із проявів 

якого є електричні розряди (блискавки) між хмарами або між 

хмарами та землею. Супроводжується громом. Виникають 

при великій нестійкості стратифікації атмосфери. 

 

ГРОМ — ГРІМ — звукове явище, що супроводжує 

блискавки при грозі. Викликається нагріванням та швидким 

розширенням повітря в каналі блискавки.  

 

ГРОТ (від італ. grotta) — ҐРОТ — широко відкрита печера з 

невисокою увігнутою стелею. 

 

ГРУНТ – ҐРУНТ 

 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ — ҐРУНТОВІ ВОДИ — підземні 

води найближчого від земної поверхні постійного 

водоносного горизонту, який не має зверху суцільної покрівлі 

з водонепроникних порід. 

 

ГРЯДА — ПАСМО — витягнуті, відносно невисокі 

височини (форми мезо- та мікрорельєфу) різного походження 

(ерозійні, еолові тощо).    
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ГРЯДОВЫЕ ПЕСКИ – ПАСМОВІ ПІСКИ 

 

ГРЯДЫ – ПАСМА 

 

ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО – ГРЯЗЬОВЕ ОЗЕРО 

 

ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ, макалубы, сальзы (ісп. macaluba, 

salse) — ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ, макалуби, сальзи — 

різноманітні за формою геологічні утворення, які постійно 

або періодично викидають на земну поверхню грязьові маси 

та гази, часто з водою та нафтою. Зустрічаються у 

вулканічних та нафтоносних областях. 

 

ГУАНО – ГУАНО 

 

ГУБА – ГУБА 

 

ГУМИДНЫЙ КЛИМАТ (від лат. humidus — вологий) — 

ГУМІДНИЙ КЛІМАТ — клімат, у якому опади 

перевищують випаровування, і надлишок води виводиться 

поверхневим стоком. 

 

ГУМИФИКАЦИЯ – ГУМІФІКАЦІЯ 

 

ГУМУС (від лат. humus — земля, ґрунт) — ГУМУС — гній, 

органічна, темного кольору частина ґрунту, що утворюється 

внаслідок біохімічного перетворення рослинних і тваринних 

залишків. Г. — важливий чинник родючості ґрунтів. 

 

ГУМУСОВЫЙ ГОРИЗОНТ – ГУМУСОВИЙ ГОРИЗОНТ 
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ГУСТОТА РЕЧНОЙ СЕТИ – ЩІЛЬНІСТЬ РІЧКОВОЇ 

МЕРЕЖІ 

  

Д 
ДАЙКА– ДАЙКА 

 

ДАЛМАТИНСКИЙ БЕРЕГ – ДАЛМАТИНСЬКИЙ 

БЕРЕГ 

 

ДАЛЬНОМЕР — ДАЛЕКОМІР — прилад для вимірювання 

відстаней. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ – РУХ ЗЕМЛІ 

 

ДВИЖЕНИЕ ПОЛЮСА – РУХ ПОЛЮСУ 

 

ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ – РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ 

 

ДВУХУЗЛОВАЯ СЕЙША – ДВОВУЗЛОВА СЕЙША 

 

ДЕБИТ ИСТОЧНИКА (від франц. debit —  збитки, 

витрати) — ДЕБІТ ДЖЕРЕЛА — кількість води, яка 

надходить із джерела за одиницю часу. Вимірюється у л/сек, 

м
3
/добу.  

 

ДЕКАБРЬ — ГРУДЕНЬ. 
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ (від лат. degradatio — зниження) — 

ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ — поступове погіршення 

властивостей ґрунту, зменшення родючості ґрунту.  

 

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ (від лат. decretum — указ, постанова) 

— ДЕКРЕТНИЙ ЧАС — поясний час, переведений на 1 

годину вперед із метою раціональнішого використання 

світлової частини доби. Існував у колишньому СРСР із 1930 

до 1991 року. 

 

ДЕЛЛИ (нім. Dellen — поглиблення, западини) — ДЕЛІ —  

витягнуті лінійні (завдовжки до 1 км) безрічищні улоговини 

без постійного водотоку. 

 

ДЕЛЬТА (від накреслення заглав. літери грец. алфавіту — 

дельта) — ДЕЛЬТА — особлива форма гирла річки, яка 

утворилася на мілководді моря або озера при впадінні в них 

річок, що містять багато наносів. 

 

ДЕЛЬТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ –ДЕЛЬТОВІ ВІДКЛАДИ 

 

ДЕЛЮВИАЛЬНЫЙ ШЛЕЙФ (від лат. deluo — змиваю) — 

ДЕЛЮВІАЛЬНИЙ ШЛЕЙФ — делювіальні відклади, що 

вкривають підніжжя височин. 

 

ДЕЛЮВИЙ (від лат. deluo — змиваю) — ДЕЛЮВІЙ — 

скупчення дрібних частинок — продуктів вивітрювання 

гірських порід, змитих зі схилів талими або дощовими 

водами. 

 

ДЕНДРИТ – ДЕНДРИТ 
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ДЕНУДАЦИОННАЯ СТУПЕНЬ – ДЕНУДАЦІЙНИЙ 

СТУПІНЬ 

 

ДЕНУДАЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ – ДЕНУДАЦІЙНІ 

ПОВЕРХНІ 

 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ – ДЕНУДАЦІЙНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

ДЕМОГРАФИЯ (від грец. demos — народ та grapho — 

пишу) — ДЕМОГРАФІЯ — наука про народонаселення, 

його чисельність, структуру, динаміку. 

 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ МЕТР – ДЕНУДАЦІЙНИЙ МЕТР – 

час, за який внаслідок ерозійної діяльності річок земна 

поверхня знижується на 1 м. 

 

ДЕНУДАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ (від лат. denudatio — 

оголення) — ДЕНУДАЦІЙНИЙ РЕЛЬЄФ — вироблений 

рельєф, що утворився внаслідок процесів денудації. 

 

ДЕНУДАЦИЯ (від лат. denudatio — оголення) — 

ДЕНУДАЦІЯ — сукупність процесів руйнування гірських 

порід і переносу продуктів руйнування на знижені ділянки 

земної поверхні (водою, вітром, льодом). Призводить до 

згладжування рельєфу земної поверхні. 

 

ДЕНЬ — ДЕНЬ — світла частина доби від сходу Сонця до 

його заходу. Тривалість залежить від географічної широти та 

пори року: найбільша у Пн. півкулі в день літнього 

сонцестояння (21-22 червня), найменша – в день зимового 

сонцестояння (22-23 грудня); під час весняного (21-22 

березня) та осіннього (23 вересня) рівнодень тривалість дня 
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дорівнює тривалості ночі. На полюсах Землі Д. триває 

близько півроку; на екваторі – завжди 12 год.  

 

ДЕПРЕССИЯ (від лат. depressio — пригнічення, 

заглиблення) — ДЕПРЕСІЯ — в геол.: зниження земної 

поверхні; y вузькому розумінні — западина або котловина, 

яка лежить нижче рівня моря (напр., Турфанська, Мертвого м. 

тощо). 

 

ДЕРНИНА – ДЕРНИНА 

 

ДЕСКВАМАЦИЯ (від лат. desquamo — видаляю луску) — 

ДЕСКВАМАЦІЯ — лущення, відшарування луски з 

поверхні гірської породи під впливом різких коливань 

температури. Спостерігається в пустелях та високогірних 

районах. 

 

ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ (від лат. deficit — не вистачає) 

— ДЕФІЦИТ ВОЛОГОСТІ — різниця між пружністю 

насичення та фактичною пружністю водяної пари за певних 

температури та атмосферного тиску. 

 

ДЕФЛЮКЦИЯ – ДЕФЛЮКЦІЯ 

 

ДЕФЛЯЦИЯ (від пізньолат. deflatio — здування) — 

ДЕФЛЯЦІЯ —  розвіювання, руйнування гірських порід та 

ґрунтів під дією вітру. 

 

ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ – ДЕФОРМАЦІЇ 

ЗЕМНОЇ КОРИ 

 

ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ – 

ДЕШИФРУВАННЯ АЕРОФОТОЗНІМКІВ 
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ДЕЯТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ — ДІЯЛЬНИЙ ШАР — в 

агрометеорол.: шар ґрунту або води, тепловий стан яких 

зумовлений радіаційними процесами та теплообміном із 

атмосферою, а температура відчуває добові та річні 

коливання. Простягується до шару постійної річної 

температури. В геоморфол.: верхній шар гірських порід, що 

зазнає періодичного протанення (в області поширення 

багаторічної мерзлоти). 

 

ДЖУНГЛИ (англ. jungle, від джанґал — мовою гінді та 

маратхі — ліс, хащі) — ДЖУНҐЛІ — густі деревинно-

чагарникові зарості, перевиті ліанами. Поширені у тропічних 

країнах (Індія, Індокитай, Зондські о-ви).  

 

ДИАБАЗ – ДІАБАЗ 

 

ДИАГЕНЕЗ (від грец. dia — приставка, що означає ―пере‖, та 

genesis — народження) — ДІАГЕНЕЗ — сукупність 

природних (фізико-хімічних) процесів перетворення пухких 

осадів на дні водоймищ і на суходолі в осадові породи в 

умовах температур і тиску верхньої зони земної кори. 

 

ДИАТОМОВЫЙ ИЛ – ДІАТОМОВИЙ МУЛ 

 

ДИВЕРГЕНЦИЯ МОРСКИХ ВОД (від пізньолат. 

divergentia — розходження) — ДИВЕРГЕНЦІЯ 

МОРСЬКИХ ВОД — розходження поверхневих течій у 

Світовому океані, що відбувається під впливом 

нерівномірного розподілу швидкостей вітрових потоків над 

океаном. Супроводжується висхідними потоками глибинних 

вод, насичених поживними речовинами. 
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ДИРЕКЦИОННЫЙ УГОЛ (від франц. direction — 

напрямок) — ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ — кут між 

вертикальною лінією координатної сітки топографічної карти 

та напрямком на задану точку; відраховується за 

годинниковою стрілкою. 

 

ДИСК СЕККИ — ДИСК СЕККІ — прилад для 

вимірювання прозорості води у водоймищах.  

 

ДИСЛОКАЦИЯ (від пізньолат. dislocatio — зміщення, 

переміщення) — ДИСЛОКАЦІЯ — порушення форм 

залягання геологічних тіл, викликане тектонічними рухами 

або процесами всередині гірських порід. Супроводжується 

складкоутворенням або розривами. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ – ДИСТАНЦІЙНІ 

МЕТОДИ 

 

ДИСТРОФНОЕ ОЗЕРО – ДИСТРОФНЕ ОЗЕРО 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ – 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ 

 

ДЛИННОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ – 

ДОВГОХВИЛЬОВА РАДІАЦІЯ 

 

„ДОЖДЕВАЯ ТЕНЬ― – „ДОЩОВА ТІНЬ― 

 

ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА– ДОЩОВІ ХМАРИ 

 

ДОЖДЕМЕР — ДОЩОМІР — прилад для вимірювання 

атмосферних опадів. 

 



 101 

ДОЖДЬ — ДОЩ — атмосферні опади в рідкому стані, 

краплі  розміром 0,5 мм і більше. Розрізняють зливовий 

дощ, обложний, морось.   

 

ДОЛ – ДОЛ 

 

ДОЛГОТА – ДОВГОТА 

 

ДОЛИНА – ДОЛИНА 

 

ДОЛИННО-БАЛОЧНЫЙ ЛАНДШАФТ – ДОЛИННО-

БАЛКОВИЙ ЛАНДШАФТ 

 

ДОЛИННЫЕ ЛЕДНИКИ – ДОЛИННІ ЛЬОДОВИКИ 

 

ДОЛОМИТ – ДОЛОМІТ 

 

ДОННАЯ МОРЕНА – ДОННА МОРЕА 

 

ДОННЫЕ ОСАДКИ – ДОНІ ОСАДКИ 

 

ДОННЫЙ ЛЕД – ДОННИЙ ЛІД 

 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ – ДОРОГОЦІННІ КАМІННЯ 

 

ДРЕВНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ – ДАВНЄ  ЗЛЕДЕНІННЯ 

 

ДРЕВНЯЯ ПЛПТФОРМА – ДАВНЯ ПЛАТФОРМА 

 

ДРЕЙФ (від голл. drijven — гнати, плавати) — ДРЕЙФ — 

пасивне переміщення будь-якого предмету (льоду, судна) під 

впливом вітру й течії. 
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  ДРУЗА (від нім. Druse — щітка) — ДРУЗА — група 

кристалів, що наросли на стінках порожнин або тріщин у 

гірських породах. Часто зустрічаються Д. кварцу, аметисту, 

кальциту. 

 

ДРУМЛИНЫ (англ. drumlins) — ДРУМЛІНИ — витягнуті 

пагорби в областях розвитку давніх льодовиків; складені 

звичайно в ядрі корінними породами або 

флювіогляціальними пісками, з поверхні — моренними 

відкладами. Висота до 20 м, довжина до кількох сотень м. 

 

ДЫМКА — СЕРПАНОК, мла, імла — 1.слабке помутніння 

повітря біля земної поверхні, викликане розсіюванням світла 

на взважених найдрібніших крапельках води або 

кришталиках льоду; 2.слабке помутніння повітря у вільній 

атмосфері, початковий хмарний шар. 

 

ДЮНЫ (нім., одн. — Düne) — ДЮНИ — форми еолового 

рельєфу; піщані пагорби, навіяні вітром. Утворюються в 

піщаних пустелях, на низьких морських узбережжях, у 

заплавах річок. 

Е 
ЕВТРОФИКАЦИЯ – ЕВТРОФІКАЦІЯ 

 

ЕВТРОФНОЕ БОЛОТО – ЕВТРОРФНЕ БОЛОТО 

 

ЕРИК (тюрк.) — ЄРИК — протока, що з’єднує річку або її 

окремі рукави із заплавним озером, або заплавні озера одне з 

другим. Зустрічаються в заплаві та дельті Дунаю. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТКОС — ПРИРОДНИЙ УКІС — 

граничний кут ухилу схилу, при якому пухкі відклади, що 

складають схил, врівноважені (не осипаються). Залежить від 

величини частинок та зволоженості відкладів.  

 

Ж 
 

ЖАДЕИТ– ЖАДЕЇТ 

 

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ПЕСЧАНИК – ЗАЛІЗИСТИЙ 

ПІЩАНИК  

 

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ – ЗАЛІЗНІ РУДИ 

 

ЖЕЛЕЗНЫЙ М ЕТЕОРИТ – ЗАЛІЗНИЙ МЕТЕОРИТ 

 

ЖЁЛОБ ГЛУБОКОВОДНЫЙ — ЖОЛОБ 

ГЛИБОКОВОДНИЙ — морфоструктурна одиниця рельєфу 

на дні Св. океану. Приурочені Ж. до перехідних зон, часто — 

із зовнішнього боку острівних дуг. Найглибший Ж. Св. 

океану — Маріанський (11022 м). 

 

ЖЕЛОБА ВЫДУВАНИЯ – ЖОЛОБИ ВИДУВАННЯ 

 

ЖЕЛТОЗЕМЫ – ЖОВТОЗЕМИ 

 

ЖЕОДА – ЖЕОДА 
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ЖЕРЛО ВУЛКАНА — ЖЕРЛО ВУЛКАНУ — вертикальна 

або майже вертикальна верхня частина каналу, що з’єднує 

осередок вулкану із земною поверхнею.  

 

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ — ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ, твердість 

— сукупність властивостей води, зумовлених вмістом у воді 

іонів кальцію та магнію, гол. ч. у вигляді карбонатів.  

 

ЖИВОЕ СЕЧЕНИЕ РЕКИ — ЖИВИЙ ПЕРЕРІЗ РІЧКИ 

— частина поперечного перерізу річки, де простежується рух 

води, тобто відзначається швидкість водотоку. 

 

ЖИДКИЙ ГРУНТ — РІДКИЙ ҐРУНТ (див. Слой скачка). 

 

ЖИЛА — ЖИЛА — мінеральне тіло, утворене внаслідок 

заповнення тріщини земної кори продуктами, які вилилися з 

глибоких магматичних осередків. 

з 
ЗАВОДЬ — ЗАВОДЬ, затон — невелика затока в річках із 

повільною, часто зворотньою течією, розташована або на 

низьких берегах, або утворюється за мисами та крутими 

звивинами річки.  

 

ЗАГАР ПУСТЫНИ — ЗАГАР ПУСТЕЛІ — тонка (0,5-

5,0 мм) чорна плівка або кірка на поверхні гірських порід 

(скель, уламків тощо) в пустелях. Утворюється внаслідок 

підняття по капілярах розчинів і випарування з них води. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ — ЗАБРУДНЕННЯ  

(ЗАБРУДНЮВАННЯ) СЕРЕДОВИЩА — збільшення 
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кількості фізичних, хімічних або біологічних агентів, а також 

перевищення природного середньобагаторічного рівня 

концентрації вказаних агентів у середовищі. Розрізняють 

природне З. с. та антропогенне. 

 

ЗАЖОР – ЗАТОР 

 

ЗАКАЗНИК — ЗАКАЗНИК — ділянка природної території 

або акваторії, в межах якої забезпечується дотримання 

заказного режиму. Призначені для охорони окремих 

компонентів природи (мисливські З., ботанічні З., геологічні 

З. тощо), або їх сполучень (ландшафтні З).  

 

ЗАЛЕГАНИЕ — ЗАЛЯГАННЯ — просторове положення та 

взаємовідношення гірських порід в земній корі. Визначається 

елементами З. — падінням та простяганням. 

 

ЗАЛИВ — ЗАТОКА — частина океану, моря або озера, що 

глибоко вдається в суходіл, але має вільний водообмін з 

основною частиною водоймища (напр., Ґвінейська, 

Каркінітська). 

 

ЗАЛОЖЕНИЕ – ЗАКЛАДАННЯ 

 

ЗАМКНУТЫЙ БАССЕЙН – ЗАМКНЕНИЙ БАСЕЙН 

 

ЗАМОРОЗОК — ЗАМОРОЗОК, приморозок — зниження 

температури повітря нижче 0° у нічний час за додатніх 

температур удень. Виникнення З. зумовлене вторгненням 

холодних повітряних мас або нічним охолодженням поверхні 

ґрунту та рослинного покриву. 
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ЗАНДРЫ (ісл., одн. sandr, від sand — пісок) — ЗАНДРИ — 

рівнинні поверхні біля краю льодовиків, вкриті продуктами 

перемивання та перевідкладення талими льодовиковими 

водами моренного матеріалу, гол. ч., піском. Піщані незарослі 

З. часто перетворюються на поля материкових дюн. 

 

ЗАПАД — ЗАХІД — одна з головних точок горизонту, точка 

перетинання істинного (математичного) горизонту з 

небесним екватором, розташована ліворуч від спостерігача, 

що стоїть обличчям на північ. 

 

ЗАПАДНЫЙ ПЕРЕНОС — ЗАХІДНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ — 

переважаюче перенесення повітря із заходу на схід у процесі 

загальної циркуляції атмосфери. 

 

ЗАПОВЕДНИК — ЗАПОВІДНИК — одна з форм охорони 

природи, призначена для збереження у природному стані 

всього природного комплексу ділянки території або акваторії 

— еталонів недоторканої природи. З. використовуються в 

наукових та навчально-просвітницьких цілях, вони назавжди 

вилучені з традиційного господарського використання. 

 

ЗАПРУДА – ЗАГАТА 

 

ЗАРНИЦА — БЛИСКАВИЦЯ, спалах — світлове явище у 

вигляді короткочасного дифузного спалаху при далекій грозі, 

що не супроводжується громом. Спостерігається найчастіше 

ввечері або вночі. 

 

ЗАРЯ — ЗОРЯ — сукупність барвистих світлових явищ у 

атмосфері при заході Сонця або перед його сходом. 

Інтенсивність забарвлення залежить від процесів поглинання, 

розсіювання, дифракції, переломлення світла, тому в чистому 
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повітрі З. бліда, а при насиченні пилом та вологою — 

червона. 

 

ЗАСУХА — ПОСУХА — період тривалої та значної нестачі 

атмосферних опадів (навесні та влітку) за підвищених 

температур та зниженої вологості повітря. Призводить до 

висихання вологи у ґрунті та загибелі врожаю польових 

культур. Викликається найчастіше стійкими антициклонами. 

 

ЗАТМЕНИЕ — ЗАТЕМНЕННЯ — астрономічне явище, 

при якому для земного спостерігача Сонце, Місяць, планета, 

зірка тощо повністю або частково стають невидимі внаслідок 

того, що закриті іншими небесними тілами або перебувають у 

їхніх тінях. 

 

ЗАХОД НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА 

 

ЗВЕЗДА — ЗІРКА — небесне тіло, що само випромінює, 

складається з розпечених газів (плазми). Неозброєним оком із 

Землі видно 5-6 тис. зірок. 

 

ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ — ЗОРЯНИЙ ЧАС — шкала часу, що 

визначається зміною часового кута точки весняного 

рівнодення; за початок відліку береться момент верхньої 

кульмінації точки в місці її спостереження. 

 

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО — ЗОРЯНЕ НЕБО — видиме 

неозброєним оком темне склепіння неба із сукупністю 

розташованих на ньому зірок, планет тощо. Для зручності З. 

н. розділено на 88 ділянок – сузір’їв, що мають власні назви. 

 

ЗВЁЗДНЫЕ СУТКИ — ЗОРЯНА ДОБА — проміжок часу 

між двома послідовними кульмінаціями точки весняного 
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рівнодення. Середня З. д. менша за сонячну добу на 

3 хв. 55,91 с середнього сонячного часу. 

 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ — ЗЕМЛЕЗНАВСТВО, землезнання — 

наука про найбільш загальні закономірності географічної 

оболонки. Синонім загальної фізичної географії. 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ — ЗЕМЛЕТРУС — підземні удари та 

коливання земної поверхні, викликані гол. ч. тектонічними 

процесами. Щорічно нараховують сотні тисяч З., лише деякі 

мають катастрофічні наслідки (напр., Чилійське 1960 р.). 

 

ЗЕМЛЯ  (від загальнослов. зем — підлога, низ) — ЗЕМЛЯ 

— третя від Сонця планета Сонячної системи, що обертається 

навколо нього по еліптичній орбіті із сер. швидкістю 

29,765 км/с на середній відстані 149,6 млн. км за період, що 

дорівнює 365,24 середньої сонячної доби.   

Вік З. близько 4,7 млрд. років. Більша частина вкрита 

океаном (361,1 млн км
2
),

 
суходіл височить над рівнем моря в 

середньому на 875 м; гори займають понад 1/3 її поверхні. 

Характерною особливістю є наявність географічної оболонки. 

Виникнення життя на З. дало початок біосфері.  

 

ЗЕМНАЯ КОРА — ЗЕМНА КОРА — верхня тверда 

кам’яна оболонка Землі. Потужність від 5 км (під океанами) 

до 75 км (під материками). Розрізняють материкову та 

океанічну З. к. 

 

ЗЕМНАЯ ОСЬ — ЗЕМНА ВІСЬ — вісь обертання Землі. 

Перетинає земну поверхню в географічних полюсах. З. в. 

повільно змінює своє положення у просторі внаслідок 

прецесії та нутації. 
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ЗЕМНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ –ЗЕМНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

ЗЕМНОЙ СФЕРОИД – ЗЕМНИЙ СФЕРОЇД 

 

ЗЕМНОЙ ЭЛЛИПСОИД – ЗЕМНИЙ ЕЛІПСОЇД 

 

ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ — ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ, 

геомагнетизм — властивості магнітного поля Землі, 

наявність якого зумовлене дією постійних джерел, гол. ч. 

розташованих у надрах Землі.   

 

ЗЕНИТ (від араб. земт, досл. — шлях, напрямок) — ЗЕНІТ 

— верхня точка перетинання прямовисної з небесною 

сферою. Висота З. над горизонтом 90°. 

 

ЗЕНИТНОЕ РАССТОЯНИЕ – ЗЕНІТНА ВІДСТАНЬ 

 

ЗЕРКАЛО ВОД — ДЗЕРКАЛО ВОД — водна поверхня 

річок, озер та інших водоймищ або верхня межа підземних 

безнапірних вод у водоносному шарі. 

 

ЗИМА — ЗИМА — пора року, що триває в Пн. півкулі з 

моменту зимового сонцестояння (21-22 грудня) до весняного 

рівнодення (20-21 березня). Зимові місяці — грудень, січень, 

лютий. У Пд. півкулі – червень, липень, серпень.  

 

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ — ЗИМОВЕ 

СОНЦЕСТОЯННЯ — момент часу, коли Сонце проходить 

через крайню південну точку екліптики, що має схилення        

-23°27′(21-22 грудня). Вважається початком астрономічної 

зими. 

 

ЗНАКИ РЯБИ – ЗНАКИ БРИЖІВ 
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ЗНАЧКОВ СПОСОБ – ЗНАЧКІВ СПОСІБ 

 

ЗОДИАК (грец. zodiakos, від zoon — тварина) — ЗОДІАК — 

12 сузір’їв, у яких послідовно перебуває Сонце при своєму 

видимому русі серед зірок. 

 

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ СВЕТ – ЗОДІАКАЛЬНЕ СВІТЛО 

 

ЗОЛЛЬ – ЗОЛЬ 

 

ЗОЛОТО САМОРОДНОЕ – ЗОЛОТО САМОРОДКОВЕ 

 

ЗОНА (від лат. zona — пояс) — ЗОНА — у фізико-

географічному районуванні: природний комплекс зонального 

ряду, нижчий за фізико-географічний пояс. Як правило, З. 

відповідає певний тип ґрунтів та рослинності. 

 

ЗООГЕОГРАФИЯ – ЗООГЕОГРАФІЯ 

 

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ — СИПУЧІ ПІСКИ — незакріплені, 

тонкозернисті, перенасичені водою; зустрічаються на 

морських і річкових берегах, а також у гирлах річок. 

 

ЗЫБЬ — БРИЖІ — хвилі на поверхні океанів і морів, що 

утворюються після повного припинення вітру або внаслідок 

виходу вітрових хвиль із району виникнення в область, де 

вітер відсутній. Хвилі Б. довші за вітрові (до 300-400 м) та 

регулярніші. 
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И 
ИГОЛЬЧАТЫЙ ЛЕД – ГОЛКОВИЙ ЛІД 

 

ИЗАНОМАЛЫ (від грец. isos — рівний, однаковий та 

anomalos — нетотожність) — ІЗАНОМАЛИ — ізолінії 

аномалій даного метеорологічного елементу (найчастіше 

температури або тиску). 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  ЭРОЗИЯ – ВИБІРНА ЕРОЗІЯ 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – ВИБІРНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

ИЗБЫТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ — НАДМІРНЕ 

ЗВОЛОЖЕННЯ — переважання опадів над випаровуванням 

у певному реґіоні. 

 

ИЗВЕРЖЕННЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ — ВИВЕРЖЕНІ 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ — магматичні гірські породи, що 

утворилися при застиганні магми, яка вилилася на денну 

поверхню. Те саме, що вулканічні або ефузивні гірські 

породи. 

 

ИЗВЕСТКОВЫЕ КОНКРЕЦИИ – ВАПНЯКОВІ 

КОНКРЕЦІЇ 

 

ИЗВЕСТНЯК – ВАПНЯК 

 

ИЗВИЛИСТОСТЬ РЕК — ЗВИВИСТІСТЬ РІЧКИ — 

ступінь криволінійності обрисів річища. Характеризується 
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відношенням дійсної довжини річки між двома точками течії 

зі всіма її меандрами до довжини прямолінійної відстані між 

тими ж точками. 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ ВСТРЕЧНОЕ — ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ЗУСТРІЧНЕ — інфрачервоне випромінювання атмосфери, 

спрямоване до земної поверхні. 

-  

ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ — ВИПРОМІНЮВАННЯ 

СОНЯЧНЕ — див. Солнечная радиация). 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ — 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНЕ — див. 

Эффективное излучение). 

 

ИЗЛУЧИНА, меандр (від грец. Maiandros — стародавня 

назва сильно звивистої річки В. Мендерес у М. Азії) — 

ЗАКРУТ, меандр — вигини річки у плані, що виникають як 

наслідок циркуляції води в річному потоці. Поступово  

КАМИзвивини переміщуються вниз за течією, а малюнок 

річки у плані змінюється. 

 

ИЗМОРОЗЬ — ПАМОРОЗЬ, мряка, мжичка — 

відкладення маленьких кришталиків льоду на гілках дерев, 

дротах та ін. предметах під час туману внаслідок сублімації 

водяної пари при підвищенні температури повітря, звичайно 

в тиху морозну погоду. 

 

ИЗОБАРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — ІЗОБАРИЧНА 

ПОВЕРХНЯ — уявна поверхня в атмосфері, що з’єднує 

точки з однаковим атмосферним тиском. Внаслідок 

перетинання І. п. з поверхнею будь-якого рівня утворюються 

ізобари. Використовуються в метеорологіі. 
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ИЗОБАРЫ (від грец. isos — рівний та baros — вага) — 

ІЗОБАРИ — ізолініі величин атмосферного тиску. 

 

ИЗОБАТЫ (від грец. isos — рівний та bathos — глибина) — 

ІЗОБАТИ — ізолініі глибин дна морів, океанів, озер, річок. 

Відображають підводний рельєф. 

 

ИЗОГАЛИНЫ, изохалины (від грец. isos — рівний та hals 

— сіль) — ІЗОГАЛІНИ — ізолініі солоності води.   

 

ИЗОГИЕТЫ (від грец. isos — рівний та hyetos — дощ) — 

ІЗОГІЄТИ — ізолінії однакових сум опадів за певний 

проміжок часу в окремі роки або в середньому багаторічному. 

 

ИЗОГИПСЫ (від грец. isos — рівний та hypsos — висота) — 

ІЗОГІПСИ — ізолінії, що з’єднуюють точки з однаковими 

висотами. 

 

ИЗОДИНАМЫ – ІЗОДИНАМИ 

 

ИЗОКЛИНЫ – ІЗОКЛІНИ 

 

ИЗОЛИНИИ (від грец. isos — рівний та лінія) — ІЗОЛІНІЇ 

— лінії однакових значень будь-якої величини (температури, 

тиску, глибини тощо). 

 

ИЗОСТАЗИЯ (від грец. isostasios — однаковий за вагою) — 

ІЗОСТАЗІЯ — рівноважний стан літосфери, якого вона 

набуває завдяки тому, що потужність земної кори зворотньо 

пропорційна її щільності. Важка океанічна кора тонкіша за 

легку материкову, тому остання в гірських країнах  утворює 

в мантії т. зв. «корені гір». Літосфера майже повсюдно 
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перебуває у стані, близькому до повної І. Але в областях 

інтенсивних тектонічних рухів існують відхилення, іноді 

значні (наприклад, уздовж океанічних жолобів). Проявом І. є 

підняття областей четвертинного зледеніння із середніми 

швидкостями до 10 см/рік після танення льодовикових 

покривів. 

 

ИЗОТЕРМЫ (від грец. isos — рівний та therme — тепло) — 

ІЗОТЕРМИ — ізолінії з однаковими величинами 

температури повітря. 

 

ИЗУМРУД – СМАРАГД 

 

ИЛ — МУЛ — дрібні мінеральні частинки, які переносяться 

водою у зваженому стані та відкладаються у спокійному 

середовищі (М. морський, річковий, озерний). 

 

ИЛЛЮВИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ (від лат. illuvies — 

розлив, намивна грязюка) — ІЛЮВІАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ 

— горизонт вмивання та нагромадження різноманітних 

речовин, що виносяться з верхніх горизонтів ґрунту. 

Звичайно мають високу щільність та знижену 

водопроникність. 

 

ИЛЬМЕНИТ – ІЛЬМЕНІТ 

 

ИНВЕРСИОННЫЙ РЕЛЬЕФ 

 

ИНВЕРСИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (від лат. inversio — 

перестановка)  — ІНВЕРСІЯ ТЕМПЕРАТУРИ — 

підвищення температури повітря з висотою в певному шарі 

атмосфери. Приземні І. т. пов’язані з переохолодженням 

повітря від земної поверхні. 
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ИНГРЕССИЯ (від лат. ingressio — входження) — 

ІНГРЕСІЯ — проникнення морських вод у зниження 

рельєфу прибережного суходолу при підвищенні рівня моря 

або заглибленні берега. 

 

ИНДЕКС КОНТИНЕНТАЛЬНОСТИ — ІНДЕКС 

КОНТИНЕНТАЛЬНОСТІ — характеристика ступеня 

континентальності клімату. За С.П. Хромовим, І. к. дорівнює 

,
sin4,5

A

А 

 , де A — річна амплітуда температури, 5,4sin 

— величина амплітуди температури на даній широті, яка була 

б над океаном, цілком вільним від материкових впливів. 

 

ИНДИКАТОРЫ 

 

ИНЕЙ — ІНІЙ — тонкий, нерівномірний шар кристалічного 

льоду, що утворюється шляхом сублімації водяної пари на 

поверхні ґрунту, трави та горизонтальних поверхнях 

предметів як наслідок їх радіаційного охолодження до більш 

низьких від’ємних температур, ніж температура повітря. 

Утворюється в тихі ясні ночі. 

 

ИНЕРЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ – ІНЕРЦІЙНА ТЕЧІЯ 

 

ИНСОЛЯЦИОННОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – 

ІНСОЛЯЦІЙНЕ ВИВІТРЮВННЯ 

 

ИНСОЛЯЦИЯ (лат. insolatio, від insolo — виставляю на 

сонце) — ІНСОЛЯЦІЯ — надходження соняної радіації (в 

калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні (1 см
2
) 

за певний проміжок часу (хв., доба тощо 
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ИНСТРАТИВНЫЙ АЛЛЮВИЙ – ІНСТРАТИВНИЙ 

АЛЮВІЙ 

 

ИНТЕРГЛЯЦИАЛ – ІНТЕРГЛЯЦІАЛ 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ (від лат. interpolatio — підновлення) — 

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ — визначення розрахунковим або 

графічним способом проміжних значень будь-якої функції, 

заданої дискретним рядом її значень (напр., методом І. можна 

визначити температуру повітря для точок, розташованих між 

ізотермами). 

 

ИНТЕРСТАДИАЛ – ІНТЕРСТАДІАЛ 

 

ИНТРАЗОНАЛЬНОСТЬ — ІНТРАЗОНАЛЬНІСТЬ — 

поширення будь-якого явища на окремих ділянках, що 

утворює закономірні вкраплення в одній або кількох зонах, 

але ніде не переважає за площею (напр., солончаки у степовій 

зоні). 

 

ИНТРОДУКЦИЯ – ІНТРОДУЦІЯ 

 

 

ИНТРУЗИВ – ІНТРУЗИВ 

 

ИНТРУЗИЯ (пізньолат. intrusio, від лат. intrudo — 

вштовхую) — ІНТРУЗІЯ — процес вторгнення магми в 

товщу гірських порід, що складають земну кору. 

 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ (від лат. in — в, у та пізньолат. filtratio 

— проціджування) — ІНФІЛЬТРАЦІЯ — просочування 

води у ґрунт та рух її до рівня підземних вод. 
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ИНФЛЮАЦИЯ (від лат. influo — втікаю) — ІНФЛЮАЦІЯ 

— втікання поверхневих вод через тріщини, канали та лійки в 

товщу земної кори.  

 

ИОНИЗАЦИ4Я АТМОСФЕРЫ – ІОНІЗАЦІЯ  - 

АТМОСФНРИ 

 

ИОНОСФЕРА (від грец. íon – досл.: той, що йде та sphàira — 

куля) – ІОНОСФЕРА — шар атмосфери від висоти 80-85 км 

до 500-600 км, який характеризується високим вмістом 

молекулярних і атомарних іонів та вільних електронів. 

Іонізація відбувається під дією ультрафіолетової сонячної 

радіації. Температура в І. зростає з висотою й досягає сотень і 

тисяч градусів, у зв’язку з чим І. також наз. термосферою. 

 

ИРРИГАЦИЯ– ІРИГАЦІЯ 

 

ИСКАЖЕНИЕ — СПОТВОРЕННЯ (в картографічних 

проекціях) — порушення геометричних властивостей фігур, 

що виникають на географічних картах при переході від 

поверхні земного еліпсоїду (кулі) до площини: спотворення 

довжин, площ, кутів та форм (обрисів). 

 

ИСКОПАЕМЫЙ ЛЕД – ВИКОПНИЙ ЛІД 

 

ИСЛАНДСКАЯ ДЕПРЕССИЯ – ІСЛАНДСЬКА 

ДЕПРЕСІЯ 

 

ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ – ІСЛАНДСЬКИЙ ШПАТ 

 

ИСПАРЕНИЕ — ВИПАРОВУВАННЯ — надходження в 

атмосферу водяної пари з поверхні води, снігу, льоду, 

рослинності, ґрунту, з крапельок води та кристалів у 



 118 

атмосфері. В. відбувається шляхом відриву молекул, що 

швидко рухаються, від поверхонь. В. визначається через шар 

води, що випарувалася, у мм. 

 

ИСПАРЯЕМОСТЬ — ВИПАРОВУВАНІСТЬ — гранично 

можливе випаровування за даних умов погоди, що не 

обмежене запасами вологи. Входить у показник ступеня 

зволоження поверхні. 

 

ИСПОЛИНОВЫ КОТЛЫ - ВЕЛЕТНЕВІ КАЗАНИ 

 

ИСТИННОЕ СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ — ІСТИННИЙ 

СОНЯЧНИЙ ЧАС — проміжок часу між двома 

послідовними верхніми кульмінаціями Сонця.  

 

ИСТОК — ВИТІК — початок річки; місце, з якого 

з’являється постійна течія в річищі. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ — ІСТОРИЧНА 

ГЕОГРАФІЯ — галузь історичних знань, що досліджує 

географію та географічні проблеми минулих історичних епох, 

а також галузь географічних знань, що вивчає історичні події 

з геопросторової точки зору. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ – ІСТОРИЧНА 

ГЕОЛОГІЯ 

 

ИСТОЧНИК — ДЖЕРЕЛО — природний вихід на земну 

поверхню підземних вод. Д. бувають холодні та гарячі 

(термальні), мінеральні. 

 

ИСТОЧНИКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – ДЖЕРЕЛА 

ПІДЗЕМНИХ ВОД 
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ИСТОЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – 

ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД – ЗНИКАЮЧИЙ ВИД 

 

ИЮЛЬ — ЛИПЕНЬ. 

 

ИЮНЬ — ЧЕРВЕНЬ. 

 

   

 

К 
КАДАСТР  КАДАСТР 

 

КАЙНОЗОЙСКАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЭРАТЕМА (ЭРА) (від грец. kainos — новий та zoe — життя) 

— КАЙНОЗОЙ — верхня (молода) група загальної 

стратиграфічної шкали верств земної кори та відповідна їй 

новітня ера геологічної історії Землі. 

 

КАЛЕДОНСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ (від лат. назви 

Шотландії — Каледонія, Caledonia) — КАЛЕДОНСЬКА 

СКЛАДЧАСТІСТЬ — сукупність геологічних процесів — 

складчастості, гороутворення та гранiтизації наприкінці 

раннього — на початку середнього палеозою, які завершили 

розвиток геосинклінальних систем (Ірландія, Шотландія, пн.-

сх. частина Скандинавського п-ва, Гірський Алтай, 

Пн. Аппалачі тощо). 
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КАЛЕНДАРЬ (від лат. calendarium, досл. — боргова книжка;  

у Стародавньому Римі боржники сплачували відсотки в дні 

календ) — КАЛЕНДАР — система відліку великих 

проміжків часу, що ґрунтується на періодичності явищ 

природи, пов’язаних із рухом небесних світил. Основна 

одиниця К. — рік, який первісно мав у різних народів різну 

тривалість. Розрізняють К. григоріанський (див. Новый 

стиль) та юліанський (див. Старый стиль). 

 

КАЛИЕВАЯСЕЛИТРА  КАЛІЄВА СЕЛІТРА  

 

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ  КАЛІЙНІ СОЛІ 

 

КАЛЬДЕРА (від ісп. caldera — великий казан) — 

КАЛЬДЕРА — овальне або округле поглиблення на вершині 

вулкану, впоперек до 20 км, глибина — до сотень м. 

Утворюється внаслідок вибуху газів у жерлі вулкану 

(влк. Бандай у Японії) або обрушення уламкового матеріалу 

при ослабленні дії вулкану (влк. Мауна-Лоа на Гавайях). 

Найбільша К. у влк. Асо (Японія, пл. 375 км
2
). 

 

КАЛЬЦИТ  КАЛЬЦИТ 

 

КАМЕНИСТАЯ ПУСТЫНЯ КАМЯНИСТА ПУСТЕЛЯ 

 

КАМЕННАЯ СОЛЬ  КАМ ЯНА СІЛЬ 

 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА  КАМ 

ЯНОВУГІЛЬНА СИСТЕМА 

 

КАМЕННЫЕ ГОРОДА КАМ ЯНІ МІСТА 
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КАМЕННЫЕ МОРЯ  КАМ ЯНІ МОРЯ 

 

КАМЕННЫЙ МЕТЕОРИТ  КАМ ЯНИЙ МЕТЕОРИТ 

 

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМ ЯНЕ ВУГІЛЛЯ 

 

КАМИН КОМИН 

 

КАМНЕПАД КАМЕНЕПАД 
 

КАМПОС, кампус (від портуґ. campos — поля) — 

КАМПОС, кампус — назва саван на Бразильському 

плоскогір’ї. 

 

КАМЫ КАМИ 

 

КАНАЛ СТОКА КАНАЛ СТОКУ 

 

КАНЬОН (ісп. cañón — труба, ущелина) — КАНЬЙОН — 

глибока річкова долина з дуже крутими схилами та відносно 

вузьким дном, звичайно зайнятим річкою. Найбільший К. — 

Великий Каньйон р. Колорадо в США (довж. понад 320 км, 

глиб. до 1800 м). 

 

КАР (нім. Kar — цирк, крісло) — КАР — природне 

кріслоподібне заглиблення на схилі гори. Утворюється 

внаслідок морозного вивітрювання. Заповнені фірном, 

льодовиком або водою (високогірні озера). 

 

КАРБОНАТНЫЕ ПОЧВЫ КАРБОНАТНІ ГРУНТИ 

 

КАРБОНАТЫ КАРБОНАТИ 
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КАРЛИНГ (нім. Karling) — КАРЛІНҐ — гостроконечна 

гірська вершина пірамідальної форми з дещо увігнутими 

гранями. Утворюється при перетині задніх стінок кількох 

льодовикових цирків (карів), що врізаються в гірський массив 

із різних сторін.  

 

КАРНАЛЛИТ КАРНАЛІТ 

 

КАРОВАЯ ЛЕСТНИЦА КАРОВІ СХОДИНКИ 

 

КАРОВЫЙ ЛЕДНИК КАРОВИЙ ЛЬОДОВИК 

 

КАРОВОЕ ПОЛЕ КАРОВЕ ПОЛЕ 

 

КАРРЫ (від нім. Karren), ШРАТТЫ (від нім. Schratten) — 

КАРИ, ШРАТИ — дрібні форми рельєфу, характерні для 

областей поширення голого карсту. Мають вигляд 

крутосхилих борозен (глибиною до 1-2 м), розташовані 

паралельними рядами. 

 

КАРСТ, карстовые явления (нім. Karst, від назви плато 

Карст або Крас, Kras, у Словенії) — КАРСТ, карстові явища 

— явища, що виникають у водорозчинних гірських породах 

(вапняки, доломіти, гіпс тощо) і пов’язані з хімічним 

процесом їх розчинення.  

 

КАРСТОВЕДЕНИЕ - КАРСТОЗНАВСТВО 

 

КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

КАРСТОВА-СУФОЗІЙНІ ЯВИЩА 

 

 

КАРСТОВЫЙ ЛАНДШАФТ КАРСТОВИЙ ЛАНДШАФТ 
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КАРСТОВЫЙ РЕЛЬЕФ - КАРСТОВИЙ РЕЛЬЄФ 

 

КАРТА (від грец. chartes — аркуш або згорток папірусу) — 

КАРТА, МАПА — зменшені математично визначені та 

узагальнені зображення земної поверхні, зоряного неба на 

площині; містять дані відповідно до призначення та 

масштабу. 

 

КАРТОВЕДЕНИЕ - КАРТОЗНАВСТВО 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТКА КАРТОГРАФІЧНА 

СІТКА 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ (від карта та grapho 

— пишу) — КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ — математичні 

засоби відтворення на площині поверхні еліпсоїду земної 

кулі. Розрізняють циліндричні, конічні, азимутальні К. п. 

 

КАРТОГРАФИЯ — КАРТОГРАФІЯ — наука про 

географічні карти та методи їх створення та використання. 

 

КАРТОДИАГРАММА КАРТОДІАГРАМА 

 

КАРТОМЕТРИЯ КАРТОМЕТРІЯ 

 

КАРТОСХЕМА КАРТОСХЕМА 

 

КАРТЫ-ВРЕЗКИ КАРТИ ВРІЗКИ 

 

КАРТЫ — КАРТИ, (   від грец. ……- аркуш або сувій для 

письма), зменшені, узагальнені, математично визначені 

зображення земної поверхні на площині, що показують 
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розміщення, стан та зв’язки різних природних та суспільних 

явищ. 

 

КАРЬЕР (франц. carrière, від пізньолат. quarraria, quadraria — 

каменярня) — КАР’ЄР — місце відкритого видобутку 

корисної копалини, що залягає неглибоко від денної 

поверхні. 

 

КАСКАД -  КАСКАД 

 

КАССИТЕРИТ - КАСИТЕРІТ 

 

КАТАГЕНЕЗ - КАТАГЕНЕЗА 

 

КАТАРАКТЫ (від грец. katarraktes — водоспад) — 

КАТАРАКТИ — каскади водоспадів, де великі маси річкової 

води обрушуються широким фронтом із відносно невеликої 

висоти. 

 

КАУСТОБИЛИТЫ- КАУСТОБІЛІТИ 

 

КАШТАНОВЫЕ ПОЧВЫ - КАШТАНОВІ ҐРУНТИ 

 

КВАДРАТУРА (від лат. quadratura — надання квадратної 

форми) — КВАДРАТУРА — положення Місяця та Сонця під 

кутом 90° відносно Землі. За К. припливні сили Сонця та 

Місяця віднімаються, припливна хвиля має найменшу 

величину 

 

КВАДРАТУРНЫЙ ПРИЛИВ – КВАДРАТУРНИЙ 

ПРИПЛИВ 

 

КВАРЦ  КВАРЦ 
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КВАРЦИТ - КВАРЦИТ 

 

КЕВИР (перс. — солончак) — КЕВІР — солончакові та 

соляні пустелі Ірану. Складова географічних назв окремих 

пустель (Деште-Кевір та ін.). 

 

КЕКУР — КЕКУР — абразійний останець у вигляді стовпа 

або скелі. 

 

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА – КЕМБРІЙСЬКА 

СИСТЕМА 

 

КЕРН – КЕРН                                                          

 

КИМБЕРЛИТ - КІМБЕРЛІТ 

 

КИНОВАРЬ - КІНОВАР 

 

КИПРЕГЕЛЬ (нім. Kippregel, від kippen — перекидати та 

Regel — лінійка) — КІПРЕГЕЛЬ — геодезичний 

кутонакреслювальний прилад. Застосовується разом із 

мензулою при топографічній зйомці місцевості для нанесення 

горизонталей на планах. 

 

КИСЛАЯ МАГМА – КИСЛА МАГМА 

 

КИСЛЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – КИСЛІ ПОРОДИ 

 

КЛАСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА – КЛАСТИЧНА 

СТРУКТУРА 

 

КЛИВАЖ - КЛІВАЖ 
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КЛИМАКС - КЛІМАКС 

 

КЛИМАТ (від грец. klima, досл. — нахил; у розумінні — 

нахил сонячних променів до земної поверхні) — КЛІМАТ — 

багаторічний режим погоди в тому або іншому реґіоні Землі, 

що визначається природними умовами. 

 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ – КЛІМАТИЧНА 

АНОМАЛІЯ 

 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ГЕОМОРФОЛОГИЯ – 

КЛІМАТИЧНА ГЕОГМОРФОЛОГІЯ 

 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

КЛИМАТОГРАММА - КЛІМАТОДІАГРАМА 

 

КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ — 

КЛІМАТОЛОГІЧНИЙ ФРОНТ — середнє, ―нормальне‖ 

або типове положення серії атмосферних фронтів над деякою 

ділянкою земної поверхні. Розрізняють арктичні, 

антарктичні, полярні, тропічні К. ф. 

 

КЛИМАТОЛОГИЯ (від грец. klima, досл. — нахил та logos 

— слово, вчення) — КЛІМАТОЛОГІЯ — наука про клімати 

земної кулі, їх типи, фактори (чинники) формування, 

закономірності географічного поширення та змін у часі. 

Входить у систему географічних наук, спирається на 

висновки метеорології. 
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КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ – 

КЛІМАТОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ 

 

КЛИМАТ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА – КЛІМАИ 

ПРИЗЕМНОГО ШАРУ АТМОСФЕРИ 

 

КЛИМАТ СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЫ – КЛІМАТ 

ВІЛЬНОЇ АТМОСФЕРИ 

 

КЛИФ (англ. cliff — круте урвище, звисна скеля) — КЛІФ 

— абразійний береговий обрив, сформований під дією 

прибою. До підніжжя К. прилягає абразійний уступ — бенч. 

 

КЛЮЧИ – ДЖЕРЕЛА 

 

КОБАЛЬТОВЫЕ РУДЫ – КОБАЛЬТОВІ РУДИ 

 

КОЛЕБАНИЕ СТОКА МНОГОЛЕТНЕЕ – КОЛИВАННЯ 

СТОКУ БАГАТОРЧНЕ 

 

КОЛЕБАНИЕ УРОВНЯ МОРЯ – КОЛИВАННЯ РІВНЯ 

МОРЯ 

 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ – 

КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОРЇ КОРИ 

 

КОЛЛЮВИЙ (від лат. colluvio — скупчення, 

нагромадження) — КОЛЮВІЙ — уламковий матеріал, що 

нагромаджується біля підніжжів гір або на їх схилах 

внаслідок переміщення його з розташованих вище ділянок 

під впливом сили тяжіння. 
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КОЛОНКА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ – КОЛОНКА 

СТРАТИГРАФІЧНА 

 

КОЛЧЕДАНЫ - КОЛЧЕДАН 

 

КОМЕТА (від грец. kometes — зірка з хвостом, досл. — той, 

що має довге волосся) — КОМЕТА — тіло Сонячної 

системи, що спостерігається на небі у вигляді туманного 

згустку зі світлим ядром та хвостом. Завдовжки іноді сягають 

сотень млн. км, але маса їх мала, зосереджена в ядрі. Хвости 

виникають внаслідок дії ―сонячного вітру‖ — потоків 

частинок, що вивергаються Сонцем. Більшість К. рухаються 

навколо Сонця по еліптичних орбітах з періодом від кількох 

років до кількох тисяч років. 

 

КОМПАС (від пізньолат. compassо — вимірюю) — 

КОМПАС — прилад, що вказує напрямок магнітного 

меридіану; призначений для орієнтування відносно сторiн 

горизонту. 

 

КОМПАСНЫЕ КАРТЫ – КОМПАСНІ КАРТИ (МАПИ?) 

 

КОМПЕНСАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ – 

КОМПЕНСАЦІЙНА ТЕЧІЯ 

 

КОМПЛЕКС - КОМПЛЕКС 

 

КОМПОНЕНТ (від лат. componens — складник) — 

КОМПОНЕНТ — складова частина будь-якого утворення 

(напр., К. ландшафту). 

 

КОНВЕКТИВНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ – КОНВЕКТИВНА 

ХМАРНІСТЬ 



 129 

 

КОНВЕКТИВНЫЕ ОСАДКИ – КОНВЕКТИВНІ ОПАДИ 

 

КОНВЕКЦИЯ (від лат. convectio — доставка) — 

КОНВЕКЦІЯ — вертикальне переміщення мас повітря в 

атмосфері, зумовлене нагріванням від земної поверхні; 

відіграє важливу роль в обміні теплом та вологою між 

шарами атмосфери. 

 

КОНВЕРГЕНЦИЯ (від лат. convergo — наближаюсь) — 

КОНВЕРГЕНЦІЯ — К. морських вод — сходження 

поверхневих течій та опускання вод на глибину. Вздовж ліній 

К. більш щільні  води занурюються під менш щільні, що 

призводить до потепління глибинних вод та збагачення їх 

киснем. 

 

КОНГЛОМЕРАТ - КОНГЛОМЕРАТ 

 

КОНДЕНСАЦИЯ (від пізньолат. condensatio — ущільнення) 

— КОНДЕНСАЦІЯ — процес переходу водяної пари, що 

міститься в насиченому повітрі, в рідкий стан під впливом 

зниження температури або зміни тиску. 

 

КОНЕЧНАЯ МОРЕНА – КІНЦЕВА МОРЕНА 

 

КОНИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ – КОНІФЧНІ ПРОЕКЦІЇ 

 

КОНКРЕЦИЯ - КОНКРЕЦІЯ 

 

КОНРАДА ПОВЕРХНОСТЬ – КОНРАДА ПОВЕРХНЯ 

 

КОНСЕДИМЕТАЦИОННАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ – 

КОНСЕДИМЕНТАЦІЙНА СКЛАДЧАСТІСТЬ 



 130 

 

КОНСЕКВЕНТНАЯ ДОЛИНА – КОНСЕКВЕНТНА 

ДОЛИНА 

 

―КОНСКИЕ ШИРОТЫ‖ — ―КІНСЬКІ ШИРОТИ‖ — 

субтропічні зони над океаном (приблизно на 35-й паралелі в 

обох півкулях), де частіше за все розташовуються центри 

океанічних субтропічних антициклонів зі слабкими вітрами 

та частими штилями. Назва пов’язана з тим, що за часів 

вітрильного мореплавства судна, які йшли у Вест-Індію, 

опинялися у зоні К. ш. в умовах штилю та примушені були 

робити тривалі зупинки; через брак прісної води та фуражу 

доводилося викидати за борт коней, яких везли як засіб 

транспорту на суходолі. 

 

КОНСТРАТИВНЫЙ АЛЛЮВИЙ – КОНСТРАТИВНИЙ 

АЛЮВІЙ 

 

КОНТАКТ - КОНТАКТ 

 

КОНТИНЕНТ (від лат. continens, род. відм. continentis — 

материк)  — КОНТИНЕНТ — великий масив земної кори, 

більша частина поверхні якого височить над рівнем Світового 

океану у вигляді суходолу, а періферійна частина заглиблена 

під рівень океану (підводна окраїна материків). Земна кора 

характеризується наявністю ―гранітного‖ шару та середньою 

потужністю 35-45 км. 

 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЗЕМНАЯ КОРА – 

КОНТИНЕНТАЛЬНА ЗЕМНА КОРА  

 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – 

КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВІДКЛАДИ 
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – 

КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ КЛІМАТ 

 

КОНТРАКЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА – КОНТРАКЦІЙНА 

ГІПОТЕЗА 

 

КОНТРАСТНОСТЬ РЕЛЬЕФА – КОНТРАСТИНІСТЬ 

РЕЛЬЄФУ 

 

КОНУС ВЫНОСА (від грец. konos) — КОНУС ВИНОСУ 

— форма акумулятивного рельєфу слабкоопуклого 

напівконусу, що утворюється скупченням пухкого уламкового 

матеріалу в гирлі водних потоків. Виникає внаслідок 

зменшення швидкості течії води та її здатності переносити 

твердий матеріал.  

 

КОНУС ОСЫПИ – КОНУС ОСИПУ 

 

КОНФИГУРАЦИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ – 

КОНФІГУРАЦІЯ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

КОНФЛЮЭНЦИЯ - КОНФЛЮЕНЦІЯ 

 

КООРДИНАТЫ (від лат. co, cum — спільно та ordinatus — 

впорядкований, визначений) — КООРДИНАТИ — 

величини, що визначають положення точки на земній 

поверхні (географічні К., геодезичні К.) або на небесній сфері 

(небесні К.).  

 

КОРА  ВЫВЕТРИВАНИЯ — КОРА ВИВІТРЮВАННЯ 

— шар продуктів вивітрювання гірської породи на земній 
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поверхні. Відрізняється від корінних порід пухкою 

структурою та хімічним складом. 

 

КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА (від грец. korallion — корал) — 

КОРАЛОВІ ОСТРОВИ — острови, які виникли внаслідок 

життєдіяльності організмів iз вапняковим скелетом. Типова 

форма К. о. — атол. Зустрічаються в океанах і морях жаркого 

клімату. 

 

КОРАЛЛОВЫЙ ИЗВЕСТНЯК – КОРАЛОВИЙ ВАПНЯК 

 

КОРАЛЛОВЫЙ ИЛ – КОРАЛОВИЙ МУЛ 

 

КОРАЛЛОВЫЙ РИФ – КОРАЛОВИЙ РИФ 

 

КОРДИЛЬЕРА - КОРДИЛЬЄРА 

 

КОРЕННАЯ ПОРОДА — КОРІННА ПОРОДА — гірська 

порода, що залягає на місці свого утворення та мало змінена 

процесами вивітрювання. 

 

КОРЕННАЯ ТЕРРАСА – КОРІННА ТЕРАСА 

 

КОРЕННОЙ БЕРЕГ – КОРІННИЙ БЕРЕГ – 

КОЛРІННИЙ БЕРЕГ 

 

КОРИОЛИСА СИЛА — КОРІОЛІСА СИЛА, Коріолісове 

прискорення (за йменням франц. вченого Ґ. Коріоліса), одна 

із сил інерції, яку запроваджують для врахування впливу 

обертання рухомої системи відліку на відносний рух тіла. На 

Землі ефект К.с. зумовлений її добовим обертанням; полягає в 

тому, що тіла, які вільно рухаються, відхиляються від 

первісного напрямку в Пн. півкулі праворуч, а в Пд. — 
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ліворуч. Це викликає зміну напрямку руху повітряних мас, 

морських течій, течії в річищах, а відтак – підмив відповідних 

берегів річок. 

 

КОРИЧНЕВЫЕ ПОЧВ – КОРИЧНЕВІ ҐРУНТИ 

 

КОРОТКАЯ ВОЛНА – КОРОТКА ХВИЛЯ 

 

КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ – 

КОРОТКОХВИЛЬОВА РАДІАЦІЯ 

 

КОРРАЗИЯ (від лат. corrado — шкрябаю) — КОРАЗІЯ —  

механічна дія на гірські породи мас уламкового матеріалу, що 

рухається завдяки вітру, льоду тощо. 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ (лат. correlatio — співвідношення) — 

КОРЕЛЯЦІЯ — в геоморфол.: співвідношення форм 

рельєфу, за яким одні виникають за рахунок руйнування 

інших (напр., яр та конус виносу). 

 

КОРРОЗИЯ - КОРОЗІЯ 

 

КОРУНД – КОРУНД 

 

 

КОСА — КОСА — низька намита смуга суходолу на березі 

моря або озера, один бік якої причленований до суходолу, 

інший простягається у відкриту акваторію водоймища. 

Складена піском, ракушшю, галькою. Утворюється внаслідок 

переміщення наносів хвилями та течіями вздовж берега та їх 

акумуляцією на ділянці падіння хвильової енергії. 

 

КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ – КОСМІЧНИЙ ПИЛ 
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КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – КОСМІЧН 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ – 

КОСМОГОНІЧНІ ГІПОТЕЗИ 

 

КОСМОГОНИЯ (від грец. kosmos — устрій, порядок, світ, 

Всесвіт та gone, goneia — народження) — КОСМОГОНІЯ — 

розділ астрономії, в якому вивчаються питання походження 

та розвитку небесних тіл і їх систем. 

 

КОСМОГРАФИЯ (від грец. kosmos — устрій, порядок, світ, 

Всесвіт та grapho — пишу) — КОСМОГРАФІЯ — навчальна 

дисципліна про Всесвіт, світові тіла та явища, з якими вони 

пов’язані, в т. ч. й про Землю. 

 

КОСМОС (від грец. kosmos — устрій, порядок, світ, Всесвіт) 

— КОСМОС — синонім астрономічного визначення 

Всесвіту.  

 

КОСЫЕ ПРОЕКЦИИ – КОСІ ПРОЕКЦІЇ 

 

КОТЛОВИНА — КОТЛОВИНА — пониження на земній 

поверхні різного походження (льодовикова, тектонічна 

тощо). Іноді вживається як синонім депресії. 

 

КОТЛЫ ВЫДУВАНИЯ – КАЗАНИ ВИДУВАННЯ 

 

КОЧКА - ГРУДКА 

 

 



 135 

КОЭФФИЦИЕНТ АРИДНОСТИ (від лат. co, cum — 

спільно, efficiens — той, що виробляє, aridus — сухий) — 

КОЕФІЦІЄНТ АРИДНОСТІ — функція від опадів і 

температури, яка показує відносний брак опадів (аридність) у 

певному місці. В центрі Сахари К. а. становить 100.  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ — КРАЄЗНАВСТВО — галузь знання, що 

всебічно вивчає певну частину країни, окремі природні 

об’єкти або населені пункти. Розрізняють К. державне, 

шкільне, громадське. За напрямком досліджень — 

географічне, історичне, літературне, археологічне тощо. 

 

КРАЕВОЙ ПРОГИБ – КРАЙОВИЙ ПРОГИН 

 

КРАСНАЯ ГЛИНА – ЧЕРВОНА ГЛИНА 

 

КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ – ЧЕРВОНА ЗЕМЛЯ 

 

КРАСНОЗЕМ - ЧЕРВОНОЗЕМ 

 

КРАСНЫЙ СНЕГ – ЧЕРВОНИЙ СНІГ 

 

КРАТЕР (грец. krater — велика чаша) — КРАТЕР — чашо- 

або лійкоподібне поглиблення на вершині або схилі вулкану. 

Діаметр від десятків м до багатьох км. На дні К. — одне або 

декілька жерл, через які виходять продукти виверження 

вулкану. 

 

КРАТОН (від грец. kratos — сила, міць) — КРАТОН — те 

саме, що й платформа. 

 

 КРЕМЕНЬ - КРЕМІНЬ 
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КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ – КРЕМ ЯНИСТІ ПОРОДИ 

 

КРИК (англ. creek) — КРИК — назва річок або тимчасових 

водотоків, що пересихають. Назва характерна для Австралії. 

 

КРИОГЕНЕЗ (від грец. kryos — холод та genesis — 

походження) — КРІОГЕНЕЗ — сукупність фізичних, 

хімічних, біохімічних та інших процесів, що відбуваються у 

кріосфері та супроводжуються льодоутворенням.  

 

КРИОДИАГЕНЕЗ - КРІОДІАГЕНЕЗ 

 

КРИОЛИТОГЕНЕЗ - КРІОЛІТОГЕНЕЗ 

 

КРИОЛОГИЯ (від грец. kryos — холод та logos — наука, 

вчення) — КРІОЛОГІЯ — наука про лід, льодовики. 

Частина К. — гляціологія. 

 

КРИОСФЕРА (від грец. kryos — холод та sphaira — куля) — 

КРІОСФЕРА — дискретна (переривчаста) оболонка Землі в 

зоні теплових взаємодій атмосфери, гідросфери та літосфери; 

характеризується наявністю льоду або можливістю його 

присутності. Умови: низькі температури, низький тиск, 

достатня кількість вологи. 

 

 

КРИП КРИП 

 

КРИОТУРБАЦИЯ - КРІОТУРБАЦІЯ 

 

КРИСТАЛЛ - КРИСТАЛ 

 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - КРИСТАЛІЗАЦІЯ 
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КРИСТАЛЛОГРАФИЯ - КРИСТАЛОГРАФІЯ 

 

„КРОВАВЫЙ ДОЖДЬ― - <КРИВАВИЙ ДОЩ> 

 

КРОВЛЯ ПЛАСТА – ПОКРІВЛЯ ШАРУ 

 

„КРОТКАЯ ВОДА― - <ЛАГІДНА ВОДА> 

 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВА — КРУГООБІГ РЕЧОВИНИ 

— одна з найважливіших особливостей функціонування 

географічної оболонки, що забезпечує багаторазовість 

процесів, що в ній відбуваються, та їх високу ефективність 

(напр., кругообіг води, біол. кругообіг). Кінцеві стадії К. не 

тотожні початковим; розрив між ними є вектором 

спрямованої зміни, тобто розвитку. 

 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ – КРУГООБІГ ВОДИ 

 

КРУПА — КРУПА — тверді атмосферні опади, що 

випадають із купчасто-дощових хмар у вигляді снігоподібних 

частинок (ядер) неправильної округлої або конічної форми 

(крупа снігова), іноді частинки К. вкриті прозорою крижаною 

оболонкою (крижана крупа). Випадає при температурах, 

близьких до нуля, переважно навесні та восени. 

 

КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК – ГРУБОЗЕРНИСТИЙ 

ПІСОК 

 

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ КАРТЫ – 

ВЕЛИКОМАСШТАБНІ КАРТИ 

 

КРУСТИФИКАЦИЯ - КРУСТИФІКАЦІЯ 
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КРЯЖ — КРЯЖ — подовжена, часто лінійно витягнута 

височина з незначними відносними висотами; 

характеризується м’якими округлими обрисами вершин. 

Звичайно К. є залишком зруйнованих гірських країн 

(Тіманський К., Донецький К.).   

 

КУЛУАР (від франц. couloir — коридор) — КУЛУАР — 

улоговина на крутих голих схилах гір, якими до підніжжя 

скочуються продукти вивітрювання, що утворюють конуси 

осипів. 

 

КУЛЬМИНАЦИЯ - КУЛЬМІНАЦІЯ 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ — КУЛЬТУРНИЙ 

ЛАНДШАФТ — ландшафт, сильно та цілеспрямовано 

змінений діяльністю людини. 

 

КУМЫ (тюрк. — піски) — КУМИ — назва пустельних 

областей у Центр. Азії, складених піщаними наносами 

різного віку. Назва «К.» входить у склад багатьох топонімів 

(Каракуми, Кизилкуми). 

 

КУПОЛ (від італ. cupola — склепіння) — КУПОЛ — в 

геоморфол.: загальний термін, який використовується для 

позначення будь-якої куполоподібної форми рельєфу або 

масиву гірських порід. 

 

КУПРИТ - КУПРИТ 

 

КУРГАН – КУРГАН, могила 
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КУРВИМЕТР (від лат. curvus — кривий та грец. metreo — 

вимірюю) — КУРВІМЕТР — прилад для вимірювання 

кривих ліній на карті та планах. 

 

КУРУМ (тюрк.) — КУРУМ — значні за площею скупчення 

брил гірських порід, що плащеподібно залягають на 

виположених гірських схилах i пласких вершинах. Є 

результатом активного фізичного вивітрювання. Часто 

утворюють кам’яні річки. 

 

КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА – КУПЧАСТО-

ДОЩОВІ ХМАРИ 

 

КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА – КУПЧАСТІ ХМАРИ 

 

КУЧЕВЫЕ ПЕСКИ – КУПЧАСТІ ПІСКИ 

 

КУЧУГУРЫ — КУЧУГУРИ — назва піщаних пагорбів, 

утворених вітром на борових терасах Дніпра та Дону.  

 

КУЭСТА (від ісп. cuesta — косогір) — КУЕСТА — 

несиметричні пасма та уступи рельєфу, утворені внаслідок 

розмиву м’яких гірських порід в областях моноклінальних 

структур, складених породами різної твердості. Пологий схил 

збігається з падінням стійких верств. Відомі в Криму, в 

Паризькому бас.; на Донецькому кряжі — мікрокуести. 

 

КЫР - КИР 
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Л 
ЛАБРАДОРИТ - ЛАБРАДОРИТ 

 

ЛАВА (італ. lava, від лат. labes — обвал, падіння) — ЛАВА 

— вогняно-рідка силікатна речовина, що вилилася під час 

вулканічного виверження на денну поверхню. Часто Л. 

називають магмою, але відрізняється від неї відсутністю 

летючих компонентів. Застигаючи на денній поверхні, 

утворює ефузивні гірські породи.  

 

ЛАВИНА (нім. Lawine, від пізньолат. labina — зсув) — 

ЛАВИНА — маси снігу, що падають iз гірських вершин та 

схилів. Часто призводять до сильних руйнувань. Найбільш 

часті на Кавказі, в Альпах, Кордильєрах та горах Центр. Азії. 

 

ЛАВОВЫЙ ПОКРОВ ЛАВОВИЙ ПОТІК 

 

ЛАВРАЗИЯ - ЛАВРАЗІЯ 

 

ЛАГУНА (італ. laguna, від лат. lacus — озеро) — ЛАГУНА 

— мілководна частина океану (моря), відокремлена від нього 

баром, косою або кораловим рифом і з’єднана з ним вузькою 

протокою. Часто розташована всередині атолу. 

 

ЛАГУННЫЕ ОСАДКИ – ЛАГУННІ ОСАДКИ 

 

ЛАГУННЫЙ БЕРЕГ – ЛАГУННИЙ БЕРЕГ 

 

ЛАЗУРИТ - ЛАЗУРИТ 
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ЛАЙДА - ЛАЙДА 

 

ЛАККОЛИТ (від грец. lakkos — яма, поглиблення та lithos 

— каміння) — ЛАКОЛІТ — грибоподібне інтрузивне тіло, 

що залягає на невеликій глибині від поверхні Землі. 

Утворюється завдяки проникненню магми між верствами 

осадових порід. Іноді процеси денудації призводять до 

відслонення Л. на поверхні (напр., г. Аюдаґ у Криму). 

 

ЛАМБЕРТА АЗИМУТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ – 

ЛАМБЕРПТА АЗИМУТАЛЬНА ПРОЕКЦІЯ 

 

ЛАМИНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ – ЛАМІНАРНИЙ РУХ 

 

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (нім. Landschaft) — 

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФІЧНИЙ (див. Географический 

ландшафт). 

 

ЛАНДШАФТНАЯ ОБОЛОЧКА – ЛАНДШАФТНА 

ОБОЛОНКА 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ — ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

— галузь физичної географії, яка вивчає сукупність 

взаємопов’язаних компонентів природи, тобто природно-

територіальні комплекси. 

 

ЛАНДЫ - ЛАНДИ 

 

ЛАТЕРИТ (лат. later — цеглина) — ЛАТЕРИТ — 

червоноколірне ґрунтове утворення в тропіках і субтропіках. 

 

ЛАТЕРИТНЫЕ ПОЧВЫ – ЛАТЕРИТНІ ҐРУНТИ 
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ЛЕВАДА — ЛЕВАДА — назва листяних лісів на заплавах  

України. 

 

ЛЕГЕНДА (від лат. legenda — те, що треба читати, від lego 

— читаю)  — ЛЕГЕНДА карти — зведення умовних 

позначок та пояснень, що розкривають зміст карти. 

 

ЛЕД - ЛІД 

 

ЛЕДНИК — ЛЬОДОВИК — природне скупчення льоду 

вище снігової лінії. Утворюється з твердих атмосферних 

опадів вище снігової лінії. Об’єм усіх сучасних льодовиків на 

Землі — близько 30 млн км
3
, площа сягає 16,3 млн км

2
 

(близько 11% площі суходолу). 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ГЕОЛОГИЯ – ЛЬОДОВИКОВА 

ГЕОЛОГІЯ 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ДЕНУДАЦИЯ – ЛЬОДОВИКОВА 

ДЕНУДАЦІЯ 

 

ЛЕДНИКОВАЯ МОРФОСКУЛЬПТУРА –

ЛЬОДОВИКОВА МОРФОСКУЛЬПТУРА 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ТЕОРИЯ – ЛЬОДОВИКОВА ТЕОРІЯ 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ШТРИХОВКА – ЛЬОДОВИКОВЕ 

ШТРИХУВАННЯ 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ЭПОХА - ЛЬОДОВИКОВАЕПОХА 

 

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЬОДОВИКОВА 

 



 143 

ЛЕДНИКОВЫЙ ВЕТЕР  - ЛЬОДОВИКОВИЙ ВІТЕР 

 

ЛЕДНИКОВЫЙ КОМПЛЕКС - ЛЬОДОВИКОВИЙ 

КОМПЛЕКС 

 

ЛЕДНИКОВЫЙ РЕЛЬЕФ – ЛЬОДОВИКОВИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ЛЕДОПАД — ЛЬОДОСПАД — ділянка льодовика, розбита 

тріщинами на окремі брили. Утворюється в місцях крутого 

падіння повздовжнього профілю ложа льодовика. 

 

ЛЕДОСТАВ — ЛЬОДОСТАВ — процес замерзання 

водойми з утворенням  крижаного покриву, або стан 

поверхні водоймища, вкритої шаром льоду. 

 

ЛЕДОХОД — ЛЬОДОХІД — скресання та рух криги на 

річках. 

 

ЛЕДЯНАЯ КРУПА – ЛЬОДЯНА КРУПА 

 

ЛЕДЯНАЯ ПУСТЫНЯ – ЛЬОДЯНА ПУСТЕЛЯ 

 

ЛЕДЯНОЙ БАРЬЕР – ЛЬОДЯНИЙ БАР  ЄР 

 

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ – ЛЬОДЯНИЙ ДОЩ 

 

ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ – ЛЬОДЯНИЙ ПОКРИВ 

 

ЛЕДЯНЫЕ ОБЛАКА – ЛЬОДЯНІ ХМАРИ 

 

ЛЕНТОЧНЫЕ ГЛИНЫ – СТРІЧКОВІ ГЛИНИ 

 

ЛЕПИДОЛИТ - ЛЕПІДОЛІТ 
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ЛЕСНОЙ КЛИМАТ – ЛІСОВИЙ КЛІМАТ 

 

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ – ЛІСОВІ РЕСУРСИ 

 

ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ - ЛІСРМЕЛІОРАЦІЯ 

 

ЛЕСОПАРК - ЛІСОПАРК 

 

ЛЕСОСТЕПЬ - ЛІСОСТЕП 

 

ЛЁСС (нім. Löss, від діалектного lösch — вільний, пухкий) — 

ЛЕС — жовтувата дрібнозерниста сильно шпарувата гірська 

порода, яка містить, крім глинистих мінералів, також зерна 

кварцу, слюди, кальциту та оксидів заліза. Потужність може 

сягати 400 м; дуже поширений на Землі, родючий. 

 

ЛЕССОВИДНЫЕ ПОРОДЫ – ЛЕСОПОДІБНІ ПОРОДИ 

 

ЛЕССОВИДНЫЙ СУГЛИНОК – ЛЕСОПОДІБНИЙ 

СУГЛИНОК 

 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ — ЛІТНІЙ ЧАС — поясний час, 

переведений на 1 год. вперед із метою раціональнішого 

використання світлого часу дня. 

 

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ — ЛІТНЄ 

СОНЦЕСТОЯННЯ —  момент часу, коли Сонце проходить 

через найпівнічнішу точку екліптики, що має схилення 

+23°27 ′ (21-22 червня). Вважається початком 

астрономічного літа в пн. півкулі (найдовший день та 

найкоротша ніч). 
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ЛЕТНИЙ ПАВОДОК – ЛІТНІЙ ПАВОДОК 

 

ЛЕТО — ЛІТО — пора року, що триває в Пн. півкулі з 

моменту літнього сонцестояння (21-22 червня) до моменту 

осіннього рівнодення (23 вересня). В побуті в Пн. півкулі 

літніми називають місяці: червень, липень, серпень; в Пд. 

півкулі — грудень, січень, лютий. 

 

ЛИВЕНЬ — ЗЛИВА — сильний та короткочасний дощ із 

хмар конвективного походження. 

 

ЛИМАН (від грец. limen — гавань, бухта) — ЛИМАН — 

витягнута затока зі звивинами у плані, невисокими берегами. 

Утворюється внаслідок затоплення морем гирлових частин 

рівнинних річок або прибережних знижень суші. Характерні 

для Чорного моря. 

 

ЛИМАННЫЙ БЕРЕГ – ЛИМАННИЙ БЕРЕГ 

 

ЛИМНОЛОГИЯ (від грец. limne — озеро, став та logos — 

слово, вчення) — ЛІМНОЛОГІЯ — наука про озера. 

 

ЛИМОНИТ - ЛИМОНІТ 

 

ЛИНЕАМЕНТ - ЛІНЕАМЕНТ 

 

ЛИНЕЙНАЯ ЭРОЗИЯ – ЛІНІЙНА ЕРОЗІЯ 

 

ЛИНЕЙНЫЙ МАСШТАБ – ЛІНІЙНИЙ МАСШТАБ 

 

ЛИНЕЙНЫХ ЗНАКОВ СПОСОБ – ЛІНІЙНИХ ЗНАКІВ 

СПОСІБ 
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ЛИНЗА - ЛІНЗА 

 

ЛИНИЯ ПАДЕНИЯ – ЛІНІЯ ПАДІННЯ 

 

ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ — ЛІНІЯ ЗМІНИ ДАТ — 

умовна лінія на поверхні земної кулі, призначена для 

розмежування місць, що мають в один і той же момент часу 

календарні дати, які розрізняються на одну добу. Значною 

своєю частиною проходить по 180-му меридіану. При 

перетинанні Л. з. д. із заходу на схід треба одну добу 

віднімати, а зі сходу на захід – додавати.   

 

ЛИНИЯ ПРОСТИРАНИЯ – ЛІНІЯ ПРОСТИРАННЯ 

 

ЛИНИЯ ТОКА – ЛІНІЯ ТОКУ 

 

ЛИПАРИТ - ЛИПАРИТ 

 

ЛИСТОВАЯ ТЕКСТУРА – ЛИСТОВА ТЕКСТУРА 

 

ЛИТОГЕНЕЗ (від грец. lithos — каміння та genesis — 

походження) — ЛІТОГЕНЕЗ — сукупність процесів 

утворення осадів та осадових гірських порід. 

 

ЛИТОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ – ЛІТОГЕННИЙ 

ЛАНДШАФТ 

 

ЛИТОЛОГИЯ (від грец. lithos — каміння та logos — слово, 

вчення) — ЛІТОЛОГІЯ — наука, що вивчає осадові гірські 

породи, їх склад, структуру, фізико-хімічні властивості, 

умови утворення та процеси змін. 

 



 147 

ЛИТОРАЛЬ (від лат. litoralis — береговий, прибережний) — 

ЛІТОРАЛЬ — екологічна зона морського дна, що 

затоплюється під час припливу та осушується під час 

відпливу.  

 

ЛИТОРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – ЛІТОРАЛЬНІ 

ВАІДКЛАДИ 

 

ЛИТОСФЕРА (від грец. lithos — каміння  та sphaira — 

куля) — ЛІТОСФЕРА — верхня оболонка ―твердої‖ Землі, 

що включає земну кору та верхню частину мантії. Під Л. 

розташована астеносфера. 

 

ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ – ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ 

 

ЛОЖБИНА — УЛОГОВИНА — загальна назва витягнутих 

від’ємних форм рельєфу з виположеними м’якими схилами. 

Утворюється внаслідок процесів нормальної лінійної ерозії, 

перетворюється згодом на лощину, за прискореної ерозії — у 

яр. 

 

ЛОЖЕ ОКЕАНА — ЛОЖЕ ОКЕАНУ — великий елемент 

рельєфу Землі, що охоплює більшу частину дна Світового 

океану в межах поширення океанічного типу земної кори. 

 

ЛОКСОДРОМИЯ - ЛАКСОДРОМІЯ 

 

ЛОПАСТНАЯ ДЕЛЬТА – ЛОПАТЕВА ДЕЛЬТА 

 

ЛОЩИНА — ЛОЩИНА — лінійно витягнуте 

коритоподібне поглиблення на земній поверхні, утворене 

тимчасовими (дощовими або талими) водними потоками, 
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звичайно задерноване. При подальшому розвиткові може 

перетворитися на балку. 

 

ЛУГ - ЛУКА 

 

ЛУГОВОЕ БОЛОТО – ЛУКОВЕ БОЛОТО 

 

ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ – ЛУКОВІ ҐРУНТИ 

 

ЛУНА (лат. luna) — МІСЯЦЬ — одна з двох планет, що 

складають систему Земля — Місяць (подвійна планета). 

Частіше вважають, що Місяць — природний супутник Землі. 

Відстань до Землі — 384 тис. км. Радіус М. — 1738 км. 

Температура на поверхні М. від +130° до (- 170°), середня 

щільність 3,3 г/см
3
. Світить відбитим сонячним сяйвом. 

Поверхня горбиста, вкрита численними кратерами. Місячний 

ґрунт складається з дрібнозернистого уламково-

пилоподібного матеріалу. 

 

ЛУНКОВЫЙ РЕЛЬЕФ – ЛУНКОВИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ — МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ — 

астрономічне явище, при якому спостерігається потемніння 

диску Місяця. Відбувається, коли Місяць перебуває з 

протилежного відносно Сонця боку Землі, потрапляє в її тінь 

повністю (повне затемнення) або лише краєм (часткове 

затемнення). Спостерігається під час повного Місяця. 

 

ЛУННЫЙ ГОД – МІСЯЧНИЙ РІК 

 

ЛУННЫЙ ПРИЛИВ – МІСЯЧНИЙ ПРИПЛИВ 

 

ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ – ПРОМЕНИСТА ЕНЕРГІЯ 
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ЛЬДИНА - КРИГА 

 

ЛЬЯНОСЫ 

 

ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ – ЛЯПІС-ЛАЗУР 

 

 

 

 

М 
МААР (нім. Maar) — МААР — лійкоподібне або 

циліндричне поглиблення вулканічного походження, що 

утворилося на земній поверхні внаслідок вулканічного 

газового вибуху, який не супроводжувався виливанням 

магми. Діаметром М. сягають 3200 м, глибиною 300-400 м. 

Заповнені водою, утворюють озера. 

 

МАГМА (від грец. magma — тісто, густе мастило) — 

МАГМА — розпечена, переважно силікатна маса глибинних 

зон Землі. При проникненні в земну кору або при виливі на 

поверхню утворюються магматичні гірські породи. 

 

МАГМАТИЗМ - МАГМАТИЗМ 

 

МАГНЕЗИМ - МАГНЕЗИМ 

 

МАГНЕТИТ - МАГНЕТИТ 
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МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ — МАГНІТНА АНОМАЛІЯ 

– відхилення значень магнітного поля Землі від його 

нормальних значень. Вирізняють континентальні, реґіональні 

та локальні М. а.  

 

МАГНИТНАЯ БУРЯ – МАГНІТНА БУРЯ 

 

МАГНИТНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – МАГНІТНЕ 

НАХИЛЕННЯ 

 

МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНИЕ – МАГНІТНЕ СХИЛЕННЯ 

 

МАГНИТНІЙ АЗИМУТ – МАГНІТНИЙ АЗИМУТ 

 

МАГНИТНІЙ МЕРИДИАН – МАГНІТНИЙ МЕРИДІАН 

 

МАГНИТНЫЕ ПОЛЮСЫ — МАГНІТНІ ПОЛЮСИ — 

точки на земній поверхні, в яких магнітна стрілка, що 

коливається в горизонтальній площині з горизонтальною 

віссю обертання, встановлюється вертикально (магнітне 

нахилення дорівнює 90°). На Землі два М. п.: північний та 

південний, розташування яких повільно змінюється. 

Магнітне нахилення може дорівнювати 90° також y районах 

великих магнітних аномалій. У земних М. п. сходяться всі 

магнітні меридіани. 

 

МАГНИТОСФЕРА (від грец. magnetis — магніт та sphaira 

— куля) — МАГНІТОСФЕРА — область навколоземного 

простору, фізичні властивості якої визначаються магнітним 

полем Землі та його взаємодією з потоками заряджених 

частинок космічного походження. М. Землі з денного боку 

має потужність у 8-14 земних радіусів, з протилежного вона 
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витягнута й утворює хвіст Землі у кілька сотень земних 

радіусів. 

 

МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – МАГНІТУДА 

ЗЕМЛЕТРУСУ 

 

МАЙ — ТРАВЕНЬ. 

 

МАКВИС (від франц. maquis) — МАКВІС— багатовидові 

зарості ксерофільних вічнозелених кущів та невисоких дерев 

до 1,5-2,5 м, іноді до 4,0 м висотою. В Пд. Америці — 

чипараль.  

 

МАКРОКЛИМАТ - МАКРОКЛІМАТ 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА – МАКСИМАЛЬНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

 

МАЛАХИТ - МАЛАХІТ 

 

МАЛАЯ ПЛАНЕТА — МАЛА ПЛАНЕТА, астероїд — 

невелике небесне тіло, що обертається навколо Сонця по 

еліптичній орбіті. Приблизна загальна кількість у Сонячній 

системі – кілька десятків тисяч. 

 

МАНГРЫ (від англ. mangrove) — МАНГРИ — тропічний 

тип низькостовбурних вічнозелених лісів та чагарників, 

розвинених на низовинних замулених узбережжях у смузі 

припливу та відпливу, на не захищених від прибою ділянках. 

У деяких рослин розвинені ходульні та дихальні корені, що є 

пристосуванням до умов життя. 
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МАНТИЯ (від грец. mantion — верхній одяг) — МАНТІЯ — 

геосфера, розташована між земною корою та ядром Землі. 

Верхня частина М. (над астеносферою) входить до складу 

літосфери. У М. відбуваються процеси, що призводять до 

складчастості земної кори та гороутворення на поверхні 

Землі; тут розташовані осередки глибоких землетрусів. 

 

МАРГАНЦЕВЫЕ РУДІ – МАРГАНЦЕВІ РУДИ 

 

МАРГИНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (від пізньолат. marginalis — 

край, межа) — МАРГІНАЛЬНІ КАНАЛИ — давні долини, 

улоговини, промиті на периферії материкового льодовика 

талими льодовиковими водами. 

 

МАРКИРУЮЩИЙ ГОРИЗОНТ – МАРКІІРУВАЛЬНИЙ 

ГОРИЗОНТТ 

  

МАРШИ (нім., одн. Marsch) — МАРШI — смуга 

низовинних узбережжів морів, яка затоплюється, на відміну 

від ваттів, лише в періоди найбільш високих припливів та 

нагонів води. Вкриті луками та болотами. У Нідерландах, 

Німеччині та ін. країнах розташовані нижче рівня моря 

(польдери), оберігаються від затоплення штучними дамбами.    

 

МАРШРУТ (від франц. marche — хід та rout — дорога, 

шлях) — МАРШРУТ — наперед вибрана або встановлена 

траса руху туристів під час подорожі.  

 

МАРТ — БЕРЕЗЕНЬ. 

 

МАССИВ - МАСИВ 
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МАСШТАБ (нім. Maßstab, від Maß — мірило, Stab — 

пОлиця) — МАСШТАБ, мірило — відношення довжини 

лініі на карті (плані, аерознімку) до довжини відповідних 

відстаней у натурі; частина математичної основи карти. 

Розрізняють М. числовий, лінійний, іменований. 

 

МАТЕРИКОВАЯ ЗЕМНАЯ КОРА – МАТЕРИКОВА 

ЗЕМНА КОРА 

 

МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ – МАТЕРИКОВА 

ОБМІЛИНА 

 

МАТЕРИКОВОЕ ПОДНОЖЬЕ – МАТЕРИКОВЕ 

ПІДНІЖЖЯ 

 

МАТЕРИКОВЫЙ СКЛОН – МАТЕРИКОВИЙ СХИЛ 

 

МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА – МАТЕРИНСЬКА ПОРОДА 

 

МГЛА — ІМЛА, МЛА, сухий туман — помутнішання 

повітря нижніх шарів атмосфери, викликане великим вмістом 

зважених твердих частинок. Знижує прозорість. 

Спостерігається в степу та пустелях при пилових бурях.  

 

МЕАНДР (від грец. Maiandros — Меандр, давня назва сильно 

звивистої річки В. Мендерес у Малій Азії) — МЕАНДР — 

звивини, плавні вигини річища, радіус кривизни яких 

залежить від водоносності річки та швидкості її течії. 

 

МЕГАНИКЛИНАЛЬ - МЕГАНТИКЛІНАЛЬ 

 

МЕГАРЕЛЬЕФ - МЕГАРЕЛЬЄФ 
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МЕГАСИНКЛИНАЛЬ - МЕГАСИНКЛІНАЛЬ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ 

 

МЕДНЫЕ РУДЫ – МІДНІ РУДИ 

 

МЕДЬ САМОРОДНАЯ – МІДЬ САМОРІДНА 

 

МЕЖЕНЬ — МЕЖЕНЬ — період низької води, фаза 

водного режиму річки тривалістю не менш як 10 днів. 

Характеризується малою водністю. Зумовлена періодами 

сухої або морозної погоди. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД – 

МІЖНАРОДНИЙ ГЕОФІЗИЧНИЙ РІК 

 

МЕЖДУРЕЧЬЕ - МЕЖИРІЧЧЯ 

 

МЕЖЕНЬ - МЕЖЕНЬ 

 

МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ – МІЖЛЬОДОВИКІВ Я 

 

МЕЖОСТРОВОЕ МОРЕ – МІЖОСТРІВНЕ МОРЕ 

 

МЕЖПАССАТНОЕ ПРОТИВОТЕЧЕНИЕ – 

МІЖПАСАТНА ПРОТИТЕЧІЯ 

 

МЕЗОЗОЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ – МЕЗОЗОЙСЬКА 

СКЛАДЧАТІСТЬ 

 

МЕЗОКЛИМАТ - МІКРОКЛІМАТ 

 

МЕЗОРЕЛЬЕФ - МЕЗОРЕЛЬЄФ 
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МЕЗОСФЕРА (від грец. mesos — середній та sphaira — куля) 

— МЕЗОСФЕРА — шар атмосфери, що простягається над 

стратосферою на висотах від 50 до 80-85 км. 

Характеризується зниженням температури повітря з висотою 

(до -90°С на верхній межі). 

 

МЕЛ ПИСЧИЙ – КРЕЙДА ПИСАЛЬНА 

 

МЕЛИОРАЦИЯ (лат. melioratio — покращення, від melior — 

кращий) — МЕЛІОРАЦІЯ — система заходів, спрямованих 

на покращення водного режиму території з метою створення 

найбільш сприятливих умов для розвитку сільського 

господарства або загального оздоровлення місцевості. 

 

МЕЛКОСОПОЧНИК - ДРІБНОСОПОЧНИК 

 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА – КРЕЙДОВА СИСТЕМА 

 

МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА – МЕНЗУЛЬНА ЗЙОМКА 

 

МЕРГЕЛЬ - МЕРГЕЛЬ 

 

МЕРЗЛОТЛВЕДЕНИЕ - МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО 

 

МЕРИДИАН ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (від лат. meridianus — 

полуденний) — МЕРИДІАН ГЕОГРАФІЧНИЙ — лінія 

перетинання поверхні земної кулі площиною, проведеною 

через будь-яку точку земної поверхні та вісь обертання Землі.  

 

МЕРИДИОНАЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 

 

МЕРКАТОРА ПРОЕКЦИЯ – МЕРКАТОРА ПРОЕКЦІЯ 
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„МЕРТВАЯ― ВОДА - <МЕРТВА ВОДА> 

 

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ — МЕРТВА ЗИБ, мертвий зиб, мертві 

брижі — вільні хвилі на поверхні океану або моря, що 

утворюються за відсутністю вітру. Утворюються внаслідок 

виходу вітрових хвиль iз району дії вітру або після його 

припинення. 

 

МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕРТВИЙ ПРОСТІР 

 

МЕСТНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ – МІСЦЕВА ЦИРКУЛЯЦІЯ 

 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ — МІСЦЕВИЙ ЧАС — час, 

визначений для певного місця на Землі, залежить від 

географічної довготи місця. М. ч. однаковий для всіх точок, 

розташованих на одному меридіані.  

 

МЕСТНОСТЬ - МІСЦЕВІСТЬ 

 

МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ — МІСЦЕВІ ВІТРИ — вітри значної 

повторюваності, які створюють певний характерний режим 

погоди в певному географічному районі.  

 

МЕСТНЫЙ БАЗИС ЭРОЗИИ – МІСЦЕВИЙ БАЗИС 

ЕРОЗІЇ 

 

МЕСТНЫЙ КЛИМАТ – МІСЦЕВИЙ КЛІМАТ 

 

МЕСЯЦ — МІСЯЦЬ — проміжок часу, близький до періоду 

обертання Місяця навколо Землі. 

 

МЕТАГАЛАКТИКА (від грец. meta — за, після та galaktikos 

— молочний) — МЕТАГАЛАКТИКА — сукупність 
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галактик та їх систем, доступна спостереженням за 

допомогою сучасних телескопів. М. містить кілька млрд. 

галактик. 

 

МЕТАГЕНЕЗ - МЕТАГЕНЕЗ 

 

МЕТАЛЛОГЕНИЯ - МЕТАЛОГЕНІЯ 

 

МЕТАМОРФИЗМ (від грец. metamorphoomai — зазнаю 

перетворення, перетворююсь) — МЕТАМОРФІЗМ — 

процес суттєвої зміни текстури, структури, мінерального та 

хімічного складу гірських порід у земній корі та мантії під 

дією температури, тиску й хімічної активності глибинних 

розчинів. 

 

МЕТАН - МЕТАН 

 

МЕТЕЛЬ - МЕРГЕЛЬ 

 

МЕТЕОР (від грец. meteora — атмосферні та небесні явища) 

— МЕТЕОР — короткочасний спалах в атмосфері, що 

виникає при вторгненні в неї з космічною швидкістю твердих 

частинок — метеорних тіл. Спостерігаються на висотах 70-

125 км. 

 

МЕТЕОРИТ (від грец. meteora — атмосферні та небесні 

явища) — МЕТЕОРИТ — мале тіло Сонячної системи, що 

падає на Землю з міжпланетного простору. Найбільший iз М. 

— Сіхоте-Алінський, який yпав у вигляді метеоритного дощу, 

загальною вагою дo 70 т. 

 

МЕТЕОРОЛОГИЯ (від грец. meteora — атмосферні та 

небесні явища та logos — слово, вчення) — 



 158 

МЕТЕОРОЛОГІЯ — наука про атмосферу Землі, що вивчає 

фізичні властивості та стан атмосфери, динаміку 

атмосферних процесів, y т. ч. процесів, які зумовлюють 

формування та зміни погоди. 

 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – МЕХАНІЧНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

МИКРОКЛИМАТ (від грец. mikros — маленький та клімат) 

— МІКРОКЛІМАТ — клімат приземного шару атмосфери 

на невеликій ділянці (галявина, ліс, берег, міська площа 

тощо). 

 

МИКРОРЕЛЬЕФ - МІКРОРЕЛЬЄФ 

 

МИЛЯ МОРСКАЯ (англ. mile) — МИЛЯ МОРСЬКА — 

одиниця відстані, яка вживається в мореплавстві. Дорівнює 

довжині однієї минути дуги земного меридіану, тобто 1852 м. 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ТВЕРДОСТИ 

 

МИНЕРАЛ - МІНЕРАЛ 

 

МИНЕРАЛОГИЯ (франц. mineralogie, від пізньолат. minera 

— руда та logos — слово, вчення) — МІНЕРАЛОГІЯ — 

наука про мінерали, їх склад, властивості, особливості та 

закономірності будови, умови утворення, знаходження та 

зміни в природному середовищі. Термін упроваджено 1636 

італ. ученим Цезієм. 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА – МІНЕРАЛЬНА ВОДА 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ 
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МИРАБИЛИТ - МІРАБІЛІТ 

 

 

МИНУТА — МИНУТА (1/60 частина градуса). 

 

МИНУТА
2
 — ХВИЛИНА (одиниця часу, 1/60 частина 

години). 

 

МИРАЖ (франц. mirage, від mirer — віддзеркалювати) — 

МІРАЖ — оптичне явище в атмосфері, викликане 

аномальною рефракцією світла, при якій, крім (замість) 

предметів у їх істинному положенні, видно також їх позірне 

(удаване) зображення. Виникає в умовах дуже стійкої або 

дуже нестійкої стратифікації атмосфери. М. може виникати 

над предметом, під предметом, або збоку предмета. 

 

МИРОВОЕ ВРЕМЯ – СВІТОВИЙ ЧАС 

 

МИСТРАЛЬ (франц. mistral, від лат. magistralis, досл. — 

керуючий) — МІСТРАЛЬ — сильний холодний пн.-зх. вітер 

на середземноморському узбережжі Франції. Схожий із 

борою. 

 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ — МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ, Чумацький 

шлях — назва нашої Галактики; світла смуга на небі, що 

складається із зірок, які не розрізняються неозброєним оком.  

 

МОБИЛИЗМ - МОБІЛІЗМ 

 

МОГОТЫ - МОГОТИ 
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МОДУЛЬ СТОКА (від лат. modulus — мірило) — МОДУЛЬ 

СТОКУ — об’єм стоку за одиницю часу з одиниці площі 

водозбору. Вимірюється у л/сек. · км
2
 або у л/сек · га 

 

МОЛИБДЕНОВЫЕ РУДЫ – МОЛІБДЕНОВІ РУДИ 

 

МОЛНИЯ — БЛИСКАВКА — видимий електричний 

розряд між хмарами, або в хмарі, або між хмарою та земною 

поверхнею. Температура в каналі Б. сягає десятків тисяч 

градусів. 

 

МОЛОДЫЕ ГОРЫ – МОЛОДІ ГОРИ 

 

МОНИТОРИНГ (від лат. monitor — той, що нагадує, 

наглядає) — МОНІТОРИНГ — стеження за будь-якими 

об’єктами та явищами природного середовища та 

застереження про їх зміни та критичні ситуації, що 

виникають. Вирізняють М. глобальний, реґіональний, 

локальний. 

 

МОНОКЛИНАЛЬ - МОНОКДІНАЛЬ 

 

МОНОЛИТ - МОНОЛІТ 

 

МОНТМОРИЛЛОНИТ - МОНТМОРІЛОНІТ 

 

МООСА ШКАЛА – МООСА ШКАЛА 

 

МОРЕ — МОРЕ — частина океану, більш-менш 

відокремлена суходолом або підвищеннями в рельєфі дна 

океану. Характеризується власними гідрологічним та 

кліматичним режимами. Морем також називають великі 

водоймища в межах суходолу (Аральське, Мертве М.). 
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Розрізняють внутрішні, окраїнні, міжострівні М., за 

географічним положенням — міжматерикові (середземні) та 

внутрішньоматерикові. 

 

МИРОВОЙ ОКЕАН – СВІТОВИЙ ОКЕАН 

 

МОРЕНА (франц. moraine) — МОРЕНА — відклади, 

нагромаджені безпосередньо льодовиками внаслідок їх руху 

та руйнування ними корінних порід. За механічним складом 

різноманітні (від суглинків до валунів), несортовані, великі 

брили несуть сліди екзарації (штрихування та поліровка). 

Розрізняють поверхневі, внутрішні та донні М. 

 

МОРЕТРЯСЕНИЕ - МОРЕТРУС 

 

МОРОЗ - МОРОЗ 

 

МОРОЗНОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – МОРОЗНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

МОРОЗОБОЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ – МОРОЗОБІЙНІ 

ТРІЩИНИ 

 

МОРОСЬ — МРЯКА — дрібний дощ; атмосферні опади у 

вигляді дуже дрібних крапель діаметром не більше 0,5 мм, 

випадають із внутрішньомасових (шаруватих) хмар або з 

туману.  

 

МОРСКАЯ ВОДА – МОРСЬКА ВОДА 

 

МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ – МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ 

 

„МОРСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ― - <МОРСЬКІ МЛИНИ> 
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МСОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ – МОРСЬКІ ВІДКЛАДИ 

 

МОРСКИЕ ТЕЧЕНИЯ – МОРСЬКІ ТЕЧІЇ 

 

МОРСКОЙ КЛИМАТ – МОРСЬКИЙ КЛІМАТ 

 

МОРСКОЙ ЛЕД – МОРСЬКИЙ ЛІД 

 

МОРФОГЕНЕЗ (від грец. morphe — форма та genesis — 

походження) — МОРФОГЕНЕЗ — процес виникнення та 

розвитку форм рельєфу земної поверхні. 

 

 

 

МОРФОГРАФИЯ - МОРФОГРАФІЯ 

 

МОРФОМЕТРИЯ (від грец. morphe — форма та metreo — 

вимірюю) — МОРФОМЕТРІЯ — галузь геоморфології, яка 

вивчає кількісну характеристику рельєфу земної поверхні. 

Морфометричні показники одержують через обробку 

топографічних карт i аерофотоматеріалів. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – МОРФОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – 

МОРФОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 

МОРФОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА – МОРФОЛОГІЯ 

ЛАНДШАФТА 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД – 

МОРФОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД 



 163 

 

МОРФОМЕТРИЯ - МОРФОМЕТРІЯ 

 

МОРФОСКУЛЬПТУРЫ (від  грец. morphe — форма та 

лат. sculptura — ліплення) — МОРФОСКУЛЬПТУРА — 

порівняно невеликі форми рельєфу, в утворенні яких головна 

роль належить екзогенним процесам (яри, бархани тощо).  

 

МОРФОСТРУКТУРЫ (від грец. morphe — форма та лат. 

structura — будова) — МОРФОСТРУКТУРА — великі 

нерівності рельєфу суходолу та дна океану, в утворенні яких 

головна роль належить ендогенним процесам, і в морфології 

яких чітко відображується геологічна структура (виступи 

материків, западини океанів, серединноокеанічні хребти, 

гірські кряжи тощо). Термін запропоновано 1946 рос. 

географом І.П. Герасимовим. 

 

МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ, раздел Мохо, 

раздел М — МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНЯ, розділ 

Мохо, розділ М — поверхня розділу між земною корою та 

мантією Землі. Розташована на глибинах 30-40 км від 

поверхні Землі під рівнинами та низовинами, 50-75 км — під 

гірськими спорудами та 3-10 км — під глибоководними 

западинами морів. Вперше встановлена хорв. геологом 

А. Мохоровичичем. 

 

МОЧАЖИНА - МОЧАР 

 

МРАМОР - МАРМУР 

 

МУЛЬДА - МУЛЬДА 

 

МУСКОВИТ - МУСКОВІТ 
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МУССОН (франц. mousson, від араб. маусім — пора року, 

сезон) — МУСОН — стійке перенесення повітряних мас у 

нижній тропосфері над певними областями Землі зі зміною 

від зими до літа та навпаки одного напрямку на протилежний. 

Зимові М. дмуть із суходолу на океан (континентальні М.), а 

літні – з океана на суходіл (океанічні М.). Зумовлені гол. ч. 

різницею в нагріванні материків і океанів. 

 

МУССОННЫЙ КЛИМАТ – МУСОННИЙ КЛІМАТ 

 

МУТНОСТЬ АТМОСФЕРЫ – КАЛАМУТНІСТЬ 

АТМОСФЕРИ 

 

МУТНОСТЬ ВОДЫ – КАЛАМУТНІСТЬ ВОДИ 

 

МУТЬЕВОЙ ПОТОК, суспензионный поток — 

КАЛАМУТНИЙ ПОТІК, суспензійний потік — 

гравітаційна придонна течія в морях та океанах, насичена 

зваженими твердими частинками. Виникають на схилах 

морського дна, коли порушується рівновага великих мас 

пухкого матеріалу, утворюють підводні зсуви. Приурочені 

також до підводних каньйонів, де виконують еродуючу роль.   

 

МЫС - МИС 

 

МЯГКАЯ ВОДА – М ЯКА ВОДА 

 

МЯГКИЙ КЛИМАТ  - М ЯКИЙ КЛІМАТ   
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Н 
НАВИГАЦИЯ (лат. navigatio, від navigo — пливу на кораблі, 

navis — корабель) — НАВІГАЦІЯ — судноплавство, 

мореплавство; період часу, коли за місцевими кліматичними 

умовами можливе судноплавство; наука про счислення шляху 

судна та практичні засоби визначення місця судна в морі. 

 

НАВОДНЕНИЕ — ПОВІНЬ, повідь — затоплення 

річковою водою частини долини, розташованої вище заплави, 

внаслідок швидкого танення снігу або льодовиків, сильних 

дощів або забиття річища льодом під час льодоходу. 

 

НАГОРЬЕ — НАГІР’Я — великі за площею ділянки 

гірських країн, що характеризуються сполученням гірських 

хребтів, масивів та вирівнених ділянок, розташованих високо 

над рівнем моря (напр., Іранське, Вірменське нагір’я). 

 

НАГОРНЫЕ ТЕРРАСЫ – НАГІРНІ ТЕРАСИ 

 

НАДВИГ - НАСУВ 

 

НАДИР (араб. назир, від нaзара — дивитися на, бачити) — 

НАДИР — точка небесної сфери, діаметрально протилежна 

зеніту. 

 

 

НАНОРЕЛЬЕФ (від грец. nanos — карлик та рельєф) — 

НАНОРЕЛЬЄФ — дрібні форми рельєфу (висотою кілька 

десятків см), що виникають як наслідок ерозійних, суфозійно-
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карстових, термокарстових, мерзлотних явищ, а також дії на 

поверхню тварин та людини. 

 

НАНОСЫ — НАНОСИ — загальна назва пухких 

четвертинних відкладів на земній поверхні будь-якого 

походження. 

 

НАДПОЙМЕННАЯ ТЕРРАСА – НАДЗАПЛАВНА 

ТЕРАСА 

 

НАКЛОНЕНИЕ МАГНИТНОЕ – НАХИЛЕННЯ 

МАГНІТНЕ 

 

НАЛЕДЬ — ПОЛІЙ — товща льоду, що утворилася 

внаслідок замерзання річкових або підземних вод, які 

вилилися на земну поверхню під тиском при промерзанні 

річища або водоносних горизонтів. Поширені в областях 

холодного клімату. 

 

НАМЫВНОЙ БЕРЕГ – НАМИВНИЙ БЕРЕГ 

 

НАМЫТЫЕ ПОЧВЫ – НАМИВНІ ҐРУНТИ 

 

НАНОРЕЛЬЕФ - НАНОРЕЛЬЄФ 

 

НАНОСЫ - НАНОС (НАМУЛ?) 

 

НАПОРНЫЕ ВОДЫ – НАПІРНІ ВОДИ 

 

НАСТИЛАЕМЫЙ АЛЛЮВИЙ – НАСТИЛАЮЧИЙ 

АЛЮВІЙ 

 

НАРУШЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ – ПОРУШЕННЯ 

ТЕКТОНІЧНІ 
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НАСТУПАНИЕ ЛЕДНИКА – НАСТУПАННЯ 

ЛЬОДОВИКА 

 

НАТЕЧНО-КАПЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – НАТІЧНО-

КРАПЕЛЬНІ УТВОРЕННЯ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК — НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК 

— організаційна форма охорони особливо цінної природної 

території, розташованої в мальовничій місцевості, де 

забезпечується поєднання завдань охорони природи та її 

суворо контрольоване використання з метою відпочинку 

(гол. ч. туризму). Перший у світі Н. п. — Єллоустонський 

Н. п.). 

 

НАЧАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН, нулевой меридиан (від лат. 

meridianus — полуденний) — ПОЧАТКОВИЙ МЕРИДІАН, 

нульовий меридіан — меридіан, від якого ведеться рахунок 

географічної довготи. За міжнародною угодою 1884 р. в 

більшості країн світу за такий прийнято Ґрінвіцький М., що 

проходить через колишнє місце розташування Ґрінвіцької 

обсерваторії. 

 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА (від грец. sphaira — куля) — 

НЕБЕСНА СФЕРА — уявна допоміжна сфера довільного 

радіусу, на яку проектуються небесні світила. 

Використовується в астрономії для вивчення взаємного 

розташування та руху космічних об’єктів на основі 

визначення їх координат. 

 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ — НЕБЕСНІ 

КООРДИНАТИ — числа, що визначають розташування 
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певної точки на небесній сфері. Розрізняють горизонтальні, 

екваторіальні, екліптичні та ін. системи Н. к. 

 

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО – НЕБЕСНЕ ТІЛО 

 

НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ – НЕБЕСНІ 

КООРДИНАТИ 

 

НЕБЕСНЫЙ МЕРИДИАН – НЕБЕСНИЙ МЕРИДІАН 

 

НЕБЕСНЫЙ ПОЛЮС – НЕБЕСНИЙ ПОЛЮС 

 

НЕБЕСНЫЙ ЭКВАТОР – НЕБЕСНИЙ ЕКВАТОР 

 

НЕБО — НЕБО — видиме небесне склепіння, що уявляється 

спостерігачеві як сплющена напівсфера. 

 

НЕКК (англ. neck, досл. — шия) — НЕК — жерловина, що 

оголилася внаслідок денудації стовпоподібного тіла, яке 

виповнювало жерло вулкана. 

 

НЕКТОН (від грец. nektos — такий, що плаває) — НЕКТОН 

— сукупність водних тварин, здатних до самостійного 

активного руху (риби, дельфіни тощо). 

 

„НЕМЫЕ― ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - <НІМІ ГІРСЬКІ 

ПОРОДИ> 

 

НЕОТЕКТОНИКА (від грец. neos — новий та tektonika — 

будівництво) — НЕОТЕКТОНІКА — новітня тектоніка, 

розділ тектоніки, що вивчає тектонічні процеси 

кайнозойської ери. 
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НЕРАВЕНСТВО ПРИЛИВА – НЕРІВНІСТЬ ПРИПЛИВУ 

 

НЕРИТОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ  (від грец. nerites — нерит, 

рід морського молюска) — НЕРИТОВІ ВІДКЛАДИ — 

мілководні  осадки морів та океанів, що утворюються в 

межах материкової мілини на глибині до 200 м. Переважають 

галечниики, вапняки, оолітові та форамініферовані піски, 

мулисті та хемогенні  осадки з  органічними залишками. 

 

НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ – НЕРУДНІ 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

 

НЕСОГЛАСНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ – НЕУЗГОДЖЕНЕ 

ЗАЛЯГАННЯ 

 

НЕУСТОЙЧИВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ АТМОСФЕРЫ – 

НЕСТІЙКА ТРАТИФІКАЦІЯ АТМОСФЕРИ 

 

НЕФЕЛИН - НЕФЕЛІН 

 

НЕФРИТ - НЕФРИТ 

 

НЕФТЬ - НАФТА 

 

НИВАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – НІВАЛЬНИЙ КЛІМАТ 

 

НИВАЛЬНЫЙ ПОЯС – НІВАЛЬНИЙ ПОЯС 

 

НИВАЦИЯ (від лат. nix, род. відм. nivis — сніг) — 

НІВАЦІЯ — снігова ерозія, рельєфоутворюючий екзогенний 

процес, зумовлений дією снігу. Поширений у полярних, 

субполярних та високогірних районах. 
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НИВЕЛИРОВАНИЕ (від франц. niveler — вирівнювати, 

niveau — рівень) — НІВЕЛЮВАННЯ — геодезичні роботи з 

визначення висот одних точок земної поверхні відносно 

певної обраної точки або рівня моря. 

 

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ ДЕНУДАЦИИ – НИЖНІЙ РІВЕНТ 

ДЕНУДАЦІЇ 

 

НИЖНЯЯ КУЛЬМИНАЦИЯ НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА 

(від лат. culmen, род. відм. culminis — вершина) — НИЖНЯ 

КУЛЬМІНАЦІЯ НЕБЕСНОГО СВІТИЛА — проходження 

світила під час добового руху через небесний меридіан: для 

світил, що заходять, — під горизонтом, для світил, що не 

заходять на даній широті, — між Пн. полюсом світу та 

точкою Пн. (в Пн. півкулі Землі). 

 

НИЖНЯЯ МАНТИЯ ЗЕМЛИ – НИЖНЯ МАНТІЯ ЗЕМЛІ 

 

НИЗКИЕ ШИРОТЫ — НИЗЬКІ ШИРОТИ — загальна 

назва екваторіальних і тропічних широт. 

 

НИЗМЕННОСТЬ — НИЗОВИНА — велика рівнинна 

ділянка суходолу, розташована на висоті до 200 м над рівнем 

моря. Найбільша в світі — Амазонська Н. 

 

НИЗОВЬЕ РЕКИ — ПОНИЗЗЯ РІЧКИ — нижня ділянка 

річки, що характеризується виположеним повздовжнім 

профілем, спокійною течією, акумуляцією наносів, 

максимальними витратами води. 

 

НИКЕЛИН - НІКЕЛІН 

 

НИЛАС - НІЛАС 
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НИСХОДЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА – НИЗХІДНИЙ 

РОЗВИТОК РЕЛЬЄФУ 

 

НИТРИФИКАЦИЯ - НІТРІФІКАЦІЯ 

 

НОВАЯ ЗВЕЗДА – НОВА ЗІРКА 

 

НОВОЛУНИЕ — НОВИЙ МІСЯЦЬ, молодий Місяць, 

молодик (див. Фазы Луны). 

 

НОВЫЙ СВЕТ — НОВИЙ СВІТ — загальна назва частини 

світу, яка включає Пн. та Пд. Америку. Запропонована 

А.Веспуччі (1503) для частини південного заатлантичного 

материка, відкритого португальцями. Від 1541 р. разом із 

назвою ―Америка‖ було поширене й на північний материк. 

Означає четверту частину світу (після Європи, Азії та 

Африки). 

 

НОВЫЙ СТИЛЬ — НОВИЙ СТИЛЬ, григоріанський 

календар — календарна система, запроваджена для вжитку 

замість недостатньо точного старого стилю (Юліанського 

календаря). Запроваджений у 1582 р. Папою Григорієм ХІІІ. 

Різниця між новим та старим стилями складає (у ХХ–ХХІ ст.) 

13 діб. 

 

НОМЕНКЛАТУРА КАРТЫ (лат. nomenclatura — перелік 

імен, найменувань) — НОМЕНКЛАТУРА КАРТИ — 

система назв географічних об’єктів на карті. 

 

НОРИТ - НОРИТ 

 

НОРМАЛЬНАЯ ВОДА – НОРМАЛЬНА ВОДА 
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НОРМАЛЬНОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

НОРМАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ – НОРМАЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ 

 

НОЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НІЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

НОЧНЫЕ СВЕТЯЩИЕСЯ ОБЛАКА – НІЧНІ СВІТНІ 

ХМАРИ (ТАКІ, ЩО СВІТЯТЬСЯ?) 

 

НОЧЬ — НІЧ — темна частина доби від кінця вечірних 

сутінок до початку вранішніх. Тривалість Н. залежить від 

географічної широти та пори року. 

 

НОЯБРЬ — ЛИСТОПАД. 

 

НУЛЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – НУЛЬОВА ПОВЕРХНЯ 

 

НУЛЕВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ЛИНИИ – НУЛЬОВИХ 

СПОТВОРЕНЬ ЛІНІЇ 

 

НУЛЬ ГЛУБИН – НУЛЬ ГЛИБИН 

 

НУНАТАКИ (ескім.) — НУНАТАКИ — окремі скелі, що 

виступають над поверхнею льодовиків в місцях відносно 

невеликої потужності льоду. Утворюються внаслідок 

деградації льодовиків. 

 

НУТАЦИЯ (від лат. nutatio — коливання) — НУТАЦІЯ — 

невеликі (до 9°) коливання осі обертання Землі, що 

виникають як наслідок періодичної зміни положення 

площини місячної орбіти та сил притяжіння Землі до Місяця. 

Період Н. близько 18,6 років. 
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О 
ОАЗИС (пізньолат. oasis, від грец. Oasis, первісно — назва 

кількох населених міст у Лівійській пустелі) — ОАЗА, оазис 

— ділянка з деревною, чагарниковою та трав’янистою 

рослинністю в пустелях та напівпустелях. Формується 

завдяки більш щедрому, порівняно із сусідніми районами, 

зволоженню. Розміри від десятків км
2
 до десятків тисяч км

2
. 

 

ОБЛАКА — ХМАРИ — скупчення в повітрі зважених 

продуктів конденсації водяної пари — крапель води (водяні 

Х.) або кришталиків льоду (льодяні Х.), або тих і інших 

(мішані Х.). Більша частина Х. зосереджена в тропосфері. 

Розрізняють види Х. та їх різновиди (купчасті, шаруваті, 

пір’ясті тощо). 

 

ОБЛАКА ВЕРХНЕГО ЯРУСА – ХМАРИ ВЕРХНЬОГО 

ЯРУСУ 

 

ОБЛАКА НИЖНЕГО ЯРУСА - ХМАРИ НИЖНЬОГО 

ЯРУСУ 

 

 

ОБЛАКА СРЕДНЕГО ЯРУСА - ХМАРИ СЕРЕДНЬОГО 

ЯРУСУ 

 

 

ОБЛОЖНЫЕ ОСАДКИ — ОБЛОЖНИЙ ДОЩ — тривалі, 

середньої інтенсивності опади з шарувато-дощових (іноді 
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також із високошаруватих) хмар. У помірних широтах — 

основний вид опадів. 

 

ОБЛАКООБРАЗОВАНИЕ - ХМАРОУТВОРЕННЯ 

 

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА – ХМАРНА СИСТЕМА 

 

ОБЛАЧНОСТЬ - ХМАРНІСТЬ 

 

ОБЛАЧНЫЙ ФЛАГ – ХМАРНИЙ ПРАПОР 

 

ОБЛЕСЕНИЕ - ЗАЛІСНЕННЯ 

 

ОБЛОЖНОЙ ДОЖДЬ – ОБЛОЖНИЙ ДОЩ 

 

ОБЛОМОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – УЛАМКОВІ 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ 

 

ОБОСТРЕНИЕ ФРОНТА – ЗАГОСТРЕННЯ ФРОНТУ 

 

ОБРАТНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – 

ЗВОРОТНЯ ТЕРМІЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ 

 

ОБНАЖЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — ВІДСЛОНЕННЯ 

ГІРСЬКИХ ПОРІД – вихід гірських порід на денну 

поверхню. Розрізняють природне В. г. п. (на схилах гірських 

хребтів) та штучне (в кар’єрах). 

 

ОБРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ — ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ, річне — 

рух Землі по еліптичній орбіті навколо Сонця. Відносно 

точки весняного рівнодення один оберт навколо Сонця Земля 

робить за 365 днів 5 год. 48 хв. 46 с середнього сонячного 

часу (тропічний рік). 
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ОБРАЩЕННЫЙ РЕЛЬЕФ – ОБЕРНЕНИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ОБСЕКВЕНТНАЯ ДОЛИНА – ОБСЕКВЕНТНА 

ДОЛИНА 

 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ — ЗАГАЛЬНА 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, загальне землезнавство — галузь 

фізичної географії, яка вивчає географічну оболонку в цілому 

в найбільш загальних особливостях її речовинного складу, 

структури та розвитку, тобто наука про найзагальніші 

закономірності Землі. 

 

ОБЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ (від лат. circulatio 

— обертання) — ЗАГАЛЬНА ЦИРКУЛЯЦІЯ 

АТМОСФЕРИ — планетарна система повітряних течій 

атмосфери, що встановилася під впливом неоднакового 

нагрівання земної поверхні над різними широтами, над 

материками та океанами, а також під впливом тертя та 

відхиляючої сили обертання Землі. До складу З. ц. а. входять 

пасати, мусони, західні течії помірних широт, східні вітри 

тропічних широт, атмосферні вихори (циклони та 

антициклони). 

 

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ – 

ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ 

 

ОБЩИЙ БАЗИС ЭРОЗИИ – ЗАГАЛЬНИЙ БАЗИС 

ЕРОЗІЇ 

 

ОВРАГ — ЯР, яруга — глибокі крутосхилі ерозійні форми 

рельєфу, часто розгалужені. Утворюються тимчасовими 
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водотоками на підвищених рівнинах, складених пухкими 

породами. 

 

ОГЛЕЕНИЕ ПОЧВ — ОҐЛЕЮВАННЯ ҐРУНТІВ — 

сукупність процесів, що відбуваються у ґрунтових горизонтах 

з обмеженим доступом кисню. Ґлейові ґрунти 

характеризуються низькою шпаруватістю, слабкою 

водопроникністю, низькою родючістю. 

 

ОГНИ ЭЛЬМА — ВОГНІ ЕЛЬМУ — електричне явище в 

атмосфері, яке зорово сприймається як пучок світла або 

китиця на гострих кінцях предметів, які височать над землею 

(баштах, корабельних щоглах, навіть кінчиках пальців 

піднятої руки). Виникають при грозах, заметілях, пилових 

бурях. Назву одержали в середні віки за йменням церкви 

святого Ельма, на баштах якої вони часто спостерігалися. 

 

ОЗЕРНАЯ КОТЛОВИНА – ОЗЕРОВА УЛОГОВИНА 

 

ОЗЕРНОСТЬ - ОЗЕРНІСТЬ 

 

ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – ОЗЕРНІ ВІДКЛАДИ 

 

ОЗЕРНЫЙ ЛАНДШАФТ – ОЗЕРОВИЙ ЛАНДШАФТ 

 

ОЗЕРО — ОЗЕРО — природне водоймище уповільненого 

водообміну, що не має безпосереднього зв’язку з океаном. 

Котловини за походженням поділяються на тектонічні, 

льодовикові, річкові (стариці), прибережні (лагуни та 

лимани), провальні (карстові та термокарстові), вулканічні, 

запрудні (штучні). 
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ОЗЕРОВЕДЕНИЕ, лимнология (від грец. limne — озеро та 

logos — слово, вчення) — ОЗЕРОЗНАВСТВО, лімнологія 

— галузь гідрології суходолу, що вивчає озера, водосховища, 

ставки, які складають разом із болотами групу водоймищ 

суходолу з уповільненим водообміном. 

 

ОЗОКЕРИТ - ОЗОКЕРИТ 

 

ОЗОНОСФЕРА (від грец. ózō — пахну та sphàira — куля) — 

ОЗОНОСФЕРА — шар атмосфери на висотах від 10 до 

50 км, у якому зосереджена основна маса озону атмосфери. 

Максимальна концентрація озону на висоті 25-35 км, де його 

щільність перебільшує щільність біля земної поверхні в 10 

разів. Шар озону затримує більшу частину жорсткої космічної 

радіації, що є згубною для всього живого на Землі. 

 

ОЗЫ - ОЗИ 

 

ОЙКУМЕНА, эйкумена (грец. oikume ne, від oikeо — 

населяю, мешкаю) — ОЙКУМЕНА, ейкумена — частина 

Всесвіту, заселена людьми. В уявленні стародавніх греків — 

заселена частина Землі з центром в Елладі. 

 

ОКАМЕНЕЛОСТИ – СКАМ ЯНІЛОСТІ 

 

ОКАТАННОСТЬ - ОБКАТАНІСТЬ 

 

ОКЕАН (від грец. Ōkeanós — Океан, велика річка, що огинає 

Землю) — ОКЕАН — частина Світового океану, яка 

внаслідок її відокремлення оточуючими материками має 

самостійні системи циркуляції атмосфери, що визначають 

різноманітність кліматичних умов над її поверхнею, 

самостійні системи поверхневих та глибинних течій і, 
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внаслідок цього, — власні вертикальні та горизонтальні 

системи розподілу гідрологічних, геохімічних та біологічних 

характеристик. 

 

ОКЕАНИЧЕСКАЯ ЗЕМНАЯ КОРА — ОКЕАНІЧНА 

ЗЕМНА КОРА — тип земної кори, поширений під дном 

океанів та морів. Потужність 5-10 км. Складається із шару 

осадових відкладів у верхній частині та ―базальтового‖ шару. 

 

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ОСАДКИ – ОКЕАНІЧНІ ОСАДКИ 

 

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ - ОКЕАНІЧНІ ТЕЧІЇ 

 

ОКЕАНИЧЕСКИЙ КЛИМАТ – ОКЕАНІЧНИЙ КЛІМАТ 

 

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ – 

ОКЕАНОГРАФІЧНА СТАНЦІЯ 

 

ОКЕАНОГРАФИЯ  (від грец. Ōkeanós — Океан, велика 

річка, що огинає Землю та grapho — пишу) — 

ОКЕАНОГРАФІЯ — наука, що вивчає фізичні та хімічні 

властивості водного середовища, закономірності фізичних і 

хімічних процесів і явищ у Світовому океані у їхній взаємодії 

з атмосферою, сушею та дном. 

 

ОКЕАНОЛОГИЯ (від грец. Ōkeanós — Океан, велика річка, 

що огинає Землю та logos — слово, вчення) — 

ОКЕАНОЛОГІЯ — сукупність наукових дисциплін про 

физичні, хімічні, біологічні та геологічні процеси у Світовому 

океані. О. поділяється на фізику океану, хімію океану, 

біологію та геологію океану.  
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ОККЛЮЗИЯ ЦИКЛОНА (від пізньолат. occlusio — 

замикаю, приховую) — ОКЛЮЗІЯ ЦИКЛОНУ — змикання 

холодного фронту з теплим, який повільно рухається. При 

цьому тепле повітря витискується від поверхні Землі в більш 

високі шари атмосфери. В оклюдованому циклоні зникають 

термічні контрасти, внаслідок чого він заповнюється, тобто 

тиск у центрі циклону підвищується. 

 

ОКРЕМНЕНИЕ - ОКРЕМНІЛІСТЬ 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА — ДОВКІЛЛЯ, оточуюче 

середовище — середовище проживання та виробничої 

діяльності людини, що містить у собі абіотичні, біотичні та 

соціально-економічні чинники. Складається із природного 

середовища та соціосфери. 

 

ОКТЯБРЬ — ЖОВТЕНЬ. 

 

ОЛЕДЕНЕНИЕ — ЗЛЕДЕНІННЯ — процес значного 

поширення площі льодовиків на земній поверхні. 

Неодноразово мало місце в історії Землі. Останнє відбувалося 

в четвертинний період в межах Пн. Євразії та Пн. Америки. 

 

ОЛИВИН - ОЛІВІН 

 

ОЛИГОТРОФНОЕ ОЗЕРО (від грец. oligos — незначний та 

trophe — їжа, харчування) — ОЛІГОТРОФНЕ ОЗЕРО — 

озеро з незначною кількістю поживних речовин для водних 

організмів. 

 

ОЛОВЯННЫЕ РУДЫ – ОЛОВ ЯНІ РУДИ 
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ОМОЛОЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА – ОМОЛОДЖЕНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

ОМУТ – ВИРВА (ЯМА?) 

 

ОНИКС - ОНІКС 

 

ООЛИТ - ООЛІТ 

 

ОПАЛ - ОПАЛ 

 

ОПЛЫВИНА- ОПЛИВИНА 

 

ОПОКА - ОПОКА 

 

ОПОЛЗЕНЬ — ЗСУВ — зміщення вниз по схилу маси 

гірської породи під впливом сили тяжіння, особливо 

внаслідок насичення пухкого матеріалу водою. Найчастіше 

утворюються на гірських схилах або схилах річкових долин, 

складених водонепроникними (глинистими) та водоносними 

породами, де тверді породи залягають на слабких пластичних 

та водонепроникних породах. 

 

ОПОЛЗНЕВАЯ ТЕРРАСА – ЗСУВНИЙ БЕРЕГ 

 

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ – ОПОРНІ ПУНКТИ 

 

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ЭФФЕКТ – ОРАНЖЕРЕЙНИЙ 

ЕФЕКТ 

 

ОРБИТА ЗЕМЛИ (від лат. orbita — колія, шлях) — ОРБІТА 

ЗЕМЛІ — річний шлях Землі навколо Сонця, який має форму 

еліпса, в одному з фокусів якого знаходиться світило. 
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Відстань від Землі до Сонця впродовж року змінюється від 

147,117 млн. км (в перигелії) до 152,083 млн. км (в афелії); 

середня відстань (146,9 млн. км) береться за одиницю при 

вимірюванні відстаней в межах Сонячної системи 

(астрономічна одиниця). Середня швидкість руху З. по орбіті  

29,675 км/с.   

 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – ОРГАНІЧНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

ОРГАНОГЕННЫЕ ОСАДКИ – ОРГАНОГЕННІ 

ОСАДКИ 

 

ОРГАНОГЕНЫЙ РЕЛЬЕФ – ОРГАНОГЕННИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ (від лат. oriens — схід; напрямок, у 

якому всі небесні тіла здаються такими, що піднімаються над 

горизонтом) — ОРІЄНТУВАННЯ — визначення свого 

місцеположення відносно сторін горизонту. На карті — 

визначення місцеположення відносно сітки координат.  

 

ОРОГЕН (від грец. oros — гора та genos — народження) — 

ОРОГЕН — гірська споруда, що виникла на місці 

геосинкліналі на завершальній стадії її розвитку або на місці 

платформи на стадії її активізації.  

 

ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕТРЫ 

 

ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСАДКИ 

 

ОРОГРАФИЯ (від грец. oros — гора та grapho — пишу) — 

ОРОГРАФІЯ — розділ геоморфології, що вивчає взаємне 
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розташування хребтів, височин, улоговин тощо, їх розміри та 

орієнтованість. 

 

ОРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 

 

ОРТОДРОМИЯ - ОРТОДРОМІЯ 

 

ОРТОКЛАЗ - ОРТОКЛАЗ 

 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ - ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ 

 

ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – ОСАДОВІ ГІРСЬКІ 

ПОРОДИ 

 

ОСЕДАНИЕ ГРУНТА – ОСІДАННІ ҐРУНТУ 

 

ОСЕНЬ - ОСІНЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛАВА – ОСНОВНА ЛАВА 

 

ОСНОВНАЯ МАГМА – ОСНОВНА МАГМА 

 

ОСНОВНАЯ МОРЕНА – ОСНОВНА МОРЕНА 

 

ОСТАНЕЦ — ОСТАНЕЦЬ, залишок, гора-свідок — 

ізольована височина, залишок зруйнованої та зниженої 

процесами денудації більш високої поверхні. Розрізняють О. 

вивітрювання, столові гори та останці обтікання, що 

зустрічаються в долинах річок. 

 

ОСТАНЦОВЫЕ ГОРЫ – ОСТАНЦОВІ ГОРИ 

 

ОСТАТОЧНЫЕ ГОРЫ – ЗАЛИШКОВІ ГОРИ 
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ОСТРОВ — ОСТРІВ — ділянка суші, оточена з усіх боків 

водами океана, моря, озера або річки. Зустрічаються 

поодинокі О. та їх групи — архипелаги. Розрізняють 

материкові та океанічні О. Серед річкових та озерових 

розрізняють наносні (акумулятивні) та ерозійні. 

 

ОСТРОВНЫЕ ДУГИ – ОСТРІВНІ ГОРИ 

 

ОСУШЕНИЕ - ОСУШЕННЯ 

 

ОСЦИЛЛЯЦИЯ - ОСЦИЛЛЯЦІЯ 

 

ОСЫПЬ — ОСИП — скупчення щебеню біля підніжжя 

схилу. Похил має кут природного відкосу в 30-45° (залежно 

від розміру уламків).   

 

ОСЬ МИРА — ВІСЬ СВІТУ — уявна пряма, навколо якої 

відбувається видиме добове обертання небесної сфери. В. с. 

перетинає небесну сферу в полюсах світу. 

 

ОТДЕЛЬНОСТЬ - ОКРЕМНІСТЬ 

 

ОТКОПАННЫЙ РЕЛЬЕФ – ВІДКОПАНИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИЛА ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ — 

ВІДХИЛЯЮЧА СИЛА ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ (див. Сила 

Кориолиса). 

 

ОТЛИВ — ВІДПЛИВ — зниження рівня моря від моменту 

повної води до моменту малої води. 

 

ОТЛИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ – ВІДПЛИВНА ТЕЧІЯ 
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ОТЛОЖЕНИЯ — ВІДКЛАДИ, осади — в геол.: давні 

осадові та вулканогенно-осадові утворення (гірські породи), 

на противагу яким сучасні наз. осадами. 

 

ОТМЕЛЬ - ОБМІЛИНА 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ – ВІДНОСНА 

ВОЛОГІСТЬ 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА – ВІДНОСНА ВИСОТА 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА – ВІД ЄМНІ 

ФОРМИ РЕЛЬЄФУ 

 

ОТСТУПАНИЕ СКЛОНОВ – ВІДСТУПАННЯ СХИЛІВ 

 

ОТТЕПЕЛЬ — ВІДЛИГА — настання серед зими в 

помірних та високих широтах погоди з додатніми 

температурами на фоні від’ємних. Виникає звичайно з 

надходженням теплих повітряних мас із інших районів. 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ — ОХОРОНА ПРИРОДИ — 

сукупність міжнародних, державних, реґіональних та 

локальних адміністративних, правових, технологічних, 

природничо-наукових, економічних та суспільно-політичних 

заходів, спрямованих на підтримку продуктивності, 

оздоровчих та ін. властивостей природи в інтересах 

суспільства. Є складовою природокористування, тому тісно 

пов’язана з раціональним використанням природних ресурсів 

та перетворенням природи. 

 

ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – ОЕСРЕДОК ЗЕМЛЕТРУСУ 
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П 
ПАВОДОК — ПАВОДОК — значне короткочасне підняття 

рівня води в річці, що виникає внаслідок швидкого танення 

снігу при відлизі, рясних дощах, спуску води з водосховищ. 

На відміну від повені, П. може бути в будь-яку пору року. 

 

ПАДЕНИЕ РЕКИ — ПАДІННЯ РІЧКИ — різниця висот 

рівневої поверхні води в двох точках, розташованих на деякій 

відстані по річці. Може розраховуватися для всієї річки 

(різниця висот витоку та гирла). 

 

ПАК (англ. pack — вузол, згорток, пакет) — ПАК — 

потужний (до 3-5 м) багаторічний полярний морський 

дрейфуючий лід.  

 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ (від грец. palaios — давній та 

географія) — ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ — наука, щo вивчає ф.-г. 

умови, які існували на Землі в минулі геологічні епохи. 

 

ПАЛЕОБОТАНИКА - ПАЛЕОБОТАНІКА 

 

ПАЛЕОГЕНОВЯ СИСТЕМА – ПАЛЕОГЕНОВА 

СИСТЕМА 

 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ - ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ 

 

ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЯ - 

ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЯ 

 

ПАЛЕОГЛЯЦИОЛОГИЯ - ПАЛЕОГЛЯЦІОЛОГІЯ 
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ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА – ПАЛЕОЗОЙСЬКА 

ЕРАТЕМА 

 

ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ – ПАЛЕОКЛІМАТОЛОГІЯ  

 

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ - ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ 

 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ (від грец. palaios — давній, on, род. 

відм. ontos — істота та logos — слово, вчення) — 

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ — наука, що вивчає органічний світ 

минулих геологічних епох та закономірності його 

історичного розвитку в тісному взаємозв’язку з вивченням 

історії Землі за будь-якими залишками організмів або слідами 

їхньої життєдіяльності. 

 

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ - ПАЛЕОЕКОЛОГІЯ 

 

ПАЛИНОЛОГИЯ (від грец. paline — тонкий пил та logos — 

слово, вчення) — ПАЛІНОЛОГІЯ — наука, що вивчає 

пилок та спори рослин минулих геологічних епох для 

встановлення палеоклімату, палеоекологічних умов, а також 

для здійснення кореляції верств геологічних відкладів. 

 

ПАМПА - ПАМПА 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ — ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ — 

окремі природні об’єкти, що охороняються або заслуговують 

на те за своїм науковим, навчально-освітницьким, історико-

меморіальним та культурно-естетичним значенням (напр., 

водоспад, печера, озеро тощо). 
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ПАНГЕЯ (від грец. panta — все та ge, gaia — земля, суходіл) 

— ПАНГЕЯ — 1.за гіпотезою нім. вченого А. Веґенера, 

первісний суходіл, оточений первісним океаном 

(панталассою), утворений сіалітною оболонкою, що являла 

собою одне ціле; 2.єдиний масив земного суходолу, що 

існував у мезозої внаслідок злиття Лавразії з Ґондваною; 

згодом розпався на сучасні континенти.  

 

ПАНТОГРАФ (від грец. panta — все та grapho — пишу) — 

ПАНТОГРАФ — прилад для перерисовки карт, планів, 

креслень у іншому, звичайно дрібнішому, масштабі. 

 

ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ ДЮНЫ – ПАРАБОЛІЧНІ ДЮНИ 

 

ПАРАЛЛАКС (від грец. parallaxis — відхилення) — 

ПАРАЛАКС — кут, під яким видно зі світила 

перпендикулярний променеві зору радіус Землі (добовий П.), 

або радіус земної орбіти (річний П.). П. характеризує відстань 

до небесного світила. Добовий П. визначається для Місяця, 

Сонця та комет у межах Сонячної системи; річний — для 

зірок. 

 

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ — ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ, 

тепличний ефект, оранжерейний ефект (атмосфери) — 

захисна властивість атмосфери у процесі променевого 

теплообміну Землі з космічним простором. Через атмосферу 

до земної поверхні легко проходить короткохвильова сонячна 

радіація, але довгохвильове випромінювання земної поверхні 

майже все поглинається атмосферою (переважно водяною 

парою). Завдяки П. е. середня температура Землі дорівнює 

+14°, за відсутності атмосфери вона б дорівнювала (-)23°. 
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ПАРАЛЛЕЛЬ (грец. parallelos — такі, що йдуть поруч) — 

ПАРАЛЕЛЬ — лінія перетинання земної поверхні 

площиною, паралельною екватору; всі точки П. мають 

однакову географічну широту. 

 

ПАССАТ (нім. Passat, від голл. passаat) — ПАСАТ — стійке 

(впродовж року) перенесення повітряних мас між тропічною 

областю високого тиску (25-30° широти) кожної півкулі та 

екватором. Над земною поверхнею внаслідок тертя та дії сили 

Коріоліса в Пн. півкулі формуються пн.-сх. пасати, а в Пд. 

півкулі — пд.-сх. 

 

ПАССАТНЫЕ ЗОНЫ – ПАСАТНІ ЗОНИ 

 

ПАССАТНЫЕ ПРОТИВОТЕЧЕНИЯ – ПАСАТНІ 

ППРОТИТЕЧІЇ 

 

ПАССАТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ – ПАСАТНІ ТЕЧІЇ 

 

ПАССАТНЫЙ КЛИМАТ – ПАСАТНИЙ КЛІМАТ 

 

ПЕГМАТИТ - ПЕГМАТИТ 

 

ПЕДИМЕНТ (англ. pediment, від лат. pedamentum — 

підпорка, від pes, род. відм. pedis — нога) — ПЕДИМЕНТ — 

слабопохила денудаційна рівнина, вироблена в корінних 

породах та вкрита малопотужним шаром пухких відкладів. 

Утворюється під дією площинного змиву та струменевого 

розмиву біля підніжжів крутих схилів як наслідок їх 

паралельного відступання. Розвинені гол. ч. у семиаридних та 

аридних країнах. 
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ПЕДИПЛЕН (англ. pediplain, від лат. pes, род. відм. pedis — 

нога та англ. plain — рівнина) — ПЕДИПЛЕН — вирівнена, 

слабопохила денудаційна поверхня, що утворюється на 

заключних стадіях педипланації шляхом злиття педиментів. 

Поширені в Африці. 

 

ПЕЛАГИАЛЬ (від грец. pelagos — море) — ПЕЛАГІАЛЬ 

— товща води океанів, морів, озер як середовище життя 

пелагічних організмів (планктон, нектон, плейстон). 

Протиставляється бенталю (тобто дну водоймищ), 

населеному бентосом. 

 

ПЕНЕПЛЕН (англ. peneplain, від лат. paene — майже та англ. 

plain — рівнина) — ПЕНЕПЛЕН — слабко хвиляста 

денудаційна рівнина, що зрізує дислоковані породи різної 

ґенези під один загальний рівень. Утворюється на місці 

зруйнованих гір як наслідок переходу від орогенного етапу 

геотектонічного розвитку земної кори до платформового. 

Термін запропонований наприкінці 19 ст. амер. вченим 

В.М. Дейвісом для визначення стадії завершального  циклу 

ерозії. 

ПЕДИМЕНТАЦИЯ - ПЕДІМЕНТАЦІЯ 

 

ПЕДИПЛАНАЦИЯ - ПЕДІПЛАНАЦІЯ 

 

ПЕДИПЛЕН - ПЕДІПЛЕН 

 

ПЕЛАГИАЛЬ - ПЕЛАГІАЛЬ 

 

ПЕЛИТЫ - ПЕЛІТИ 

 

ПЕМЗА - ПЕМЗА 
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ПЕНЕПЛЕН - ПЕНЕПЛЕН 

 

ПЕНЕПЛЕНИЗАЦИЯ - ПЕНЕПЛЕНІЗАЦІЯ 

 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ – ПЕРША ЧВЕРТЬ 

 

ПЕРВИЧНАЯ РАВНИНА – ПЕРВИННА РІВНИНА 

 

ПЕРВИЧНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА – ПЕРВИННІ 

ФОРМИ РЕЛЬЄФУ 

 

ПЕРЕВАЛ — ПЕРЕВАЛ — найбільш низьке та доступне 

місце у гребні гірського хребта або масиву. Звичайно 

використовується для спорудження шляхів сполучення. 

 

ПЕРЕЙМА — ПЕРЕЙМА (див. Томболо). 

 

ПЕРЕКАТ — ПЕРЕКАТ — характерна для рівнинних річок 

форма дна для ділянок поміж закрутами річки, що 

утворюються внаслідок відкладення наносів. 

 

ПЕРЕМЕННАЯ ЗВЕЗДА – ПЕРЕМІННА ЗІРКА 

 

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ - ПЕРЕНАСИЧЕННЯ 

 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ - ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ 

 

ПЕРЕСЛАИВАНИЕ - ПЕРЕШАРУВАННЯ 

 

ПЕРЕОХЛАЖДЕННАЯ ВОДА — ПЕРЕОХОЛОДЖЕНА 

ВОДА — вода, що перебуває в рідкому стані за температури 

нижче 0°. В атмосфері (у хмарах, тумані) краплі П. в. можуть 

мати температуру до (-)30°, (-)40°. 
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ПЕРЕСЫПЬ — ПЕРЕСИП — берегова акумулятивна 

форма, що відокремлює лагуну. Утворюється під дією прибою 

та хвильових течій як при переміщенні наносів уздовж 

берега, так і при надходженні їх із підводного схилу. 

Складена піском, галькою та черепашкою. 

 

ПЕРЕХВАТ РЕКИ — ПЕРЕХОПЛЕННЯ РІЧКИ — 

захоплення однією річкою стоку сусідньої, що тече 

паралельно, але на вищому гіпсометричному рівні. П. р. 

характерні для гірських країн. 

 

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА – ПЕРЕХІДНА ЗОНА 

 

ПЕРЕШЕЕК - ПЕРЕШИЙОК 

 

ПЕРИГЕЙ (грец. perigeion, від peri — біля, навколо та ge — 

Земля) — ПЕРИГЕЙ — найближча до Землі точка орбіти 

Місяця або штучного супутника Землі. 

 

ПЕРИГЕЛИЙ (від грец. peri — біля, навколо та helios — 

Сонце) — ПЕРИГЕЛІЙ — найближча до Сонця точка орбіти 

планети, комети або будь-якого небесного тіла, що 

обертається навколо Сонця або  наближається до нього по 

гіперболічній або параболічній орбіті. 

 

ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (від грец. peri — 

біля, навколо та лат. glacies — лід) — ПЕРИГЛЯЦІАЛЬНІ 

УТВОРЕННЯ — флювіогляціальні відклади, що 

утворюються поблизу льодовика, переважно його талими 

водами за рахунок виносу з-під льоду цими водами матеріалу 

донних та внутрішніх морен (зандрові галечники, піски, 
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глини), а також частково при їх перевіюванні вітрами (дюнні 

піски). 

 

ПЕРИКЛИНАЛЬ - ПЕРИКЛІНАЛЬ 

 

ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ (грец. periodos — обхід, 

колообертання) — ПЕРІОД ГЕОЛОГІЧНИЙ — проміжок 

часу, впродовж якого утворилися гірські породи, що 

складають певну геологічну систему.    

 

ПЕРЛЮВИЙ (від лат. perluo — промиваю) — ПЕРЛЮВІЙ 

— скупчення грубоуламкового матеріалу з валунів або 

галечнику, яке виникає внаслідок перемивання водою 

відкладів різного походження і залишаються на місці 

залягання тих порід, з яких вони утворилися (напр., 

скупчення в річці валунного моренного матеріалу). 

 

ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА – ПІР ЯСТІ ХМАРИ 

 

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ОБЛАКА – ПЕРЛАМУТРОВІ 

ХМАРИ 

 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА – ПЕРМСЬКА СИСТЕМА 

 

ПЕРСТРАТИВНЫЙ АЛЛЮВИЙ – ПЕРСТРАТИВНИЙ 

АЛЮВІЙ 

 

ПЕСОК - ПІСОК 

 

ПЕСЧАНАЯ БУРЯ — ПІЩАНА БУРЯ – повітряна буря, 

що переносить величезну кількість піску та пилу, піднятих із 

незахищеної рослинністю земної поверхні. П. б. типові для 

пустель і степів. 



 193 

 

ПЕСЧАНАЯ ПУСТЫНЯ – ПІЩАНА ПУСТЕЛЯ 

 

ПЕСЧАНИК - ПІЩАНИК 

 

ПЕСЧАНЫЙ ВИХРЬ – ПІЩАНИЙ ВИХОР 

 

ПЕТРОГРАФИЯ - ПЕТРОГРАФІЯ 

 

ПЕЩЕРА — ПЕЧЕРА — порожнина у верхніх шарах земної 

кори, що відкривається на поверхні землі одним або кількома 

отворами. 

 

ПЕЩЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

 

ПИК (франц. pic) — ПІК — гостроконечна гірська вершина. 

 

ПИРАНОМЕТР (від грец. pyr — вогонь, ana — префікс, що 

означає підсилення та metreo — вимірюю) — ПІРАНОМЕТР 

— прилад для вимірювання розсіяної сонячної радіації. 

 

ПИРГЕОМЕТР (від грец. pyr — вогонь, ge — земля та 

metreo — вимірюю) — ПІРГЕОМЕТР — прилад для 

вимірювання інтенсивності ефективного випромінювання. 

 

ПИРИТ - ПІРИТ 

 

ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ – ПІРОКЛАСТИЧНІ 

ПОРОДИ 

 

ПИСЧИЙ МЕЛ – ПИСАЛЬНА КРЕЙДА 

 

ПИТАНИЕ РЕКИ – ЖИВЛЕННЯ РІКИ 
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ПИТАНИЯ ЛЕДНИКА ГРАНИЦА – ЖИВЛЕННЯ 

ЛЬОДОВИКА МЕЖА 

 

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ – ПОЛЬОВИЙ ШПАТ 

 

ПЛАВНИ — ПЛАВНІ — заболочені або затоплені впродовж 

значної частини року низовинні пригирлові ділянки річок, 

вкриті густими заростями вологолюбної рослинності, гол. ч. 

комишом, тростиною, рогозом. Поширені в гирлах річок 

Дунаю, Дніпра, Дністра, Дону, Кубані тощо. 

 

ПЛАКОР (від грец. plax, род. відм. plakos — площина) — 

ПЛАКОР — вододільна слабкопохила рівнинна ділянка, що 

характеризується глибоким заляганням ґрунтових вод, 

відсутністю значного змиву та розмиву; ґрунти й рослинність 

мають типові зональні риси. Термін запроваджений укр. 

ученим Г.М.Висоцьким на поч. 20 ст. 

 

ПЛАНЕТОЛОГИЯ (від пізньолат. planeta, від грец. aster 

planetes — блукаюча зірка та logos — слово, наука) — 

ПЛАНЕТОЛОГІЯ — наука про планети, їх фізичні 

особливості, хімічний склад, внутрішню будову. 

 

ПЛАНЕТЫ (від грец. planetos — блукаючий) — ПЛАНЕТИ 

— великі небесні тіла, за формою близькі до кулі, що 

рухаються навколо Сонця по своїх орбітах і світяться 

відбитим сонячним сяйвом. 

 

ПЛАНКТОН (від грец. planktos — блукаючий) — 

ПЛАНКТОН — сукупність водних організмів, позбавлених 

або майже позбавлених органів пересування. П. (водорості, 

медузи, форамініфери тощо) пасивно переноситься течіями в 
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товщі води. П. є їжею для багатьох промислових тварин, в 

т. ч. для китів. 

 

ПЛАНШЕТ (франц. planchette, зменш. від planche — дошка) 

— ПЛАНШЕТ — дошка або папка, на якій закріплюється 

папір та компас для окомірної зйомки.   

 

ПЛАСТ — ВЕРСТВА, пласт — основна форма залягання 

осадових гірських порід, яка відображає їх послідовне 

відкладення у вигляді шарів. 

 

ПЛАСТОВАЯ РАВНИНА 

 

ПЛАСТОВЫЕ ВОДЫ 

 

ПЛАТО (франц. plateau, від plat — плаский) — ПЛАТО — 

підвищена слаборозчленована рівнина з рівною або 

хвилястою поверхнею, відокремлена від сусідніх рівнинних 

ділянок виразними уступами. 

 

ПЛАТФОРМА (франц. plate-forme, від plat — плаский та 

forme — форма) — ПЛАТФОРМА — велика (тисячі км 

упоперек) відносно стійка брила земної кори, що 

характеризується спокійним тектонічним режимом. 

Розрізняють П. материкові та океанічні; у структурі П. — 

кристалічний фундамент і осадовий чохол. 

 

ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ – ПЛАТФОРМЕННИЙ 

ЧОХОЛ 

 

ПЛЕЙСТОЦЕН - ПЛЕЙСТОЦЕН 
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ПЛЕС — ПЛЕС, плесо — глибока ділянка річища, 

розташована між сусідніми перекатами в річці. 

 

ПЛЕЧО ТРОГА – ПЛЕЧЕ ТРОГУ 

 

ПЛИОЦЕН - ПЛІОЦЕН 

 

ПЛИТА — ПЛИТА — велика (сотні й тисячі км упоперек) 

частина платформи, вкрита осадовим чохлом із глибиною 

залягання фундамента понад 3-5 км. 

 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ 

 

ПЛОСКОГОРЬЕ — ПЛОСКОГІР’Я — великі ділянки 

суходолу, відносно підняті над оточуючою місцевістю. П. 

характеризуються значним ерозійним розчленуванням. 

 

ПЛОСКОСТНАЯ ЭРОЗИЯ – ПЛОЩИННА ЕРОЗІЯ 

 

ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ – ПЛОЩИННИЙ ЗМИВ 

 

ПЛОТНОСТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ – ПЛОТНОСТНІ ТЕЧІЇ 

 

ПЛОЩАДНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ – ПЛОЩАДНЕ 

ВИВЕРЖЕННЯ 

 

ПЛУТОНИЗМ - ПЛУТОНІЗМ 

 

ПЛЫВУН – ПЛИВУН 

 

ПЛЮВИОГРАФ (від лат. pluvia — дощ та грец. grapho — 

пишу) — ПЛЮВІОГРАФ — прилад для автоматичної 

реєстрації рідких атмосферних опадів. 
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ПЛЯЖ (франц. plage, від лат. plaga — смуга землі) — ПЛЯЖ 

— відлогий намивний берег, складений наносами; 

утворюється внаслідок дії прибою. Складений звичайно 

піском, гравієм або галькою. 

 

ПОБЕРЕЖЬЕ — УЗБЕРЕЖЖЯ, побережжя — смуга 

земної поверхні по обидва боки сучасної берегової лінії моря, 

що характеризується поширенням сучасних і давніх 

берегових форм рельєфу. 

 

ПОВЕРХНОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ — ПОВЕРХНІ 

ВИРІВНЮВАННЯ — ділянки земної поверхні, вирівнені 

дією екзогенних сил в умовах компенсації екзогенними 

процесами ендогенних. П. в. утворюються на заключному 

етапі геоморфологічних циклів, коли тектонічна активність 

вщухає. Вік П. в. відповідає періоду найбільшої планації у 

стабільних тектонічних та кліматичних умовах. З П. в. 

пов’язані потужні кори вивітрювання. П. в. дозволяють 

встановити послідовність етапів рельєфоутворення, виявити 

характер рухів земної кори, прогнозувати пошук корисних 

копалин. 

 

ПОВЕРХНОСТНОЕ ТЕЧЕНИЕ – ПОВЕРХНЕВА ТЕЧІЯ 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СМЫВ – ПОВЕРХНЕВИЙ ЗМИВ 

 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ – 

ПОГЛИНАЮЧА ЗДІБНІСТЬ ҐРУНТІВ 

 

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ – 

ПОГРАНИЧНИЙ ШАР АТМОСФЕРИ 
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ПОГРЕБЕННАЯ ТЕРРАСА – ПОХОВАНА ТЕРАСА 

 

ПОГРЕБЕННЫЕ ПОЧВЫ — ПОХОВАНІ ҐРУНТИ — 

ґрунти, поховані під товщею різних (гол. ч., четвертинних) 

континентальних відкладів. П. ґ. є свідками перерв у процесі 

нагромадження відкладів і важливим матеріалом для 

встановлення палеогеографічних умов часу цих перерв. 

 

ПОГОДА — ПОГОДА — стан атмосфери, що 

характеризується сукупністю метеорологічних елементів у 

даний момент або за певний проміжок часу в тій чи іншій 

місцевості. Є наслідком постійних змін атмосферних 

процесів. 

 

ПОГРЕБЕННЫЙ РЕЛЬЕФ — ПОХОВАНИЙ РЕЛЬЄФ — 

форми рельєфу, заповнені та перекриті товщами пізніших 

відкладів (долини річок, тераси, карстові порожнини тощо). 

Можуть бути оголені денудаційними процесами, при цьому 

утворюється т. зв. викопний рельєф. 

 

ПОДВЕТРЕННЫЙ СКЛОН – ПІДВІТРЕНИЙ СХИЛ 

 

ПОЗЁМКА — ПОЗЕМКА, поземок — перенесення снігу 

вітром безпосередньо над поверхнею снігового покриву.  

 

ПОЙМА — ЗАПЛАВА — частина дна річкової долини, що 

вкрита рослинністю та затоплюється під час повені. Ширина 

З. великих річок із нерівномірним стоком може сягати 

десятків км. Ґрунти З., що поповнюються органічним мулом, 

дуже родючі. 

 

ПОДВИЖНЫЙ ПОЯС – РУХОМИЙ ПОЯС 
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ПОДВОДНАЯ ОКРАИНА МАТЕРИКА – ПІДВОДНА 

ОКРАЇНА МАТЕРИКА 

 

ПОДВОДНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – ПІДВОДНИЙ 

ЗЕМЛЕТРУС 

 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ - ??? 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ – ПІДЗЕМНІ ВОДИ 

 

ПОДЗЕМНЫЙ СТОК – ПІДЗЕМНИЙ СТІК 

 

ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ – ПІДЗОЛИСТІ ҐРУНТИ 

 

ПОДОШВА ГОР – ПІДОШВА ГІР 

 

ПОДПОР -ПІДПІР 

 

ПОЗЕМНЫЙ ТУМАН – ПОЗЕМНИЙ ТУМАН 

 

ПОЗЕМОК - ПОЗЕМКА 

 

ПОЙМА - ЗАПЛАВА 

 

ПОЙМЕННАЯ ДОЛИНА – ЗАПЛАВНА ДОЛИНА 

 

ПОЙМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – ЗАПЛАВНІ ВІДКЛАДИ 

 

ПОКРЫТЫЙ КАРСТ – ВКРИТИЙ КАРСТ 

 

ПОЛДЕНЬ — ПОЛУДЕНЬ — момент часу, коли істинне 

Сонце (істинний П.) або середнє Сонце (середній П.) 

перетинає над горизонтом меридіан місця спостереження. В 
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П. Сонце проходить найвищу точку свого добового шляху по 

небу. 

 

ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ – ПОЛЬОВІ ШПАТИ 

 

ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ — КОРИСНА КОПАЛИНА 

— природні мінеральні утворення в земній корі 

неорганічного та органічного походження, які за сучасного 

рівня науково-технічного розвитку можуть бути використані 

в господарстві у природному стані або після відповідної 

переробки. За фізичним станом поділяються на тверді, рідкі 

та газоподібні. За складом та особливостями умовно 

поділяються на 3 основні групи: паливні (каустобіоліти) — 

вугілля, торф, горючі сланці, нафта, природний газ; металічні 

— руди чорних, кольорових, рідкісних, благородних та 

радіоактивних металів; неметалічні корисні копалини. 

 

ПОЛИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРРАСА 

 

ПОЛИГОНАЛЬНАЯ ТУНДРА 

 

ПОЛИКОНИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

 

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУДЫ 

 

ПОЛНОЛУНИЕ — ПОВНИЙ МІСЯЦЬ (див. Фазы Луны). 

 

ПОЛНОЧЬ — ПІВНІЧ — момент часу, в який істинне 

Сонце (іст. П.) або середнє Сонце (сер. П.) перетинає під 

горизонтом меридіан місця спостереження (тобто перебуває в 

нижній кульмінації). 

 

ПОЛНОЛУНИЕ - ПОВНОЛУННЯ 
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ПОЛНОЧЬ - ПОЛУНІЧ 

 

ПОЛОВОДЬЕ — ВОДОПІЛЛЯ, пПовінь — фаза водного 

режиму річок, яка щорічно повторюється та характеризується 

найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівня 

води, звичайно супроводжується затопленням заплави. 

 

ПОЛОНИНЫ — ПОЛОНИНИ — назва ділянок верхнього 

поясу Карпат із слабкохвилястою поверхнею та пласкими 

вершинами, вкриті високогірними луками. 

 

ПОЛУАРИДНЫЙ КЛИМАТ – НАПІВАРИДНИЙ 

КЛІМАТ 

 

ПОЛУДЕННАЯ ЛИНИЯ — ПОЛУДЕННА ЛІНІЯ — лінія 

в площині горизонта, що проходить через точки Пн. та Пд. 

Вздовж П. л. падає тінь у іст. полудень. Напрямок П. л. 

збігається з напрямком географічного меридіану в даній точці 

поверхні Землі. 

 

ПОЛУОСТРОВ — ПІВОСТРІВ — ділянка суходолу, 

оточена з трьох боків водою і з четвертого боку з’єднана з 

великим масивом суходолу (материка або о-ва). 

 

ПОЛУПУСТЫНЯ - НАПІВПУСТЕЛЯ 

 

ПОЛУШАРИЯ ЗЕМНЫЕ — ПІВКУЛІ ЗЕМНІ — дві 

половини сферичної поверхні Землі, розділені за якоюсь 

ознакою. В географії розрізняють Пн. та Пд. (розділяються по 

екватору); Сх. та Зах. (розділяються нульовим та 180-м 

меридіанами); материкове та океанічне. 
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ПОЛЬДЕР - ПОЛЬДЕРА 

 

ПОЛЫНЬЯ — ОПОЛОНКА — ділянка чистої води в 

нерухомому крижаному покриві річки, або у плавучих 

льодових полях морів та озер. 

 

ПОЛЬДЕРЫ (голл. polder) — ПОЛЬДЕРИ — осушені, 

оброблені та захищені від підтоплення дамбами прибережні 

болотисті низовини, розташовані нижче рівня моря. 

Характеризуються високою родючістю. Поширені в деяких 

районах Англії, Данії, Нідерландів, Німеччини, США. 

 

ПОЛЬЕ – ПОЛЬЄ ??? 

 

ПОЛЮС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (лат. polus, від грец. pólos, 

досл. — вісь) — ПОЛЮС ГЕОГРАФІЧНИЙ – точка 

перетину осі обертання Землі із земною поверхнею. 

Розрізняють Пн. та Пд. полюси. У полюсах сходяться геогр. 

меридіани. Г. п. не займають незмінного положення на 

поверхні Землі. 

 

ПОЛЮС ХОЛОДА — ПОЛЮС ХОЛОДУ — область із 

найнижчими температурами повітря біля земної поверхні в 

одній із півкуль або взагалі на Землі. В Пн. півкулі 

розташовані: якутський П. х. (Верхоянськ — Оймякон) з абс. 

мінімумом температури близько (-70°С). У Пд. півкулі П. х. 

розташований у Сх. Антарктиді (станція ―Восток‖), де абс. 

мінімум температури дорівнює (-88,3°С). 

 

ПОЛЮСЫ МАГНИТНЫЕ — ПОЛЮСИ МАГНІТНІ — 

точки на земній поверхні, де магнітна стрілка розташовується 

вертикально (магнітне нахилення дорівнює 90°). Розрізняють 

Пн. (розташований у Пд. півкулі) та Пд. (у Пн. півкулі) М. п. 



 203 

 

ПОЛЮСЫ МИРА — ПОЛЮСИ СВІТУ — точки 

перетинання небесної сфери віссю світу, навколо якої 

відбувається її видимий добовий рух. Поблизу Пн. П. с. 

знаходиться Полярна зірка, яка використовується для 

орієнтування на місцевості (лише в Пн. півкулі). 

 

ПОЛЮСЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТУПНОСТИ — 

ПОЛЮСИ ВІДНОСНОЇ НЕДОСТУПНОСТІ — найбільш 

важкодоступні області в Арктиці (84° пн. ш., 175° зх. д.) та 

Антарктиді (під 82° пд. ш., 60° сх. д.). 

 

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА — ПОЛЯРНА ЗІРКА — 

найяскравіша зірка в сузір’ї Малої Ведмедиці, розташована 

поблизу полюса світу. Використовується для визначення 

географічної широти місця, яка приблизно дорівнює висоті 

П. з. над горизонтом.   

 

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ — ПОЛЯРНА НІЧ — період, коли 

Сонце на певних широтах більше доби не піднімається вище 

горизонту, і пряме сонячне освітлення відсутнє. П. н. може 

тривати півроку північніше за 73°5′ Пн. та відповідно Пд. 

широти. 

 

ПОЛЯРНОЕ РАССТОЯНИЕ – ПОЛЯРНА ВІДСТАНЬ 

 

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ — ПОЛЯРНЕ СЯЙВО —

різнобарвне світіння окремих ділянок нічного неба у формі 

розсіяного світла, що часом спостерігається у високих 

широтах. Відбувається внаслідок світіння розріджених шарів 

атмосфери на висотах 900-1000 км під дією протонів і 

електронів, що проникають у атмосферу з космосу. 
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ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ — ПОЛЯРНИЙ ДЕНЬ — період, коли 

Сонце  більше доби не опускається під горизонт. 

Спостерігається в полярних областях, що лежать на Пн. від 

Пн. полярного кола та на Пд. від Пд. полярного кола. На Пн. 

полюсі під час П. д. Сонце не заходить за горизонт упродовж 

186,5 діб. 

 

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — ПОЛЯРНЕ КОЛО — паралель, 

розташована від екватора на 66°33′, тобто на кут, що 

дорівнює нахилу осі обертання Землі до площини її орбіти. 

На Пн. від екватора розташоване Пн. полярне коло, на Пд. — 

Пд. полярне коло. Полярні кола вважаються межами 

холодних кліматичних поясів. 

 

ПОНОР (серб.-хорв.), катавотра (новогрец. katabóthra) — 

ПОНОР, катавотра — природний отвір на поверхні 

закарстованого масиву, що поглинає дощову, талу, снігову, 

річкову воду й відводить її вглиб. Можуть цілком поглинати 

воду річки (напр., на Дінарському нагір’ї). 

 

ПОПЕРЕЧНАЯ ДОЛИНА – ПОПЕРЕЧНА ДОЛИНА 

 

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОЕКЦИИ – ПОПЕРЕЧНІ ПРЕКЦІЇ 

 

ПОРИСТОСТЬ ПОЧВЫ – ШПАРУВАТІСТЬ ҐРУНТУ 

 

ПОРОГ — ПОРІГ, падун — мілководна кам’яниста або 

скельна ділянка в річищі, що утворюється виходами щільних 

гірських порід. 

ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ 

 

ПОРТУЛАНЫ (італ. portolanі, від лат. portus — пристань, 

гавань, порт) — ПОРТУЛАНИ, портолани — компасні 
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карти, морські навігаційні карти з детальним зображенням 

берегової лінії, що використовувалися з 13 до 16 ст. у зв’язку 

з торговельним мореплавством у Середземному м. Замість 

картографічної сітки для визначення шляху корабля 

використовувалася сітка компасних ліній. Вперше в історії на 

П. було використано лінійний масштаб. 

 

ПОРФИР - ПОРФИР 

 

ПОРФИРОВАЯ СТРУКТУРА – ПОРФІРОВА 

СТРУКТУРА 

 

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ – ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ 

 

ПОСТУМНЫЕ ДВИЖЕНИЯ – ПОСТУМНІ РУХИ 

 

ПОТОК НАНОСОВ – ПОТІК НАНОСІВ 

 

ПОЧВА — ҐРУНТ — природне тіло, що виникло внаслідок 

перетворення поверхневих шарів літосфери під сукупною 

дією води, повітря та живих організмів. Головна властивість 

— родючість. 

 

ПОЧВЕННАЯ ВОДА – ҐРУНТОВА ВОДО 

 

ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ – ҐРУНТОВІ ГОРИЗОНТИ 

 

ПОЧВЕННЫЙ КОМПЛЕКС – ҐРУНТОВИЙ 

КОМПЛЕКС 

 

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ – ҐРУНТОВИЙ ПРОФІЛЬ 

 

ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – 

ҐРУНТОУТВОРЮЮЧИЙ ПРОЦЕС 



 206 

 

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ — ПОЯСНИЙ ЧАС — система відліку 

часу, в основі якої лежить поділ земної поверхні меридіанами 

на 24 пояси (в середньому через 15° довготи). Нумерація 

поясів ведеться з Зх. на Сх. від Ґрінвіцького меридіану, що є 

середнім меридіаном нульового поясу. В усіх пунктах, що 

лежать у межах одного часового поясу, один поясний час — 

середній сонячний час середнього меридіану цього поясу. На 

практиці для зручності межі часових поясів проводять із 

урахуванням державних кордонів, адміністративних та 

природних 

 

ПРЕДГОРНАЯ ЛЕСТНИЦА – ПЕРЕДГІРНІ СХОДИ 

 

ПРЕДГОРЬЯ – ПЕРЕДГІР Я 

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ 

 

ПРЕДЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ – ГРАНИЧНЕ ПАДІННЯ 

 

ПРЕОРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ – ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ПРИРОДИ 

 

ПРЕРИИ (франц. prairies, від лат. pratum — лука) — ПРЕРІЇ 

— безлісі рівнини Пн. Америки з густою трав’янистою 

рослинністю. 

 

ПРЕЦЕССИЯ (від пізньолат. praecessio — рух попереду) — 

ПРЕЦЕСІЯ — в астрон.: випередження рівнодення, повільне 

зміщення точок весняного та осіннього рівнодень внаслідок 

руху площин екватора Землі та екліптики. Внаслідок цього 

явища тропічний рік, із яким пов’язана зміна пір року, на 
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20 хв. 24 с коротший за зоряний рік, тобто період повного 

обертання Землі навколо Сонця. П. є наслідком притягання 

Сонцем екваторіальної опуклості Землі, що обертається. 

 

ПРИБОЙ — ПРИБІЙ — явище руйнування морських хвиль 

на малих глибинах при набіганні їх на берег, що 

зумовлюється зменшенням швидкості руху частинок води в 

нижній частині хвилі внаслідок тертя об дно. 

 

ПРИБОЙНАЯ ЗОНА – ПРИБІЙНА ЗОНА 

 

ПРИДОННОЕ ТЕЧЕНИЕ – ПРИДОННА ТЕЧІЯ 

 

ПРИЛИВ ПОЛУСУТОЧНЫЙ – ПРИПЛИВ 

ПІВДОБОВИЙ 

 

ПРИЛИВНАЯ ВОЛНА – ПРИПЛИВНА ХВИЛЯ 

 

ПРИЛИВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ – ПРИПЛИВНІ ТЕЧІЇ 

 

ПРИЛИВЫ — ПРИПЛИВИ — періодичне підвищення 

рівня моря від моменту малої води до моменту повної води. 

Утворюється силами тяжіння Місяця та Сонця. 

Припливоутворююча дія Місяця у 2,2 рази більша за таку 

Сонця. Найбільша амплітуда (максимальна величина 

припливного рівня моря) спостерігається в зат. Фанді 

(Канада) — до 18 м, у відкритому океані — до 1 м.  

 

ПРИПАЙ — ПРИПАЙ — основна форма нерухомого льоду, 

льодовий покрив, примерзлий до берега, а на мілководді — й 

до дна. Ширина П. в морі (океані) може досягати кількох 

сотень км, потужність 2,5-3 м. Поверхня звичайно рівна. 
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ПРИРОДА - ПРИРОДА 

 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА – ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

ПРИРОДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  - ПРИРОДНЕ 

ЗАБРУДНЕННЯ 

 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ (франц. ressources — засоби, 

багатство) — ПРИРОДНІ РЕСУРСИ — елементи природи, 

що є актуальними або потенційними засобами існування 

людського суспільства та використовуються або можуть 

використовуватися в господарстві.   

 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС — 

ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС (див. 

Географический комплекс). 

 

ПРИТОК - ПРИТОКА 

 

ПРОГИБ - ПРОГИН 

 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (від грец. prognosis — передбачення) 

— ПРОГНОЗ ПОГОДИ — складання науково 

обґрунтованих припущень про майбутній стан погоди та самі 

ці припущення. Розрізняють короткострокові та 

довгострокові П. 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ – ПРОЗОРІСТЬ ВОДИ 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЕКЦИИ – ПОХІДНІ ПРОЕКЦІЇ 

 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ – ДОВІЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 209 

 

ПРОЛИВ — ПРОТОКА — відносно вузький водний 

простір, що розділяє ділянки суходолу та з’єднує водні 

басейни або їх частини. 

 

ПРОЛЮВИЙ (від лат. proluo — зношу течією) — 

ПРОЛЮВІЙ — відклади тимчасових водотоків, що 

складають конуси виносу.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ – ПРОМІЖНА ТЕЧІЯ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ – ПРОМІЖНИЙ ШАР 

 

ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ – ТАКА, ЩО 

ПРОНИКАЄ??? 

 

ПРОМИЛЛЕ (лат. pro mille — на тисячу) — ПРОМІЛЕ — 

одна тисячна частка будь-якої величини. При визначенні 

солоності морської води — кількість грамів солей у 1000 г 

води. Напр., середня солоність морської води — 34,7‰. 

 

ПРОРАН — ПРОРАН — вузька протока в косі, обмілині, 

дельті річки або спрямлена ділянка річки, що утворилася 

внаслідок прориву меандра під час повені. 

 

ПРОРВАННЫЙ МЕАНДР – ПРОРВАНИЙ МЕАНДР 

 

ПРОСАДКИ — ПРОСАДКИ — западини суфозійного 

походження. Розвиваються в породах із легкорозчинним 

компонентом, а також у шпаруватих нерозчинних породах за 

рахунок вимивання дрібних фракцій породи. Характерні для 

лесових порід, де сягають у діаметрі 10-20 м і завглибшки до 

20 м. 
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ПРОСТИРАНИЕ - ПРОСТЯГАННЯ 

 

ПРОТЕРОЗОЙ - ПРОТЕРОЗОЙ 

 

ПРОТИВОИЗЛУЧЕНИЕ - ПРОТИВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПЛАНЕТ – ПРОТИСТОЯННЯ 

ПЛАНЕТ 

 

ПРОТИВОТЕЧЕНИЕ — ПРОТИТЕЧІЯ — морська течія, 

спрямована проти панівних у певному районі вітрів (напр., 

міжпасатні П.) або проти руху стійких поверхневих течій 

(глибинні П.). 

 

ПРОТОК ПРОТІК 

 

ПРОТОЧНОЕ ОЗЕРО – ПРОТОКОВЕ ОЗЕРО 

 

ПРОТУБЕРАНЦЫ - ПРОТУБЕРАНЦІ 

 

ПРОФИЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (італ. profilo — обриси) 

— ПРОФІЛЬ ГЕОГРАФІЧНИЙ — графічний засіб 

зображення географічних комплексів у прямокутній системі 

координат.  

 

ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ – ПРОФІЛЬ РІВНОВАГИ 

 

ПРОФИЛЬ СКЛОНА – ПРОФІЛЬ СХИЛУ 

 

ПРОФУНДАЛЬ (від лат. profundus — глибокий) — 

ПРОФУНДАЛЬ — глибока частина озер, морів та океанів, 
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де не відбувається перемішування води хвилями. Дно 

звичайно вкрите мулом. 

 

ПРУД — СТАВ — невелике водосховище, споруджене в 

долині річки, балки тощо. Заповнюється завдяки 

поверхневому або підземному стоку. 

 

ПРЯМАЯ РАДИАЦИЯ – ПРЯМА РАДІАЦІЯ 

 

ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ – ПРЯМЕ СХОДЖЕННЯ 

 

ПРЯМЫЕ ПРОЕКЦИИ – ПРЯМІ ПРОЕКЦІЇ 

 

ПСАММИТ - ПСАМІТ 

 

ПСЕВДОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – 

ПСЕВДОАДІАБАТИЧНИЙ ПРОЦЕС 

 

ПСЕВДОКОНИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ – 

ПСЕВДОКОНІЧНІ ПРОЕКЦІЇ 

 

ПСЕВДОЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

ПСЕВДОЦИЛІНДРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ 

 

ПСЕФИТ - ПСЕФІТ 

 

ПСИХРОМЕТР (від грец. psychros — xолодний та metreo — 

вимірюю) — ПСИХРОМЕТР — прилад для вимірювання 

вологості повітря. Складається з двох термометрів, у одного з 

яких резервуар обгорнутий змоченим батистом. Внаслідок 

втрат тепла на випаровування води з батисту температура 

змоченого термометра звичайно нижча за температуру 
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сухого. За різницею у значеннях температури визначають усі 

елементи вологості (див. Влажность воздуха). 

 

ПТИЧИЙ БАЗАР – ПТАШИНИЙ БАЗАР 

 

ПУЛЬСАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ – ПУЛЬСАЦІЙНА 

ТЕОРІЯ 

 

ПУДЬСАЦИЯ ЛЕДНИКОВ – ПУЛЬСАЦІЯ 

ЛЬОДОВИКІВ 

 

ПУСТОШИ - ПУСТОШІ 

 

ПУСТЫННАЯ КОРКА – ПУСТЕЛЬНА КІРКА 

 

ПУСТЫННЫЙ ЗАГАР – ПУСТЕЛЬНИЙ ЗАГАР 

 

ПУНА (мовою кечуа puna — пустельний) — ПУНА — тип 

рослинності в Центр. Андах на висоті 3500-4600 м. Суха П. 

наз. толою. 

 

ПУРГА — БУРАН, заметіль — сильна хуртовина при 

вторгненні холодного повітря. 

 

ПУСТОШЬ — ПУСТКА, пустище — загальна назва 

територій, не задіяних під господарське використання після 

вирубок, пожеж тощо. Розвинені в районах із холодним та 

вологим кліматом на бідних підзолистих ґрунтах. 

 

ПУСТЫНЯ — ПУСТЕЛЯ — тип ландшафту, який склався в 

умовах вкрай посушливого континентального клімату в 

помірних, субтропічних і тропічних широтах. Звичайно річна 

кількість опадів не перевищує 150-175 мм. Випаровуваність 
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значно більша за випаровування. Річковий стік обмежений 

або відсутній. Ґрунти засолені. Рослинність і тваринний світ 

пристосовані до несприятливих умов. Розрізняють П.: 

кам’янисті, глинисті, піщані, солончакові тощо. До 

особливого типу належать арктичні П.  

 

ПУШТА - ПУШТА 

 

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ — ПИЛОВА БУРЯ — перенесення 

сильним вітром у великій кількості частинок ґрунту та піска 

(див. Песчаная буря). 

 

ПЬЯНЫЙ ЛЕС — П’ЯНИЙ ЛІС — ліс із зігнутими або 

похиленими в один бік стовбурами дерев. Характерний для 

районів поширення зсувів та термокарсту. 

 

ПЯТЯЩАЯСЯ ЭРОЗИЯ – ТАКА, ЩО ЗАДКУЄ??? 

 

Р 
РАВНИНА — РІВНИНА — ділянки суходолу з малими 

коливаннями висот (не більше 200 м) та однорідною 

геологічною будовою. Відносно рівня моря поділяються на 

такі, що лежать нижче рівня моря (западини, напр., 

Прикаспійська, Турфанська), низовини (від 0 до 200 м н. р. м., 

напр., Придніпровська, Поліська), височини (від 200 до 500 м 

н. р. м., напр., Донецька, Розточчя) та нагірні (понад 500 м 

н. р. м., напр., внутрішні частини Іранського нагір’я). За 

формою поверхні Р. поділяються на горизонтальні, похилі, 

опуклі та увігнуті; за формою рельєфу — пласкі, ступінчасті, 

горбисті, увалисті; за походженням — структурні (зумовлені 
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геологічною будовою), акумулятивні (утворюються внаслідок 

нагромадження осадових товщ) та скульптурні (абразійні та 

денудаційні). 

 

РАВНИННЫЙ ЛАНДШАФТ – РІВНИННИЙ 

ЛАНДШАФТ 

 

РАВНОВЕЛИКИЕ ПРОЕКЦИИ – РІВНОВЕЛИКІ 

ПРОЕКЦІЇ 

 

РАВНОДЕНСТВИЕ — РІВНОДЕННЯ — момент часу, 

коли Сонце впродовж річного руху по небесній сфері 

перетинає небесний екватор у точках весняного або осіннього 

рівноденння. У дні Р. тривалість дня на всій Землі, окрім 

полюсів, дорівнює тривалості ночі. Р. відбувається двічі на 

рік — весняне Р. 20 або 21 березня та осіннє — 23 вересня.  

 

РАВНОПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОЕКЦИИ – 

РІВНОПРОМІЖНІ ПРОЕКЦІЇ 

РАВНОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ 

 

РАДИАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ – РАДІАЛЬНЕ 

РОЗЧЛЕНУВАННЯ 

 

РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА (від лат. radiatio — 

випромінювання) — РАДІАЦІЙНІ ПОЯСИ — внутрішні 

області планетних магнітосфер, у яких власне магнітне поле 

планети утримує космічні заряджені частинки (протони, 

електрони), які мають велику кінетичну енергію. 

 

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС АТМОСФЕРЫ 
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РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ – РАДІАЦІЙНИЙ БАЛАНС ЗЕМНОЇ 

ПОВЕРХНІ 

 

РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ — 

АТМОСФЕРА — РАДІАЦІЙНИЙ БАЛАНС СИСТЕМИ 

ЗЕМЛЯ-АТМОСФЕРА — алгебраїчна сума потоків радіації, 

що входить у земну атмосферу та повертаються з неї. 

Прибуткова частина балансу складається з надходження 

сонячної радіації на верхню межу атмосфери, витратна — 

включає короткохвильову та довгохвильову радіацію, що її 

віддають у всесвітній простір земна поверхня та атмосфера. Р. 

б. с. З.-а. за багаторічний період близький до нуля. 

 

РАДИАЦИОННЫЙ ИНДЕКС СУХОСТИ — 

РАДІАЦІЙНИЙ ІНДЕКС СУХОСТІ — відношення річного 

радіаційного балансу земної поверхні R до суми тепла Lr, 

необхідного для випарування річної кількості опадів r на тій 

же площі (L — скритна теплота пароутворення). Значення Р. 

і. с., поряд із температурними умовами, можуть бути 

покладені в основу класифікації кліматів. Термін «Р. і. с.» 

запропонований білор. кліматологом М.І. Будикою та 

рос. географом А.О. Григор’євим 

 

РАДИАЦИОННЫЙ ТУМАН – РАДІАЦІЙНИЙ ТУМАН 

 

РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ — РАДІАЦІЯ СОНЯЧНА 

(див. Солнечная радиация).  

 

РАДИОАКТИВНЫЕ РУДЫ – РАДІОАКТИВНІ РУДИ 

 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД – РАДІОАКТИВНИЙ 

МЕТОД 
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РАДУГА — ВЕСЕЛКА, РАЙДУГА — оптичне явище в 

атмосфері у вигляді однієї або декількох дуг, що 

спостерігається на небі на тлі завіси дощу на протилежному 

від Сонця боці. Зумовлене процесами заломлювання, відбиття 

та рефракції світла у краплях дощу. 

 

РАЗВИТИЕ РЕКИ – РОЩВИТОК РІКИ 

 

РАЗЛОМ — РОЗЛОМ (геол.) — велике розривне 

порушення в земній корі великого простягання та ширини, 

що простежується на значну глибину. 

 

РАЗМЫТЫЙ ФРОНТ – РОЗМИТИЙ ФРОНТ 

 

РАЗНОТРАВНАЯ СТЕПЬ – РІЗНОТРАВНИЙ СТЕП 

 

РАЗРЫВ - РОЗРИВ 

 

РАЙОН ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ — РАЙОН 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ — одиниця фізико-

географічного районування, що складається з кількох 

географічних ландшафтів. 

 

РАКУШЕЧНИК - ЧЕРЕПАШНИК 

 

РАПА — РОПА — насичена солями вода солоних озер або 

морських лиманів. Склад Р. та ступінь її насиченості солями 

залежать від кліматичних та ін. факторів (чинників) і можуть 

коливатися в широких межах. Р. широко застосовується з 

лікувальною метою. 

 

РАССЕЯННАЯ РАДИАЦИЯ – РОЗСІЯНА РАДІАЦІЯ 



 217 

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ - РОСЛИННІСТЬ 

 

РАСХОД ВОДЫ — ВИТРАТА ВОДИ — об’єм води, що 

протікає через живий переріз потоку за одиницю часу. 

Вимірюється у м
3
/c або л/с. 

 

РАСХОД НАНОСОВ – ВИТРАТА НАНОСІВ 

 

РАСХОД ИСТОЧНИКА – ВИТРАТА ДЖЕРЕЛА 

 

РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ - РЕАКЛІМАТИЗАЦІЯ 

 

―РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ‖ — ―РЕВУЧІ СОРОКОВІ‖ — 

назва в океанах сорокових (і п’ятдесятих) широт Пд. півкулі, 

що характеризуються сильними західними вітрами та 

частими штормами. 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ - РЕГЕНЕРАЦІЯ 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦИКЛОНА – РЕГЕНЕРАЦІЯ 

ЦИКЛОНУ 

 

РЕГ (араб. реґх) — РЕҐ — назва кам’янистих пустель типу 

серир у Алжірській Сахарі. 

 

РЕГИОН (від лат. regio — країна, область) — РЕҐІОН — 

велика індивідуальна територіальна одиниця. У фізичній 

географії — загальна назва одиниць фізико-географічного 

районування будь-якого таксономічного рангу. 

 

РЕГРЕСИВНАЯ ЭРОЗИЯ – РЕГРЕСИВНА ЕРОЗІЯ 
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РЕГРЕССИЯ (від лат. regressio — зворотній рух, відхід) — 

РЕГРЕСІЯ — поступове відступання моря від берегів, що 

відбувається внаслідок підняття суходолу, заглиблення 

морського дна або зменшення об’єму води в океанічному бас. 

(напр., під час льодовикових епох). Р. часто відбувалися 

впродовж геологічної історії, звичайно відповідаючи епохам 

гороутворення. 

 

РЕЗЕРВАТ (від лат. reservo — зберігаю, охороняю) — 

РЕЗЕРВАТ — природна територія із заповідним або 

заказним режимом, що охороняється. Головним об’єктом 

охорони є певні види рослин і тварин або біоценози (напр., 

рідкісні та вимираючі або особливо цінні організми). Є у 

Великій Британії, М’янмі, Танзанії. 

 

РЕЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – 

РІЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ КЛІМАТ 

 

РЕКА — РІЧКА — водний потік значних розмірів, що тече в 

розробленому нею річищі та живиться за рахунок 

поверхневого та підземного стоку зі свого басейну. 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТА – РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 

ЛАНДШАФТУ 

 

РЕЛИКТОВЫЙ РЕЛЬЕФ (від лат. relictum — залишок) — 

РЕЛІКТОВИЙ РЕЛЬЄФ — форми земної поверхні, що 

утворилися в інших умовах, у минулі геологічні епохи. Напр., 

льодовикові форми рельєфу на Сх.-Європейській рівнині. 

 

РЕЛЬЕФ (франц. relief, від лат. relevo — піднімаю) — 

РЕЛЬЄФ — сукупність нерівностей земної поверхні, різних 

за обрисами, розміром, походженням. Складається з додатніх 
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форм, що утворюють підвищення рельєфу, та від’ємних, що 

являють собою западини.  

 

РЕПЕР (франц. repère — знак, вихідна точка) — РЕПЕР — 

особливий знак, який встановлюється, зокрема, на земній 

поверхні для позначення та закріплення на місцевості точки, 

висота якої над рівнем моря визначена нівелюванням. 

 

РЕФЕРЕНЦ-ЭЛЛИПСОИД-  РЕФЕРЕНЦ-ЕЛІПСОЇД 

 

РЕФРАКЦИЯ МОРСКИХ ВОЛН – РЕФРАКЦІЯ 

МОРСЬКИХ ВОД 

 

РЕФРАКЦИЯ СВЕТА – РЕФРАКЦІЯ СВІТЛА 

 

РЕЧНАЯ СЕТЬ — РІЧКОВА МЕРЕЖА — сукупність усіх 

річок, розташованих у межах будь-яких територій; частина 

гідрографічної мережі. Основний показник Р. м. — густота 

водотоків. 

 

РЕЧНАЯ СИСТЕМА — РІЧКОВА СИСТЕМА — головна 

річка, що впадає у водоймище (море, озеро тощо), та всі 

притоки, що приносять до неї воду; частина гідрографічної 

мережі. 

 

РЕЧНАЯ ТЕРРАСА — РІЧКОВА ТЕРАСА — тераса, 

утворена діяльністю річки. Розрізняють: ерозійні, 

акумулятивні, алювіальні Р. т. тощо. 

 

РЕЧНАЯ ЭРОЗИЯ – РІЧКОВА ЕРОЗІЯ 

 

РЕЧНОЙ БАССЕЙН — РІЧКОВИЙ БАСЕЙН — 

територія, з якої вода поверхневим і підземним шляхом стікає 
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в дану річку. Площа найбільшого Р. б. — р. Амазонки — 

7180 тис. км
2
. 

 

РЕШЕТКА ВЫВЕТРИВАНИЯ – РЕШІТКА 

ВИВІТРЮВАННЯ (ГРАТКА???) 

 

РЕШЕТЧАТОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ – РЕШІТЧАСТЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

РИАСЫ (ісп. rías, множина від ría — гирло річки) — РІАСИ 

— затоки, що утворилися внаслідок інгресії моря в пониззя 

річкової долини на гірських морських узбережжях. 

Характерні для берегів Пн.-Зх. Іспанії, Пд.-Зх. Ірландії тощо. 

 

РИГЕЛЬ (нім. Riegel, досл. — перепона, засув) — РИГЕЛЬ 

— поперечний скелястий уступ кара або на дні льодовикової 

долини, що утворюється в місці виходу твердих порід або при 

перезаглибленні долини, зумовленому підсиленою діяльністю 

кількох льодовиків, що з’єдналися в певному місці. 

 

РИФ (голл. rif) — РИФ — підводна вапнякова споруда 

колоніальних коралів, вапнякових водоростей, мшанок тощо. 

Поширені лише в теплих тропічних морях. Розрізняють типи 

Р.: бар’єрні, берегові, коралові, кільцеподібні (атоли). 

 

РИФТ (англ. rift — тріщина, ущелина) — РИФТ — грабен, 

обмежений нормальними скидами. 

 

РИФТОВАЯ ДОЛИНА – РИФТОВА ДОЛИНА 

 

РОГОВАЯ ОБМАНКА – РОГОВАА ОБМАНКА 

 

РОГОВИК - РОГОВИК 
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РОДНИК — ДЖЕРЕЛО — вихід підземних вод на денну 

поверхню на схилі річкової долини, балки тощо. 

 

РОДОНИТ - РОДОНІТ 

 

РОЗА ВЕТРОВ — РОЗА ВІТРІВ — діаграма, що показує 

повторюваність вітрів різних напрямків у певній місцевості за 

багаторічними середніми даними для місяця, сезону або року. 

 

РОПАКИ — РОПАКИ (див. Торосы). 

 

РОСА — РОСА — один із видів наземних гідрометеорів; 

дрібні крапельки води, охолодженої внаслідок нічного 

ефективного випромінювання, що виділилися на земній 

поверхні та наземних предметах. В помірних широтах може 

дати за ніч 0,1–0,5 мм опадів. 

 

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ – РОЗСИПНІ 

РОДОВИЩА 

 

РТУТНЫЕ РУДЫ – РТУТНІ РУДИ 

 

РУБИН - РУБІН 

 

РУДА - РУДА 

 

РУМБ (англ. rhumb, від грец. rhombos — дзиґа, ромб) — 

РУМБ — напрямок до точки видимого горизонту відносно 

частин світу або кут між двома такими напрямками. Термін 

вживається гол. ч. у навігації, де коло горизонту поділяють на 

32 Р. 
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РУСЛО — РІЧИЩЕ, русло — найнижча частина річкової 

долини, по якій відбувається стік води в міжпаводочні 

періоди. Р. великих річок мають ширину від десятків та 

сотень м до кількох км (напр., Р. Амазонки, Обі). 

 

РУСЛОВАЯ ЭРОЗИЯ – РІЧКОВА ЕРОЗІЯ 

 

РУСЛОВЫЙ ПОТОК – РІЧИЩНИЙ ПОТІК 

 

РУСЛОВЫЙ СТОК – РІЧИЩНИЙ СТІК 

 

РУТИЛ - РУТИЛ 

 

РУЧЕЙ — РУЧАЙ, СТРУМОК — невеликий мілкий 

водотік із постійною або тимчасовою течією. 

 

РЫХЛАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА – ПУХКА ГІРСЬКА 

ПОРОДА 

 

РЯБЬ — БРИЖІ — початкова форма розвитку хвилювання 

під дією вітру, перетворюється надалі у гравітаційні хвилі. 

 

С 
САВАННА (ісп. sabana, запозич. з мови карибських 

індіанців) — САВАНА — тип рослинності тропічних широт, 

що характеризується сполученням трав’янистого покриву з 

окремими деревами, групами дерев, чагарниками. Трави 

(злакові) сягають висоти 3-5 м, дерева низкорослі. Всі 
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рослини належать до ксерофітів. Значно поширені в Африці, 

Пд. Америці, а також Пд.-Сх. Азії та Австралії. 

 

САЛЬЗЫ (італ., однина — salsa, від лат. salsus — cолоний) 

— САЛЬЗИ — грязьові вулкани. 

 

САМОРОДОК - САМОРОДОК 

 

САМУМ (араб. – пекучий вітер) — САМУМ — сухий 

гарячий вітер у пустелях Аравії та Пн. Африки; шквал із 

піщаною бурею, часто з грозою. 

 

САПРОПЕЛИТЫ - САПРОПЕЛІТИ 

 

САПРОПЕЛЬ - САПРОПЕЛЬ 

 

САПФИР 

САРМА (від назви р. Сарма, в гирлі якої виникає вітер) — 

САРМА — сильний місцевий вітер (типу бори) на Байкалі. 

Швидкість С. від 15 до 40 м/с. 

 

СБРОС - СКИД 

 

СБРОСОВЫЕ ГОРЫ – СКИДОВІ ГОРИ 

 

СБРОСО-СДВИГ – СКИДО-ЗСУВ 

 

СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ – НАДГЛИБОКЕ 

БУРІННЯ 

 

СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА – НАДНОВА ЗІРКА 
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СВЕТОВОЙ ГОД — СВІТЛОВИЙ РІК — одиниця відстані 

в астрономії. Дорівнює шляху, який проходить промінь за 

один тропічний рік. С. р. дорівнює 9460 млрд. км. 

 

СВЕЧЕНИЕ МОРЯ – СВІТІННЯ МОРЯ 

 

СВИТА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – СВИТА ГЕОЛОГІЧНА 

 

СВОБОДНАЯ АТМОСФЕРА – ВІЛЬНА АТМОСФЕРА 

 

СВОД НЕБЕСНЫЙ — СКЛЕПІННЯ НЕБА (див. Небо). 

 

СЕВЕР — ПІВНІЧ — точка перетинання істинного 

горизонту з небесним меридіаном, одна з головних точок 

горизонту. 

 

СВЯЗАННЫЕ ВОДЫ – ЗВ ЯЗАНІ ВОДИ 

 

СГОННО-НАГОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ – ЗГОННО-

НАГОННІ ЯВИЩА 

 

СДВИГ - ЗСУВ 

 

СЕБХА -СЕБХА 

 

СЕВЕР - ПІВНІЧ 

 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ПІВНІЧНЕ СЯЙВО 

 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС — ПІВНІЧНИЙ ПОЛЮС — 

географічний полюс, розташований у Пн. півкулі в 

центральній частині Пн. Льодовитого океану. Першими 



 225 

впродовж 1908–1909 досягли П. п. амер. дослідники Ф. Кук 

та Р. Пірі. 

 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — ПІВНІЧНЕ 

ПОЛЯРНЕ КОЛО — паралель 66°23′, розташована в 

пн. півкулі Землі. П. п. к. – межа полярного дня та полярної 

ночі. 

 

СЕВЕРНЫЙ ТРОПИК — ПІВНІЧНИЙ ТРОПІК 

(див. Тропики).  

 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ АНТИЦИКЛОН – 

ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКИЙ АНТИЦИКЛОН 

 

СЕДИМЕНТАЦИЯ (від лат. sedimentum — oсідання) — 

СЕДИМЕНТАЦІЯ — процес осадонагромадження. 

Початкова стадія формування осадових порід. 

 

СЕЗОН (франц. saison, від лат. satio — сію, час сівби) — 

ПОРА РОКУ, сезон — частина року тривалістю в кілька 

місяців, що виокремлюється за астрономічними, 

синоптичними або фенологічними ознаками. 

 

СЕЗОННАЯ МЕРЗЛОТА — СЕЗОННА МЕРЗЛОТА — 

природне явище, що призводить до утворення 

сезонномерзлих горизонтів ґрунтів, які повертаються до 

нормального стану впродовж теплої пори року. С. м. 

розвинена в холодних та помірних областях Землі. В області 

поширення багаторічної мерзлоти бере участь у специфічних 

процесах рельєфоутворення. 

 

СЕЗОННАЯ СНЕГОВАЯ ГРАНИЦА – СЕЗОННА 

СНІГОВА МЕЖА 
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ШКАЛА – СЕЙСМІЧНА ШКАЛА 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 

 

СЕЙСМИЧНОСТЬ (від грец. seismos — коливання, 

землетрус) — СЕЙСМІЧНІСТЬ — схильність Землі або 

окремих її територій до землетрусів 

 

СЕЙСМОЛОГИЯ - СЕЙСМОЛОГІЯ 

 

СЕЙШИ (франц., однина — seiche) — СЕЙШІ — стоячі 

хвилі в невеликих замкнених водоймищах (морях, затоках, 

озерах). С. виникають під дією різниці атмосферного тиску, 

згонів та нагонів води. 

 

СЕКРЕЦИЯ  - СЕКРЕЦІЯ 

 

СЕКСТАНТ (від лат. sextus — шостий) — СЕКСТАНТ — 

кутомірний прилад, що використовується в мореплавстві та 

авіації. 

 

СЕЛЕКТИВНАЯ ЭРОЗИЯ – СЕЛЕКТИВНА ЕРОЗІЯ 

 

СЕЛЬ (від араб. сайль — бурхливий потік) — СЕЛЬ, мур — 

грязьовий або грязьокам’яний потік, що виникає раптово, гол. 

ч. у річищах гірських річок як наслідок різкого паводку, 

викликаного інтенсивними зливами або інтенсивним 

сніготаненням в умовах нагромадження великої кількості 

продуктів вивітрювання на схилах. В Україні найвідоміші С. 

– в Карпатах. 

 

СЕЛЬВА (портуґ. selva, від лат. silva — ліс) — СЕЛЬВА — 

бразильська назва вологоекваторіальних лісів. 
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СЕЛЬГИ (карел.) — СЕЛЬГИ — місцева назва 

пасмоподібних форм рельєфу льодовикового походження. 

 

СЕМИАРИДНЫЙ КЛИМАТ (від лат. semi- — напів- та 

aridus — сухий) — СЕМIАРИДНИЙ КЛІМАТ — 

напівсухий, напіваридний клімат; клімат пустель помірних 

широт. 

 

СЕМИГУМИДНЫЙ КЛИМАТ (від лат. semi- — напів- та 

humidus — вологий) — СЕМIГУМИДНИЙ КЛІМАТ — 

напіввологий клімат; клімат із меншою кількістю опадів, ніж 

гумідний. Характерний для областей зі степовою та 

лісостеповою рослинністю.  

 

СЕНТЯБРЬ — ВЕРЕСЕНЬ. 

 

СЕРА САМОРОДНАЯ – СІРКА САМОРОДНА 

СЕРАКИ (франц., одн. — serac, від лат. serum — сироватка) 

— СЕРАКИ — льодові пики та зубці на поверхні льодовиків 

у місцях утворення льодоспадів. Утворюються внаслідок 

нерівномірного танення язика льодовика.  

 

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА — СРІБЛЯСТІ ХМАРИ — 

напівпрозорі легкі хмари в мезосфері на висоті 70-90 км. 

Складаються з льодяних кришталиків та частинок 

вулканічного й метеорного пилу, що розсіюють сонячне 

світло. Спостерігаються між 50-75° пн. ш. та 40-60° пд. ш. 

 

СЕРЕБРО САМОРОДНОЕ – СРІДЛО САМОРОДНЕ 

 

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА – СРІБЛЯСТІ ХМАРИ 
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СЕРЕБРЯНЫЕ РУДЫ – СРІБЛЯСТІ РУДИ 

 

СЕРИР (араб.) — СЕРИР — великі кам’янисто-щебенюваті 

рівнинні пустелі в Лівії (різновид гамади). 

 

СЕРОЗЕМЫ - СІРОЗЕМИ 

 

СЕРПЕНТИН - СЕРОПЕНТИН 

 

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ – СІРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ 

 

СЕТКА ГРАДУСНАЯ — СІТКА ГРАДУСНА — у картогр.: 

мережа меридіанів та паралелів, позначених градусами. 

 

СЕТЬ РЕЧНАЯ  — МЕРЕЖА РІЧКОВА (див. Речная 

сеть).   

 

СЖАТИЕ ЗЕМЛИ — СТИСНЕННЯ ЗЕМЛІ — величина, 

що характеризує відхилення форми земного еліпсоїду від 

кулі, дорівнює відношенню різниці екваторіального та 

полярного радіусів до радіуса екватора (1: 298,3). 

 

СИАЛЬ - СІАЛЬ 

 

СИДЕРИТ - СИДЕРИТ 

 

СИДЕРИЧЕСКИЙ ГОД – СИДЕРИЧНИЙ РІК 

 

СИДЕРИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ (від лат. sidus, род. відм. — 

sideris — зірка, небесне світило) — СИДЕРИЧНИЙ 

МІСЯЦЬ — зоряний місяць, проміжок часу, упродовж якого 

Місяць робить повний оберт навколо Землі. Середня 

тривалість С. м. 27,3217 середньої сонячної доби. 
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СИЗИГИИ (від грец. syzygia — з’єднання, спряження) — 

СИЗИГІЇ — моменти нового Місяця та повного Місяця, коли 

Сонце, Місяць та Земля опиняються на одній прямій.  

 

СИЛА ВЕТРА — СИЛА ВІТРУ — швидкість вітру, 

виражена в балах. 

 

СИЛА КОРИОЛИСА — СИЛА КОРІОЛІСА — допоміжна 

сила інерції, яка проявляється під час руху тіла, що 

розглядається відносно системи координат, яка обертається 

(сферична поверхня Землі) — відхиляюча сила обертання 

Землі. Наз. за йменням франц. вченого Ґ. Коріоліса, який 

упровадив у 19 ст. поняття відносного руху. 

 

СИЛИКАТЫ - СИЛІКАТИ 

 

СИЛУРИЙСАЯ СИСТЕМА – СИЛУРІЙСЬКА 

СИСТЕМА 

 

СИЛЬВИН - СИЛЬВІН 

 

СИМА - СІМА 

 

СИНГЕНЕЗ - СИНГЕНЕЗА 

 

СИНГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУКЦЕССИЯ – 

СИНГЕНЕТИЧНА СУКЦЕСІЯ 

 

СИНЕКЛИЗА - СИНЕКЛІЗА 

 

СИНКЛИНАЛЬ (від грец. synklino — нахилення) — 

СИНКЛІНАЛЬ — складка з вигином верств, спрямованих 
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опуклістю вниз, із молодшими відкладами в центральній 

частині (ядрі). 

 

СИНКЛИНОРИЙ - СИНКЛІНОРІЙ 

 

СИНОДИЧЕСКИЙ МЕСЯЦ (від грец. synodos — з’єднання, 

зближення) — СИНОДИЧНИЙ МІСЯЦЬ — проміжок часу, 

упродовж якого відбувається повна зміна місячних фаз. 

Середня тривалість 29,5306 середніх сонячних діб. 

 

СИНОПТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ (від грец. 

synoptikos — здатний усе оглянути) — СИНОПТИЧНА 

МЕТЕОРОЛОГІЯ — розділ метеорології, що вивчає 

атмосферні процеси, які викликають зміни в погоді. 

Основний метод у С. м. — відображення стану атмосфери на 

синоптичних картах і вертикальних розрізах. 

 

СИРОККО (італ. scirocco, від араб. шарк — схід) — 

СІРОКО — теплі вітри південних румбів, що 

спостерігаються в передній частині циклону, поширені в 

басейні Середземного м. В західних частинах 

Середземномор’я повітря вологе, а в східних — набуває 

властивостей фену та стає сухим. 

 

СИСТЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ (від грец. systema — ціле, 

складене з частин) — СИСТЕМА ГЕОЛОГІЧНА — 

сукупність гірських порід, що характеризується певною 

викопною фауною та флорою. С. г. поділяється на відділи, а 

відділи — на яруси. Час, упродовж якого утворилася С. г., 

наз. геологічним періодом (десятки млн. років). 

 

СИФОН - СІФОН 
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СКЕЛЕТНЫЕ ПОЧВЫ - СКЕЛЕТНІ ҐРУНТИ 

 

СКЛАДКА - СКЛАДКА 

 

СКЛАДКООБРАЗОВАНИЕ - СКЛАДКОУТВОРЕННЯ 

 

СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ – СКЛАДЧАСТА ОБЛАСТЬ 

 

СКЛАДЧАТО-ГЛЫБОВЫЕ ГОРЫ – СКЛАДЧАСТО – 

БРИЛОВІ ГОРИ  

 

СКЛАДЧАТЫЕ ГОРЫ — СКЛАДЧАСТІ ГОРИ — гори, 

основні орографічні елементи яких на ранніх стадіях 

розвитку відповідають складчастим деформаціям при 

підлеглій ролі розривних порушень. Звичайно належать до 

епігеосинклінальних гір, які виникли на місці 

геосинклінальних систем (напр., Центр. Копетдаґ). 

 

СКЛОН — СХИЛ, укіс — похила ділянка земної поверхні, 

що обмежує додатні та від’ємні форми рельєфу.  

 

СКЛОНЕНИЕ  НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА — 

СХИЛЕННЯ НЕБЕСНОГО СВІТИЛА — одна з 

кооординат у небесній системі координат; величина дуги кола 

Сонця між екватором та небесним світилом, відраховується 

від небесного екватора на північ (+) та південь (-). 

 

СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ – СХИЛОВІ ПРОЦЕСИ 

 

СКЛЯНКА - СКЛЯНКА 

 

СКОРОСТЬ ВЕТРА — ШВИДКІСТЬ ВІТРУ — числова 

величина швидкості руху повітря, що вимірюється у м/с, 
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км/год, у вузлах. Ш. в., що вимірюється за шкалою Бофорта, 

наз. силою вітру. 

 

СКРЭБ - СКРЕБ 

 

СКУЛЬПТУРНЫЙ РЕЛЬЕФ – СКУЛЬПТУРНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

СЛАНЕЦ - СЛАНЕЦЬ 

 

СЛАНЦЕВАТОСТЬ - СЛАНЦЮВАТІСТЬ 

 

СЛЕПАЯ ДОЛИНА – СЛІПА ДОЛИНА 

 

СЛОИСТО-ДОЖДЕВЫЕ ОБЛАКА – ШАРУВАТО-

ДОЩОВІ ХМАРИ 

 

СЛОИСТО-КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА – ШАРУВАТО-

КУПЧАСТІ ХМАРИ 

 

СЛОИСТОСТЬ - ШАРУВАТІСТЬ 

 

СЛОИСТЫЕ ОБЛАКА – ШАРУВАТІ ХМАРИ 

 

СЛОЙ СКАЧКА — ШАР СКАЧКА — шар води в океані, в 

якому вертикальні ґрадієнти океанографічних характеристик 

(температури, солоності, щільності тощо) різко змінюються 

порівняно з вище- та нижчерозташованими шарами. Різко 

виражений Ш. с. перешкоджає проникненню зверху вниз 

зважених у воді предметів. Напр., підводний човен може 

лежати на Ш. с. як на ґрунті, відкіля й пішла назва ―рідкий 

ґрунт‖. 

 

СЛОЙ ТРЕНИЯ – ШАР ТЕРТЯ 
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СЛЮДЫ - СЛЮДИ 

 

СМЕРЧ — СМЕРЧ — сильний атмосферний вихор із 

вертикальною віссю довжиною в декілька десятків м. 

Виникає під купчасто-дощовою хмарою й переміщується 

разом із нею. Тривалість — декілька хвилин. Швидкості вітру 

у С. можуть сягати 50-100 м/с разом із сильною вертикальною 

складовою. Супроводжується грозою, дощем, градом; 

призводить до великих руйнацій на земній поверхні. Над 

суходолом С. часто наз. тромбом, над морем — торнадо. 

 

СМЕШАННЫЕ ОБЛАКА – МІШАНІ ХМАРИ 

 

СМОГ (англ. smog, від smoke — дим та fog — туман) — 

СМОҐ — сильно забруднене повітря великих міст і 

промислових центрів. 

 

СНЕГ — СНІГ — тверді атмосферні опади, що випадають із 

хмар у вигляді різноманітних за формою снігових або 

льодяних кришталиків. 

 

СНЕГОВАЯ ГРАНИЦА — СНІГОВА МЕЖА, снігова 

лінія — висотний рівень, вище за який сніг та інші тверді 

опади можуть зберігатися на горизонтальних відкритих 

поверхнях хоча б у вигляді невеликих плям упродовж усього 

року, тобто нагромадження твердих опадів переважає над їх 

таненням та випаровуванням. Розрізняють кліматичну С. м. 

(або істинну) та сезонну (або тимчасову), а також місцеву 

орографічну та фірнову. 

 

СНЕГОПАД - СНІГОПАД 
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СНЕГОТАЯНИЕ - СНІГОТАНЕННЯ 

 

СНЕЖНАЯ КРУПА – СНІЖНА КРУПА 

 

СНЕЖНАЯ ЭРОЗИЯ – СНІЖНА ЕРОЗІЯ 

 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ – СНІЖНИЙ ПОКРИВ 

 

СНЕЖУРА - СНІЖУРА 

 

СНЕЖНИКИ — СНІЖНИКИ — нерухомі скупчення снігу, 

фірну та льоду в місцях, захищених від сонця та вітру. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ – 

СУЧАСНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ 

 

СОГЛАСНОЕ ЗАЛЕГАНИЕ УЗГОДЖЕНЕ ЗАЛЯГАННЯ 

 

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ – З ЄДНАННЯ ПЛАНЕТ 

 

СОЗВЕЗДИЯ — СУЗІР’Я — ділянки зоряного неба, які 

виділено для зручності орієнтування на небесній сфері та 

позначення зірок. Все небо поділено на 88 С., які мають імена 

міфічних героїв (напр., Геркулес, Персей), тварин (Лев, 

Жираф), предметів (Терези, Ліра). Найяскравіші зірки в С. 

позначені грец. літерами. 

 

СОЛЕВОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ – СОЛЬОВЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

СОЛЕНОСТЬ МОРСКОЙ ВОДЫ – СОЛОНІСТЬ 

МОРСЬКОЇ ВОДИ 
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СОЛИФЛЮКЦИЯ (від лат. solum — ґрунт, земля та fluctio 

— витікання) — СОЛІФЛЮКЦІЯ — пластична течія 

зволожених тонкодисперсних ґрунтів на схилах, що 

відбувається внаслідок їх промерзання, протанення та сили 

тяжіння. В результаті утворюються вали, пасма, тераси тощо. 

Поширена в областях багаторічної мерзлоти та локально-

сезонного промерзання. 

 

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ (від лат. activus — діяльний) 

— СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ — сукупність фізичних змін, 

що відбуваються на Сонці. Зовнішній прояв С. а. — сонячні 

плями, факели, флокули, протуберанці тощо. С. а. 

відбивається на стані земної атмосфери (полярні сяйва, 

магнітні бурі), а також на стані живих організмів 

(урожайність, епідемії хвороб тощо). 

 

СОЛНЕЧНАЯ КОРОНА – СОНЯЧНА КОРОНА 

 

СОЛНЕЧНАЯ ПОСТОЯННАЯ — СОНЯЧНА СТАЛА — 

інтенсивність сонячної радіації на верхній межі атмосфери. 

Дорівнює 1,98 кал/хв на площі в 1 см
2
, перпендикулярній до 

сонячних променів. Слугує для розрахунків солярного 

клімату. 

 

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (від лат. radiatio — 

випромінювання) — СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ — 

електромагнітне та корпускулярне випромінювання Сонця. 

С. р. — джерело енергії екзогенних процесів, що 

відбуваються на земній поверхні. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА — СОНЯЧНА СИСТЕМА — 

система гравітаційно поєднаних небесних тіл, що складається 

з центрального масивного тіла — Сонця та 8 планет (статус 
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Плутона як планети залишається проблематичним), які 

рухаються навколо нього. До С. с. входять також десятки 

тисяч малих планет, комет i метеорних тіл.  

 

СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ — СОНЯЧНИЙ ЧАС — шкала 

часу, що визначається обертанням Землі навколо Сонця. 

Розрізняють істинний сонячний час та середній сонячний час. 

Різниця між ними в будь-який момент складає рівняння часу. 

 

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ — СОНЯЧНЕ 

ЗАТЕМНЕННЯ — астрономічне явище, при якому Сонце 

затуляється Місяцем, що проходить поміж Землею та 

Сонцем. Розрізняють повне та неповне С. з. 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА 

 

СОЛНЕЧНЫЕ СУТКИ — СОНЯЧНА ДОБА — проміжок 

часу між двома послідовними верхніми (власне С. д.) або 

нижніми (громадянська доба) кульмінаціями Сонця. Середня 

сонячна доба дорівнює 24 год. 3 хв. 56,55536 с зоряного часу. 

 

СОЛНЦЕ — СОНЦЕ — центральне тіло Сонячної системи, 

розпечена плазмова куля. Джерело енергії — ядерні 

перетворення водню та гелію в центр. частині С., де 

температура перевищує 10 млн. К. С. — основне джерело 

енергії для всіх процесів, що відбуваються в географічній 

оболонці та магнітосфері Землі.  

 

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ — СОНЦЕСТОЯННЯ — момент 

часу, коли Сонце проходить через найпівнічнішу (літнє С.) 

або найпівденнішу (зимове С.) точку екліптики. 

 

СОЛОНЦЫ 
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СОЛОНЧАКИ 

 

СОЛЯНАЯ КОРКА 

 

СОЛЯНАЯ ТЕКТОНИКА 

 

СОЛЯНОЙ ШТОК 

 

СОЛЯРНЫЙ КЛИМАТ (від лат. solaris — сонячний) — 

СОЛЯРНИЙ КЛІМАТ — умовний клімат, клімат на верхній 

межі атмосфери, який залежить лише від кута падіння 

сонячних променів. 

 

СОПКА 

 

СОТОВЫЕ СКАЛЫ 

 

СОЦИОСФЕРА 

 

СПАЙНОСТЬ МИНЕРАЛОВ 

 

СПЕЛЕОЛОГИЯ (від грец. spelaion — печера та logos — 

наука) — СПЕЛЕОЛОГІЯ — галузь знання про печери, їх 

походження, мікроклімат, води, органічний світ і 

використання їх людиною в минулому й тепер. 

 

СПЛАВИНА - СПЛАВИНА 

 

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ 

 

СПРЕДИНГ 
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СПУТНИКИ ПЛАНЕТ — СУПУТНИКИ ПЛАНЕТ — тіла 

природного або штучного походження, що обертаються 

навколо планет. Природні С. є в Марса, Юпітера, Сатурна, 

Урана, Нептуна.  

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ КЛИМАТ 

 

СРЕДИННАЯ МОРЕНА 

 

СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ — 

СЕРЕДИННООКЕАНІЧНІ ХРЕБТИ — планетарні системи 

потужних гірських споруд у межах ложа океана, що 

характеризуються широким розвитком розривних порушень 

земної кори, збільшеним притоком тепла з надр Землі, 

активним вулканізмом та високою сейсмічністю. 

 

СРЕДНЕЕ СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ — СЕРЕДНІЙ 

СОНЯЧНИЙ ЧАС — шкала часу, що визначається видимим 

добовим рухом т. зв. середнього Сонця — точки, що 

рівномірно рухається по небесному екватору, робить один 

оберт за рік і проходить через точку весняного рівнодення 

одночасно з істинним Сонцем. 

 

СРЕДНИЕ СОЛНЕЧНЫЕ СУТКИ — СЕРЕДНЯ 

СОНЯЧНА ДОБА — див. Солнечные сутки. 

 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА – СТАДІ 

 РОЗВИТКУ РЕЛЬЄФУ 

 

СТАЛАГМИТЫ (від грец. stalagma — крапля) — 

СТАЛАГМІТИ — натічні мінеральні утворення (найчастіше 
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вапнякові), що підіймаються у вигляді бурульок, стовпів тощо 

з дна підземних порожнин (печер, галерей). Утворюються 

внаслідок осадконагромадження вуглекислого кальцію при 

випаровуванні його розчину, що капає зі стелі порожнини. 

 

СТАЛАКТИТЫ (від грец. stalaktos — натічний по краплі) — 

СТАЛАКТИТИ — натічні мінеральні утворення (найчастіше 

вапнякові), що звисають у вигляді бурульок, трубок, бахроми 

тощо зі стелі та верхніх частин стін підземних порожнин 

(печер, галерей). Виникають внаслідок випаровування 

насиченої кальцієм та вуглекислим газом води. 

 

СТАМУХИ — СТАМУХИ, шихани — окремі 

нагромадження брил льоду на мілині в морі. Висотою 

сягають понад 10 м.  

 

СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕРА – СТАНДАРТНА 

АТМОСФЕРА 

 

СТАНДАРТНОЕ АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

СТАРИЦА — СТАРИК, старорічище, староріччя, стариця 

— заплавне озеро, що утворилося внаслідок спрямлення 

річища та відокремлення його частини (див. Меандр). 

 

СТАРОРЕЧЬЕ – СТАРОРІЧЧЯ (СТАРОРІЧИЩЕ) 

 

СТАРЫЙ СВЕТ — СТАРИЙ СВІТ — назва підрозділу 

поверхні Землі, що склалася історично. Включає Європу, 

Азію та Африку. Протиставляється Новому Світові. 

 

СТАРЫЙ СТИЛЬ — СТАРИЙ СТИЛЬ — юліанський 

календар, система обчислення часу, в якій із кожних 4 років 
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3 роки мають по 365 діб і 1 (високосний) має 366 діб. 

Запроваджений у Стародавньому Римі Юлієм Цезарем з 

1 січня 45 року до н. е. (708 рік від заснування Риму). 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ АНТИЦИКЛОН – СТАЦІОНАРНИЙ 

АНТИЦИКЛОН 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ ФРОНТ – СТАЦІОНАРНИЙ ФРОНТ 

 

СТЕПНЫЕ БЛЮДЦА — СТЕПОВІ БЛЮДЦЯ, западини, 

поди — майже пласкі, часто округлі зниження рельєфу у 

степовій та лісостеповій зонах. Виникають як результат 

ґрунтоутворюючих процесів, а також при просіданні ґрунту 

внаслідок вилуговування та вимивання порід, розташованих 

нижче, тобто внаслідок суфозії. 

 

СТЕПЬ - СТЕП 

 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ – СТИХІЙНЕ ЛИХО 

 

СТОК - СТІК 

 

СТОКОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ – СТОКОВІ ТЕЧІЇ 

 

СТОЛОВЫЕ ГОРЫ – СТОЛОВІ ГОРИ 

 

СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА – СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ 

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ – СТІЧНІ ВОДИ 

 

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ – СТОЯЧІ ХВИЛІ 

 



 241 

СТРАНА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ — КРАЇНА 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА — одна з найвищих одиниць 

фізико-географічного районування. Найчастіше К. ф.-г. 

відповідають морфоструктурам (напр., Кримські гори, Урал, 

Туранська рівнина). 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ — КРАЇНОЗНАВСТВО — галузь 

географії, що вивчає конкретні території (материки, країни, 

великі райони). 

 

СТРАНЫ СВЕТА — КРАЇНИ СВІТУ, сторони горизонту 

— чотири головні точки горизонту: північ, південь, схід і 

захід. Іноді К. с. наз. відповідні чверті горизонту: північну, 

південну, східну та західну. 

 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – 

МСТРАТИГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 

СТРАТИГРАФИЯ (від лат. stratus — настил, шар та грец. 

grapho — пишу) — СТРАТИГРАФІЯ — розділ геології, що 

вивчає послідовність нашарування гірських порід, їх 

просторові взаємовідносини та геологічний вік. 

 

СТРАТИФИКАЦИЯ (від лат. stratus — настил, шар та facio 

— роблю) — СТРАТИФІКАЦІЯ — в геол.: залягання 

осадових гірських порід у земній корі у вигляді пластів або 

верств. 

 

СТРАТОВУЛКАНЫ — СТРАТОВУЛКАНИ, шаруваті 

вулкани — вулкани, конуси яких складені потоками 

стверділої лави та її уламками (брили, бомби, лапілі), що 

cцементувалися та перетворилися на туф. Утворюються при 

чергуванні виливу лави та вибухової діяльності вулкану. 
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Більшість С. мають конічну форму, кратер у вигляді лійки до 

1 км впоперек (напр., Ключевська сопка, влк. Фудзіяма). 

 

СТРАТОСФЕРА (від лат. stratus — настил, шар та грец. 

spháira — куля) — СТРАТОСФЕРА — шар атмосфери між 

тропосферою та мезосферою (тобто, між висотами від 8-18 до 

40-50 км). Вирізняється підвищенням температури з висотою 

(внаслідок поглинання ультрафіолетової сонячної радіації 

озоном), зменшенням атмосферного тиску, відсутністю 

водяної пари. 

 

СТРЕЖЕНЬ — СТРИЖЕНЬ РІЧКИ — лінія, яка з’єднує 

точки з найбільшими швидкостями течії в річному потоці. 

 

СТРЕЛКА — СТРІЛКА — вузька намивна смуга суходолу, 

що виступає в бік моря. Утворюється в місці зустрічі двох 

потоків, що рухаються назустріч один одному вздовж берега. 

 

СТРЕМНИНА — БИСТРИНА, бистрінь — ділянка річки з 

порогами, тому — з великими значеннями падіння та 

швидкості течії. 

 

СТРУЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ – СТРЕМЕНЕВА ТЕЧІЯ 

 

СТРУКТУРНАЯ ТЕРРАСА – СТРУКТУРНА ТЕРАСА 

 

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦИОНЫЙ РЕЛЬЕФ – 

СТРУКТУРНО-ДЕНУДАЦІЙНИЙ РЕЛЬЄФ 

 

СУБАКВАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ – СУБАКВАЛЬНИЙ 

ЛАНДШАФТ 
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СУБАЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС (від лат. sub — під) — 

СУБАЛЬПІЙСЬКИЙ ПОЯС — природний висотний пояс у 

добре та рівномірно зволожених горах помірних та 

субтропічних широт. Розташований нижче альпійського 

поясу та вище лісового гірського поясу.  

 

СУБАРКТИКА - СУБАРКТИКА 

 

СУБДУКЦИЯ - СУБДУКЦІЯ 

 

СУБЛИМАЦИЯ (пізньолат. sublimatio, від лат. sublimo — 

високо піднімаю, підношу) — СУБЛІМАЦІЯ — процес 

переходу речовини з кристалічного стану в газоподібний. В 

метеорології термін «С.» вживається у зворотньому значенні, 

тобто перехід води в атмосфері з газоподібного стану в 

твердий з утворенням льодових кришталиків (напр., при 

утворенні інею). 

 

СУБОРЬ - СУБІР 

 

СУБСЕКВЕНТНАЯ ДОЛИНА – СУБСЕКВЕНТНА 

ДОЛИНА 

 

СУБТРОПИКИ - СУБТРОПІКИ 

 

СУГЛИНОК - СУГЛИНОК 

 

СУКЦЕССИЯ - СУКЦЕСІЯ 

 

СУЛЬФАТЫ - СУЛЬФАТИ 

 

СУЛЬФИДЫ - СУЛЬФІДИ 
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СУМЕРКИ — СУТІНКИ — оптичне явище, що 

спостерігається в атмосфері перед сходом або після заходу 

Сонця. Тривалість С. залежить від географічної широти. 

 

СУММАРНАЯ РАДИАЦИЯ — СУМАРНА РАДІАЦІЯ — 

сукупність прямої та розсіяної сонячної радіації, що 

надходить на земну поверхню. С. р. — прибуткова частина 

радіаційного балансу земної поверхні. Вимірюється у кал/см
2
 

або ккал/см
2
 за одиницю часу. 

 

СУНДУЧНАЯ СКЛАДКА – СУНДУЧА СКЛАДКА 

 

СУПЕСЬ - СУПІСОК 

 

СУСПЕНЗИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ (від лат. suspensio — 

підвішування) — СУСПЕНЗІЙНІ ТЕЧІЇ, суспензійні 

потоки — характерні придонні течії, які є одним із важливих 

чинників  рельєфо- та осадкоутворення в морях та океанах. 

Виникають як наслідок насичення вод придонного потоку 

зваженим твердим матеріалом, найчастіше мінеральними 

частинками алювіального походження. 

 

СУТКИ - ДОБА 

 

СУТОЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ — ДОБОВЕ 

ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ — обертання Землі навколо своєї осі, 

нахиленої до площини орбіти під кутом 66°33′, із періодом 

23 год. 56 хв. 4 с (одна зоряна доба). 

 

СУТОЧНОЕ НЕРАВЕНСТВ ПРИЛИВОВ 

СУФФОЗИЯ (від лат. suffossio — підкопування) — 

СУФОЗІЯ — винесення дрібних мінеральних частинок 

розчинами води, що фільтрується в товщі гірських порід. 
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СУХОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ (від грец. 

adiabatos — неперехiдний, замкнений та лат. gradiens — 

крокуючий) — СУХОАДІАБАТИЧНИЙ ҐРАДІЄНТ — 

зменшення (збільшення) температури повітря на кожні 100 м 

на 1°С при піднятті (опусканні) повітряного потоку без 

теплообміну з оточуючим середовищем. Сухоадіабатичні 

процеси в антициклоні призводять до зниження вологості, 

зменшення інтенсивності конденсації, відтак — відсутності  

хмарності, переважання сухої ясної погоди, холодної — 

взимку, жаркої — влітку.   

 

СУХОАДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – 

СУХОАДІАБАТИЧНИЙ ПРОЦЕС  

 

СУХОВЕЙ — СУХОВІЙ — вітер при високій температурі 

та низькій відносній вологості повітря у степах та напівпусте-

лях. При С. підсилюється випарування, що внаслідок браку 

вологи у ґрунті призводить до загибелі рослин. 

 

СУХОДОЛ — СУХОДІЛ — велика балка з пласким дном 

або суха долина, що заповнюється лише навесні талими 

сніговими водами. 

 

СУХОЙ СЕЗОН – СУХИЙ СЕЗОН 

 

СФАГНОВОЕ БОЛОТО – СФАГНОВЕ БОЛОТО 

 

СФАЛЕРИТ - СФАЛЕРИТ 

 

СФЕРОИД (від грец. sphaira — куля та eidos — вигляд) — 

СФЕРОЇД — еліпсоїд обертання з невеликим стисненням. У 
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загальному розумінні С. — будь-яка поверхня, в т. ч. земна, 

що близька за формою до сфери. 

 

СЫРТЫ - СИРТИ 

Т 
ТАЕЖНАЯ ЗОНА – ТАЙГОВА ЗОНА 

 

ТАЕЖНЫЕ ПОЧВЫ – ТАЙГОВІ ҐРУНТИ 

 

ТАЙГА (тюрк. — височина) — ТАЙГА — ліси північного 

помірного поясу, складені бореальними видами хвойних 

деревинних порід із домішками листяних. Т. притаманний 

однорідний склад дерев, практична відсутність підліску. 

Значно поширена в Пн. Азії, гірських районах Пн. Європи, 

Пн. Америці тощо. 

 

ТАЙФУН (англ. typhoon, від кит. тай фин — великий вітер) 

— ТАЙФУН — назва тропічних циклонів штормової та 

ураганної сили на Далекому Сході Євразії. Виникають 

переважно влітку та восени поблизу Філіпінських о-вів і 

рухаються вздовж берегів Китаю та Японії. В середньому за 

рік буває 28 Т. 

 

ТАКСОН (від грец. taxis — порядок, розташування та nomos 

— закон) — ТАКСОН — назва класифікаційних одиниць, 

що показують їхній ранг або місце в системі.   

 

ТАКЫРЫ (тюрк. рівний, згладжений) — ТАКИРИ — пласкі 

зниження в пустелях Центр. Азії, вкриті глинистими 

відкладами. Ці зниження іноді заповнюються паводковою або 

дощовою водою. Після випарування води дно Т. являє собою 
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тверду скоринку, розбиту шпаринами на окремі луски; майже 

відсутня рослинність.       

 

ТАРЫН (якут.) — ТАРИН — назва наледі, поширена в 

Сибіру та на Далекому Сході. 

 

ТАЛАССОКРАТОН - ТАЛАСОКРАТОН 

 

ТАЛИК - ТАЛИК 

 

ТАЛЬВЕГ - ТАЛЬВЕГ 

 

ТАЛЬК - ТАЛЬК 

 

ТАНТАЛОВЫЕ РУДЫ - ТАНТАЛОВІ РУДИ 

 

ТАРЫН - ТАРИН 

 

ТАФОНИ - ТАФОНІ 

 

ТАФРОГЕНЕЗ - ТАФРОГЕНЕЗА 

 

ТВЁРДЫЙ СТОК РЕК — ТВЕРДИЙ СТІК РІЧОК — 

переміщення водним потоком мінеральних та органічних 

речовин у вигляді твердих частинок. Характеризується 

об’ємом речовини, яка за певний час виноситься через переріз 

річки або з одиниці площі водозбору, а також потужністю 

змитого шару ґрунту. 

 

ТЕКТОГЕНЕЗ (від грец. tektos — ліплю, будую та genesis — 

походження) — ТЕКТОГЕНЕЗ — сукупність тектонічних 

рухів і процесів, що формують структуру земної кори. Термін 

«Т.» був запропонований нім. геологом Е. Гарманом. 
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ТЕКТОНИКА - ТЕКТОНІКА 

 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

ТЕКТОНОСФЕРА (грец. tektos — ліплю, будую та sphaira 

— куля) — ТЕКТОНОСФЕРА — зовнішня оболонка 

твердої Землі, до складу якої входять земна кора та верхня 

мантія і в якій головним чином відбуваються тектонічні та 

магматичні і метаморфічні процеси. 

 

ТЕЛЕСКОП (від грец. tele — далеко та skopeo — 

спостерігаю) — ТЕЛЕСКОП — астрономічний оптичний 

прилад для розглядання, фотографування небесних світил або 

для вивчення їх іншими методами. 

 

ТЕЛЛУРИЙ (від лат. tellus, род. відм. telluris — Земля) — 

ТЕЛУРІЙ — прилад для демонстрації руху Землі навколо 

Сонця та Місяця навколо Землі. 

 

ТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ТОКИ 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНВЕРСИЯ — ТЕМПЕРАТУРНА 

ІНВЕРСІЯ — підвищення температури повітря з висотою в 

деякому шарі атмосфери (див. Инверсия температуры). 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – 

ТЕМПЕРАТУРНА СТРАТИФІКАЦІЯФ 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ – ТЕМПЕРАТУРНИЙ 

ГРАДІЄНТ 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ (від лат. scala — дрaбина) — 

ТЕМПЕРАТУРНІ ШКАЛИ — система  порівнювальних 

числових значень температури. Кожна з Т. ш. (Цельсія, 

Фаренгaйта, Кельвіна, Реомюра) має дві або декілька 

реперних точок, що означають температури певних процесів, 

напр., точки танення льоду та точки кипіння води.  

 

ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА – ТЕОДОЛІТНА ЗЙОМКА 

 

ТЕПЛАЯ ВОЗДУШНАЯ МАСА – ТЕПЛА ПОВІТРЯНА 

МАСА 

 

ТЕПЛИЧНЫЙ ЭФФЕКТ – ТЕПЛИЧНИЙ ЕФЕКТ 

 

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — ТЕПЛОВЕ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ — електромагнітне випромінювання 

тіл, що мають температуру, вищу за абсолютний нуль. Т. в. 

властиве, зокрема, атмосфері. У вузькому розумінні Т. в. — 

інфрачервоне випромінювання. 

 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТОИ 

 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-

АТМОСФЕРА 

 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ЗЕМЛИ — ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС 

ЗЕМЛІ — алгебраїчна сума потоків тепла, що надходить до 

земної поверхні та покидає її. Виражається через рівняння 

R + P +  LЕ + В = 0, де R — радіаційний баланс земної 

поверхні, Р — турбулентний потік тепла між земною 

поверхнею та атмосферою; LЕ — надходження тепла через 

конденсацію водяної пари або витрата тепла на 

випаровування; В — надходження тепла з глибини ґрунту чи 
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водоймища або витрата тепла на нагрівання їх поверхонь. 

Характер теплового балансу та його енергетичний рівень 

визначають особливості та інтенсивність більшості 

екзогенних процесів. 

 

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК – ТЕПЛОВИЙ ПОТІК 

 

ТЕПЛОВОЙ ЭКВАТОР, термический экватор — 

ТЕПЛОВИЙ ЕКВАТОР, термічний екватор — лінія на 

поверхні земної кулі, що з’єднує місця з найбільшою 

середньорічною температурою. Відносно географічного 

екватора Т. е. розташований дещо північніше.  

 

ТЕПЛООБМЕН - ТЕПЛООБМІН 

 

ТЕПЛЫЙ ФРОНТ – ТЕПЛИЙ ФРОНТ 

 

ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ – ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ – ТЕРМІЧНА 

АНОМАЛІЯ 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИЯ – ТНРМІЧНА 

КОНВЕКЦІЯ 

 

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – ТЕРМІЧНА 

СТРАТИФІКАЦІЯ 

 

ТЕРМОАБРАЗИЯ - ТЕРМОАБРАЗІЯ 

 

ТЕРМОКАРСТ - ТЕРМОКАРСТ 

 

ТЕРМОКЛИН - ТЕРМОКЛІН 
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ТЕРМОМЕТР (грец. therme — тепло та metreo — вимірюю) 

— ТЕРМОМЕТР — прилад для вимірювання температури 

повітря, води або ґрунту. Розрізняють: рідинні (ртутні, 

спиртові) та деформаційні. Як еталон використовують 

водневий Т. 

 

ТЕРМОСФЕРА - ТЕРМОСФЕРА 

 

ТЕРМОЭРОЗИЯ - ТЕРМОЕРОЗІЯ 

 

ТЕРРА-РОССА (італ. terra rossa — червона земля) — ТЕРА-

РОСА — червоні ґрунти, що формуються на чистих вапняках 

в умовах субтропічного клімату із сухим сезоном. 

 

ТЕРРАСЫ (франц. terrasses, від лат. terra — земля) — 

ТЕРАСИ — форми рельєфу, горизонтальні або злегка 

нахилені ділянки на схилах річкових долин, обмежені 

уступами зверху та знизу. Розрізняють річкові, озерні, 

морські Т. 

 

ТЕРРИГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (від лат. terra — земля та 

грец. genesis — походження, народження) — ТЕРИГЕННІ 

ВІДКЛАДИ — континентальні відклади, що складаються з 

уламків різних порід і мінералів, які утворилися внаслідок 

денудаційних процесів на суходолі. Утворюються як y 

морських водоймищах, так і в депресіях суходолу. 

 

ТЕРРИКОННИК (франц. terri conique, від terri — відвал та 

conique — конічний) — ТЕРИКОН — конусоподібний 

відвал ―порожньої‖ породи на земній поверхні поблизу 

гірничих виробок (напр., вугільних шахт). 
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ТЕРРИТОРИЯ (від лат. terra — земля) — ТЕРИТОРІЯ — 

частина поверхні суходолу (на відміну від акваторії). 

 

ТЕТИС - ТЕТІС 

 

ТЕХНОГЕНЕЗ (від грец. techne — мистецтво, ремесло та 

genesis — народження, походження) — ТЕХНОГЕНЕЗ — 

походження та зміна ландшафтів під прямим або непрямим 

впливом техногенних чинників: гірничих розробок, 

промислових, енергетичних та сільськогосподарських 

підприємств, гідротехнічних споруд тощо. 

 

ТЕХНОГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ -0 ТЕХНОГЕННИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ТИП ЛАНДШАФТА – ТИП ЛАНДШАФТА 

 

ТИП МЕСТНОСТИ – ТИП МІСЦЕВОСТІ 

 

ТИП РЕЛЬЕФА – ТИП РЕЛЬЄФУ 

 

ТИТАНИТ - ТИТАНІТ 

 

ТИТАНОВЫЕ РУДЫ – ТИТАНОВІ РУДИ 

 

ТОЛЩА - ТОВЩА 

 

ТОМБОЛО - ТОМБОЛО 

 

ТОПАЗ - ТОПАЗ 

 

ТОПОГРАФИЯ (від грец. topos — місце та grapho — пишу) 

— ТОПОГРАФІЯ — наукова дисципліна, що розробляє 
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методи зйомки земної поверхні з метою створення 

загальногеографічних карт великого масштабу. 

 

ТОПОНИМИКА (від грец. topos — місце та onyma — ім’я) 

— ТОПОНІМІКА — галузь знань, що вивчає географічні 

назви, їх походження, системність, моделі, зміст і ареали. 

 

ТОРНАДО (ісп. tornado) — ТОРНАДО — амер. назва 

тромбів. 

 

ТОРОСЫ — ТОРОСИ — нагромадження крижин, що 

утворюються внаслідок бокового стиснення льодових полів. 

Розвинені в морях Пн. Льодовитого океану, де вони 

досягають висоти 8-10 м, а в прибережній частині — до 20 м. 

 

ТОРФ _- ТОРФ 

 

ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД – ТОЧКОВИЙ МЕТОД 

 

ТОЧКИ НУЛЕВЫХ ИСКАЖЕНИЙ – ТОЧКИ 

НУЛЬОВИХ СПОТВОРЕНЬ 

 

ТОЧКА РОСЫ — ТОЧКА РОСИ — температура, за якої 

повітря набуває стану насичення при певному вмісті водяної 

пари та незмінному тиску. 

 

ТОЛТРЫ — ТОВТРИ — скелясті, сильно розчленовані 

закарстовані вапнякові пагорби. Відомі в Україні на Поділлі. 

Мають мальовничий вигляд. Генетично являють собою 

бар’єрний риф давнього моря. 

 

ТОМБОЛО (італ. tombolo — подушка, дюна) — 

ТОМБОЛО, перейма — берегова акумулятивна форма 
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рельєфу у вигляді низької та вузької смуги з піска або 

черепашки, що з’єднує острів із берегом.  

 

ТРАНЗИТНАЯ РЕКА – ТРАНЗИТНА РІКА 

 

ТРАНСГРЕССИЯ (від лат. transgressio — перехід) — 

ТРАНСГРЕСІЯ — наступання моря на суходіл внаслідок 

опускання материкової частини земної кори. Протилежне — 

регресія моря.  

 

ТРАНСПОРТИРОВКА (від лат. transporto — переношу) — 

ТРАНСПОРТУВАННЯ. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ МАССЫ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВІТРЯНОЇ МАСИ 

 

ТРАППЫ (швед. trapp, від trappa — драбина) — ТРАПИ — 

загальна назва порід, що складають області потужних 

вулканічних вивержень та інтрузій базальтової магми в 

платформових областях земної кори (трапові області Сибіру, 

плоскогір’я Декан на п-ві Індостан). 

 

ТРЕПЕЛ - ТРЕПЕЛ 

 

ТРЕТИЧНАЯ СИСТЕМА – ТРЕТИЧНА СИСТЕМА 

 

ТРЕЩИНОВАТОСТЬ - ТРІЩИНУВАТІСТЬ 

 

ТРИАНГУЛЯЦИЯ (від лат. triangulum — трикутник) — 

ТРИАНГУЛЯЦІЯ — один iз методів створення системи 

опорних пунктів для топографічної зйомки та різних 

геодезичних вимірювань на місцевості. 
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ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) – ТРІАСОВА 

СИСТЕМА (ПЕРІОД) 

 

ТРОГ (нім. Trog — корито) — ТРОҐ — гірська долина, 

вироблена льодовиком. 

 

ТРОМБ (франц. trombe, від італ. tromba — смерч, досл. — 

труба) — ТРОМБ — сильний вихор над суходолом 

діаметром у декілька десятків метрів, що виникає під 

грозовою хмарою. Швидкості вітру в ньому сягають 50-

100 м/с, смуга руйнувань — сотні метрів завширшки. Виникає 

за жаркої погоди за нестійкої стратифікації атмосфери. В 

США наз. торнадо. 

 

ТРОПИКИ (від грец. tropikos kyklos — коло повороту) — 

ТРОПІКИ — паралелі, віддалені від екватора на 23°27′ до 

півночі (Північний або Тропік Рака) або до півдня (Південний 

або Тропік Козерога). 

 

ТРОПИЧЕСКИЕ КЛИМАТЫ – ТРОПІЧНІ КЛІМАТИ 

 

ТРОПИЧЕСКИЕ МУССОНЫ - МУСОНИ 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЗДУХ – ТРОПІЧНЕ ПОВІТРЯ 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ ГОД – ТРОПІЧНИЙ РІК 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН – ТРОПІЧНИЙ ЦИКЛОН 

 

ТРОПОПАУЗА - ТРОПОПАУЗА 

 

ТРОПОСФЕРА (грец. tropos — поворот, зміна та sphaira — 

куля) — ТРОПОСФЕРА — нижня частина атмосфери, що 
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особливо зазнає дії з боку земної поверхні. Простягається до 

висоти 8-10 км y полярних, 10-12 км y помірних та 14-18 км y 

тропічних широтах. Тут зосереджено понад 90% всієї маси 

атмосферного повітря та майже вся водяна пара. 

Характеризується зменшенням температури з висотою, 

сильним розвитком турбулентності та конвекції з 

утворенням хмар. 

 

ТРУБКА ВЗРЫВА – ТРУБКА ВИБУХУ 

 

ТРЯСИНА - ТРЯСОВИНА 

 

ТУМАН — ТУМАН — скупчення продуктів конденсації 

(водяних крапель, кришталиків) у повітрі безпосередньо над 

земною поверхнею. Виникає внаслідок охолодження повітря 

або випарування з поверхні теплої води в холодну пору року. 

 

ТУНДРА (від фінськ. tunturi — безліса, гола височина) — 

ТУНДРА — тип рослинності, поширений у субарктичному 

поясі, який характеризується безліссям, широким розвитком 

мохово-лишайникових та чагарникових спільнот, що ростуть 

в умовах багаторічної мерзлоти. 

 

ТУНДРОВЫЕ ПОЧВЫ – ТУНДРОВІ ҐРУНТИ 

 

ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ – ТУРБУЛЕНТНА ТЕЧІЯ 

 

ТУРБУЛЕНТНЫЙ ТЕПЛООБМЕН (від лат. turbulentus — 

бурхливий, невпорядкований) — ТУРБУЛЕНТНИЙ 

ТЕПЛООБМІН — обмін тепла між різними шарами повітря 

або води шляхом перемішування. Відбувається в напрямку 

вертикального ґрадієнту потенційної температури. За стійкої 



 257 

стратифікації атмосфери або водної маси тепло надходить 

вниз, за нестійкої — догори. 

 

ТУРМАЛИН - ТУРМАЛІН 

 

ТУФ - ТУФ 

 

ТУФФИТ - ТУФІТ 

 

ТЫЛОВОЙ ШОВ – ТИЛОВИЙ ШОВ 

 

ТЬЕРРА КАЛЬЕНТЕ (ісп. tierra caliente — гаряча земля) — 

ТЬЄРРА КАЛЬЄНТЕ — назва нижнього (до 800-1500 м) 

висотного поясу в горах тропічних широт Америки. 

Характерний жаркий, переважно вологий клімат, 

переважання вічнозелених лісів та латеритних гірських 

ґрунтів.  

 

ТЬЕРРА ТЕМПЛАДА (ісп. tierra templada — помірна земля) 

— ТЬЄРРА ТЕМПЛАДА — назва середнього лісового 

висотного поясу в горах тропічних широт Америки (від 800-

1500  до 1500-2800 м, залежно від географічного 

положення). Характерні помірно теплий переважно вологий 

клімат, гірські гілейні ліси, гірські латеритні ґрунти. 

 

ТЬЕРРА ФРИА (ісп. tierra fría — холодна земля) — ТЬЄРРА 

ФРІА — назва верхнього лісового висотного поясу в горах 

тропічних широт Пд. та Центр. Америки (від 1500-2800 м до 

3200-3500 м, залежно від географічного положення). 

Характерні помірно холодний, вологий клімат із частими 

туманами, мішані ліси з розкішними папоротями, бамбуками, 

гірські латеритні ґрунти.    
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ТЬЕРРА ЭЛАДА (ісп. tierra helada — льодяна земля) — 

ТЬЄРРА ЕЛАДА — назва верхнього висотного поясу в горах 

тропічних широт Америки (понад 3200-3500 м). Холодний 

високогірний клімат упродовж року. Поширені рослинні 

формації типу парамо, халка, пуна. 

 

ТЯГОТЕНИЕ - ТЯЖІННЯ 

 

ТЯГУН - ТЯГУН 

 

 

У 
УВАЛ — УВАЛ — видовжена височина з виположеними 

схилами без ясно вираженого підніжжя. Вершинна поверхня 

У. пласка або злегка опукла. Відносна висота до 200 м. 

 

УВАЛА - УВАЛА 

 

УВЛАЖНЕНИЕ - ЗВОЛОЖЕННЯ 

 

УГЛИ ИСКОПАЕМЫЕ – ВУГІЛЛЯ ВИКОПНЕ 

 

УГЛИСТЫЙ СЛАНЕЦ – ВУГЛИСТИЙ СЛАНЕЦЬ 

 

УГОЛ ПАДЕНИЯ – КУТ ПАДІННЯ 

 

УЗБОИ — УЗБОЇ — річкові долини, що збереглися в 

пустельних районах Центр. Азії як реліктові форми від 

зволожених епох або внаслідок давнього стоку транзитних 
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річок. У. з власним ім’ям ―Узбой‖ — старе річище Амудар’ї. 

Слугує річищем тимчасових зливових потоків. 

 

УЗЕЛ СЕЙШИ — ВУЗОЛ СЕЙШІ — лінія, вздовж якої 

відсутні коливання рівня під час сейші. 

 

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ, индекс 

(лат. index — список) — ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ 

НАЗВ, індекс — алфавітний список yсіх географічних назв, 

вміщених на окремій карті, в атласі або книзі, з позначенням 

відповідних об’єктів географічними координатами або 

літерою та цифрою клітини градусної сітки, в межах якої 

розташована назва.  

 

УКЛОН РЕКИ — ПОХИЛ РІЧКИ — відношення падіння 

річки на будь-якій ділянці до довжини цієї ділянки, або 

різниця абс. висот точок витоку та гирла, віднесена до 

довжини всієї річки; виражається через десятичний дріб або в 

промілле. 

 

УМЕРЕННЫЕ ШИРОТЫ – ПОМІРНІ ШИРОТИ 

 

УНАСЛЕДОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ – УСПАДКОВАНІ 

РУХИ 

 

УНАСЛЕДОВАННЫЙ РЕЛЬЕФ — УСПАДКОВАНИЙ 

РЕЛЬЄФ — сучасний рельєф, що повторює в основних 

рисах давній рельєф.  

 

УРАГАН (ісп. huracán) — УРАГАН — вітер руйнівної сили 

та значної тривалості, зі швидкістю 30 км/с і більше. 

 

УРАНОВЫЕ РУДЫ – УРАНОВІ РУДИ 
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УРЕЗ ВОДЫ — УРІЗ ВОДИ — лінія перетинання вільної 

поверхні води з поверхнею суходолу. 

 

УРОВЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ – РІВНЕВА ПОВЕРХНЯ 

 

УРОВЕНЬ КОНДЕНСАЦИИ — РІВЕНЬ КОНДЕНСАЦІЇ 

— висота, до якої повітря має адіабатично піднятися, аби 

водяна пара, що в ньому міститься, охолонувши, досягла 

стану насичення. Вище Р. к. виникають найнижчі хмари. 

 

УРОВЕНЬ МОРЯ – РІВЕНЬ МОРЯ 

 

УРОЧИЩЕ — УРОЧИЩЕ — одна з найнижчих 

таксономічних географічних одиниць, морфологічна складова 

частина географічного ландшафту. 

 

УСКОРЕННАЯ ЭРОЗИЯ – ПРИШВИДЧЕНА ЕРОЗІЯ 

 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ – УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

УСНУВШИЙ ВУЛКАН – ПОСНУЛИЙ ВУЛКАН 

 

УСТОЙЧИВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – СТІЙКА 

СТРАТИФІКАЦІЯ 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА – СТІЙКІСТЬ 

ЛАНДШАФТУ 

 

УСТУП - УСТУП 

 

УСТЬЕ РЕКИ — ГИРЛО РІЧКИ — місце впадіння річки в 

море, озеро (водосховище) або в іншу більшу річку. Основні 
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типи: нормальне Г. (або просте), коли річка зберігає постійну 

ширину річища до місця впадіння, естуарії та дельти. 

 

УХОДЯЩАЯ КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИАЦИЯ – 

ВИХІДНА ??? РАДІАЦІЯ ВИТІКАЮЧА??? 

ВИТРАТНА??? 

 

УЩЕЛЬЕ — УЩЕЛИНА — вузькі та глибокі долини (до 

1800 м глибше), частіше в гірських районах, вироблені 

річкою у твердих корінних породах, внаслідок чого схили У. 

залишаються крутими. Глибина У. перевищує їх ширину. 

Іноді мають тектонічне походження, виникають при розколах 

земної кори. 

 

 

Ф 
ФАЗЫ ЛУНЫ (від грец. phasis — поява) — ФАЗИ 

МІСЯЦЯ — різні форми видимої частини Місяця, зумовлені 

зміною взаємного розташування Землі та Місяця відносно 

Сонця. Розрізняють фази: новий Місяць, перша чверть, 

повний Місяць, остання чверть. Тривалість періоду зміни Ф. 

М. (синодичний місяць) 29,53 доби. 

 

ФАРВАТЕР (голл. vaarwater, від varen — рухатися, плавати 

та water — вода) — ФАРВАТЕР — безпечний y 

навігаційному відношенні прохід між надводними та 

підводними перешкодами. 
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ФАТА-МОРГАНА (італ. fata Мorgana, досл. — фея Морґана) 

— ФАТА-МОРҐАНА — складне оптичне явище в атмосфері, 

що складається з кількох форм міражів. Віддалені предмети 

при цьому видно багатократно і з різноманітними 

спотвореннями. 

 

ФАУНА (від лат. Faunа — богиня лісів і полів, 

покровителька тварин у римській міфології) — ФАУНА — 

сукупність видів тварин, притаманних будь-якій місцевості 

або будь-якій геологічній епосі. 

 

ФАЦИЯ (від лат. facies — обличчя, вигляд) — ФАЦІЯ — у 

геол.: 1.гірська порода, переважно осадова, що виникла 

впродовж обмеженого часу і в межах території, що 

вирізняється своєрідними та однорідними умовами; 2.у 

палеогеогр. (за Д. Наливкіним): пласт або група пластів 

однакового літологічного складу, що містять ту саму фауну та 

флору (напр., морські, лагунні, озерні Ф. тощо). 3.у 

ландшафтознавстві: елементарна морфологічна одиниця 

геогр. ландшафту; являє собою найпростіший природний 

комплекс, приурочений до одного елементу мезорельєфу або 

окремої форми мікрорельєфу. Має однорідні умови інсоляції 

та зволоження; включає один або серію близьких біоценозів. 

 

ФЕВРАЛЬ — ЛЮТИЙ. 

 

ФЁН (нім. Föhn, від лат. favonius — теплий західний вітер) — 

ФЕН — вітер, часто сильний та поривчастий, з високою 

температурою та низькою відносною вологістю повітря, що 

дме з гір у долини у багатьох гірських системах. Властивості 

Ф. пояснюються його адіабатичним нагріванням при падінні 

вниз по гірських схилах. 
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ФЕНОЛОГИЯ (від грец. phainomena — явища та logos — 

слово, вчення) — ФЕНОЛОГІЯ — наука про сезонні ритми 

розвитку рослин i тварин, що вивчає періодичні явища в 

розвиткові органічного світу в їх залежності від пір року, а 

також від погодних умов у різних кліматичних зонах. 

 

ФЕРРАЛИТНЫЕ ПОЧВЫ – ФЕРАЛІТОВІ ҐРУНТИ 

 

ФИГУРА ЗЕМЛИ — ФІГУРА ЗЕМЛІ (див. Геоид). 

 

ФИЗИКА ЛАНДШАФТА – ФІЗИКА ЛАНДШАФТУ 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – 

ФІЗИКО_ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ — 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ — система 

територіального поділу земної поверхні, що базується на 

виявленні підрядних природних реґіонів. Розрізняють 

районування за компонентами природного середовища 

(геоморфологічне, кліматичне тощо) та комплексне 

(ландшафтне). Зональні одиниці комплексного районування: 

ф.-г. пояс, ф.-г. зона, ф.-г. підзона. Азональні: субконтинент, 

сектор, країна. Нижчі одиниці Ф.-г. Р. (спільні для зонального 

та азонального рядів): ф.-г. край (провінція), область, округ, 

район. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ (від грец. physikos — 

природний)  — ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ — система 

природничих географічних наук, що комплексно вивчає 

географічну оболонку Землі. Основне завдання Ф. г.: 

виявлення функціональних залежностей між різними 

природними явищами на земній поверхні, вивчення проблеми 
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впливу людини на оточуюче середовище та розробка шляхів 

охорони й раціонального використання природних 

територіальних (а також аквальних) комплексів. 

 

ФИРН (нім. Firn, від давньоверхньонім. firni — 

позаторішній, старий) — ФІРН — зернистий лід, що 

утворюється внаслідок перекристалізації снігу та 

багаторазового чергування поверхневого танення й 

замерзання води, що просочується вглиб снігової маси. В 

полярних широтах і на високогір’ї ущільнений Ф. під дією 

тиску розташованих вище мас снігу перетворюється на 

ґлетчерний лід. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВНИЕ – ФІЗИЧНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ 

 

ФИКСИЗМ - ФІКСИЗМ 

 

ФИКСИРОВАННЫЙ РЕЛЬЕФ – ФІКСОВАНИЙ 

РЕЛЬЄФ 

 

ФИЛЛИТ - ФІЛІТ 

 

ФИЛЬТРПЦИЯ - ФІЛЬТРАЦІЯ 

 

ФИОРДЫ - ФІОРДИ 

 

ФИРН - ФІРН 

 

ФИРНОВОЕ ПОЛЕ – ФІРНОВЕ ПОЛЕ 

 

ФИТОГЕОГРАФИЯ - ФІТОГЕОГРАФІЯ 

 

ФИТОКЛИМАТ - ФІТОКЛІМАТ 
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ФИТОЦЕНОЗ - ФІТОЦЕНОЗ 

 

ФЛИШ – ФЛІШ 

 

ФЛОРА (від лат. Flora — богиня квітів та весни в римській 

міфології) — ФЛОРА — сукупність видів рослин, 

притаманних будь-якій місцевості, або певному відрізку 

геологічного часу. 

 

ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА – ФЛЮВІАЛЬНІ 

ФОРМИ РЕЛЬЄФУ 

 

ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (від лат. 

fluvius — річка, потік та glacies — лід) — 

ФЛЮВІОҐЛЯЦІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ — шаруваті осади, що 

відкладаються потоками талих льодовикових вод і 

представлені переважно галькою, гравієм та косошаруватими 

пісками. Складають своєрідні форми рельєфу (ози, ками, 

зандрові поля). 

 

ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ – 

ФЛЮВІОГЛЯЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 

 

ФЛЮГЕР (від голл. vleugel, головне значення — крило) — 

ФЛЮГЕР — прилад для визначення напряму та швидкості 

вітру. Напрямок вітру вказується флюгаркою, що обертається 

під дією вітру на вертикальній осі Ф. Швидкість вітру 

вимірюється кутом відхилення спеціальної дощечки від 

вертикального положення по дузі зі штифтами. Показання Ф. 

не відзначаються високою точністю. 

 

ФОРМАЦИЯ - ФОРМАЦІЯФ 
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ФОРМЫ РЕЛЬЕФА — ФОРМИ РЕЛЬЄФУ — окремі 

нерівності поверхні літосфери, сукупність яких складає 

рельєф Землі. Виділяють додатні Ф. р. та від’ємні Ф. р., які 

звичайно є корелятними та об’єднуються в типи рельєфу. 

 

ФОСФАТНЫЕ РУДЫ – ФОСФАТНІ РУДИ 

 

ФОСФОРИТЫ - ФОСФОРИТИ 

 

ФРОНТ (від лат. frons — лоб) — ФРОНТ — перехідна зона 

між двома повітряними масами з різними фізичними 

властивостями. Проходження Ф. через місце спостереження 

призводить до більш-менш різкої зміни характеру погоди. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЗОНА – ФРОНТАЛЬНА ЗОНА 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ОСАДКИ – ФРОНТАЛЬНІ ОПАДИ 

 

ФРОНТОГЕНЕЗ - ФРОНТОГЕНЕЗ 

 

 

ФРОНТ ОККЛЮЗИИ — ФРОНТ ОКЛЮЗІЇ — 

комплексний фронт, що утворюється внаслідок злиття 

холодного й теплого фронтів у процесі розвитку циклону.  

 

ФУКО МАЯТНИК — ФУКО МАЯТНИК — прилад для 

доказу обертання Землі навколо своєї осі. Дослід був 

здійснений Л. Фуко 1851 р. у приміщенні Пантеону в Парижі 

(довжина маятника 67 м). Подібний маятник (довжиною 98 м) 

підвішено до куполу Ісаакієвського собору в Санкт-

Петербурзі. 
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ФУМАРОЛЫ (італ., одн. — fumarola, від fumare — 

куритися) — ФУМАРОЛИ — місця виділення газоподібних 

та параподібних продуктів у кратерах вулканів або на 

вкритих шлаковою коркою свіжих лавових потоках. 

 

ФУТШТОК (нім. Fußstock) — ФУТШТОК – жердина або 

рейка з поділками, що встановлюється на водомірному посту 

для спостереження за рівнем води в морі, річці або озері. 

 

ФЬЕЛЬД, фиельд (норвез. — fjeld) — Ф'ЄЛЬД, фієльд — 

платоподібні вершинні поверхні окремих масивів гір 

Скандинавії, вкриті опуклими шапками льодовиків або 

тундровою рослинністю. 

 

ФЬЕРД (швед. fjard) — Ф’ЄРД — мілководні морські затоки 

з невисокими, але крутими скелястими берегами. Багаті на 

шхери. Утворилися внаслідок обробки поверхні кристалічних 

порід льодовиками четвертинного зледеніння та наступного 

опускання суходолу. Найбільш характерні для прибережних 

районів Швеції та Фінляндії. 

 

ФЬОРД (швед. fjord) — ФЙОРД, фіорд — вузькі та глибокі 

морські затоки, переважно з високими крутими скелястими 

берегами. Виникли внаслідок обробки четвертинним 

материковим льодом та наступного затоплення морем 

річкових долин і тектонічних западин. Розвинені в Норвеґії, 

Ґренландії, Чілі. 

 

 

 



 268 

Х 
ХАЛЦЕДОН - ХАЛЦЕДОН 

 

ХАЛЬКОПИРИТ - ХАЛЬКОПІРИТ 

 

ХАМАДА, гамада (араб.) — ГАМАДА — див. Гамада. 

 

ХАМСИН (араб., досл. — п’ятдесят, тобто цей вітер дме 

50 днів) — ХАМСИН — сухий жаркий південний вітер у 

Пн.-Сх. Африці, найчастіше дме навесні при проходженні 

циклонів над Середземним морем або Пн. Сахарою. 

 

ХЕМОГЕНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ — ХІМІЧНЕ 

ВИВІТРЮВАННЯ — процес руйнування та хімічної зміни 

гірських порід під впливом повітря та води. 

 

ХИОНОСФЕРА (від грец. chion — сніг та sphaira — куля) — 

ХІОНОСФЕРА — шар атмосфери, в якому можливий 

постійний додатній баланс твердих атмосферних опадів. 

Охоплює земну кулю у вигляді оболонки неправильної 

форми. Нижня межа Х. при перетинанні гірських хребтів 

утворює снігову лінію. 

 

ХЛОРИТЫ - ХЛОРИТИ 

 

ХОЛМ — ГОРБ, пагорб — невелика височина округлої або 

овальної форми з пологими (менш за 30°) схилами та слабко 

вираженим підніжжям. 
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ХОЛОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ МАССА 

 

ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ — ХОЛОДНИЙ ФРОНТ — 

атмосферний фронт, що переміщується в бік теплого повітря. 

При його проходженні відбувається похолодання, знижується 

вологість, збільшується прозорість повітря, підсилюється 

вітер. Зливи, що супроводжують Х. ф., часто бувають зі 

шквалами та грозою. 

 

ХОРОЛОГИЯ (від грец. choros — місце, простір та logos — 

слово, наука) — ХОРОЛОГІЯ — вчення про ареали (області 

поширення) видів, родів, родин рослин і тварин. Вивчаються 

розміри та форми ареалів, їх типи, виникнення й розвиток, 

регресивні зміни тощо. 

 

ХРОМИТ 

 

ХУМ, кум (тюрк.) — КУМ – назва пустелі, що вкрита 

пасмовими пісками. Поширені в Центр. Азії. 
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ц 
ЦЫЕТ МОРЯ 

 

ЦВЕТ НЕБА 

 

ЦЕМЕНТАЦИЯ — ЦЕМЕНТАЦІЯ — процес скріплення 

складових частин уламкової гірської породи розчиненими 

мінеральними речовинами. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛОН 

 

ЦЕНТРЫ ДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРЫ — ЦЕНТРИ ДІЇ 

АТМОСФЕРИ — області високого та низького 

атмосферного тиску на середньобагаторічних картах 

розподілу тиску на земній кулі. Розрізняють перманентні Ц. 

д. а. (екваторіальна депресія, субтропічні антициклони, 

океанічні депресії субполярних широт, полярні антициклони, 

особливо антарктичний) та сезонні (зимові антициклони та 

літні депресії над материками в помірних широтах) 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЦИКЛОН (від грец. kyklon — той, що кружляє, обертається) 

— ЦИКЛОН — циклонічна депресія, атмосферний вихор iз 

мінімальним тиском у центрі та рухом повітря проти 

годинникової стрілки в північній півкулі та за нею — в 

південній. Ізобари в Ц. замкнені. Ц. може охоплювати області 

площею до кількох тисяч км
2
, переміщуючись із заходу на 

схід зі швидкістю 30-50 км/год. Погода в Ц. характеризується 
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суцільною хмарністю, опадами. Розрізняють позатропічні та 

тропічні Ц. 

 

ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ ВИХРЬ – ЦИКЛОНІЧНИЙ ВИХОР 

 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ – ЦИЛІНДРИЧНА 

ПРОЕКЦІЯ 

 

ЦИНКОВАЯ ОБМАНКА – ЦИНКОВА ОБМАНКА 

 

ЦИНКОВЫЕ РУДЫ – ЦИНКОВІ РУДИ 

 

ЦИРК - ЦИРК 

 

ЦИРКОН - ЦИРКОН 

 

ЦИРКУЛЯЦИЯ (від лат. circulatio — колообертання) — 

ЦИРКУЛЯЦІЯ — загальний термін, що означає 

переміщення повітряних або водних мас на великій площі, iз 

замкненими або напівзамкненими лініями току. Напр., 

загальна циркуляція атмосфери, бризова Ц., мусонна Ц. тощо. 

 

ЦОКОЛЬНАЯ ТЕРРАСА – ЦОКОЛЬНА ТЕРАСА 

 

ЦУНАМИ (япон. — хвиля) — ЦУНАМІ — гігантські хвилі, 

що виникають на поверхні океану внаслідок підводних 

землетрусів. Швидкість поширення Ц. від 400 до 800 км/год. 

Висота хвиль у відкритому океані 2-3 м, біля берегів може 

сягати 15-30 м. Ц. проникають далеко на суходіл і завдають 

великих руйнувань. Спостерігаються гол. ч. біля берегів 

Тихого океану. 
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Ч 
ЧАПАРАЛЬ (ісп. chaparal) — ЧАПАРАЛЬ — субтропічна 

чагарникова рослинність в Пн. Америці. Поширена в 

Кордильєрах на висоті 800-2000 м. Складається з 

вічнозелених та листопадових дубів, сумаху, акації, кактусів 

тощо. 

 

ЧАСОВОЙ ПОЯС – ЧАСОВИЙ ПОЯС 

 

ЧАСОВОЙ УГОЛ — ЧАСОВИЙ КУТ — одна з координат 

в екваторіальній системі небесних коородинат. 

 

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА — ГОДИННІ ПОЯСИ (див. Поясное 

время). 

 

ЧАСТИ СВЕТА — ЧАСТИНИ СВІТУ — поділ поверхні 

Землі, що склався історично; включає материки та їх частини 

і розташовані поблизу них острови. Звичайно виділяють такі 

Ч. с.: Європа, Азія, Африка, Австралія, Америка, Антарктида. 

Океанію частіше розглядають разом із Австралією, а Америку 

поділяють на Північну та Південну, або Північну (Англо-

Америку) та Латинську. Існує також поділ поверхні Землі на 

Старий Світ і Новий Світ. 

 

ЧАСТНЫЙ МАСШТАБ – ЧАСТКОВИЙ ??? МАСШТАБ 

 

ЧЁРНЫЕ БУРИ — ЧОРНІ БУРІ, пилові бурі — 

руйнування та перенесення ґрунтів сильним вітром, одна з 

форм ерозії ґрунтів. Спостерігаються в степових та 

пустельних районах, виникають під дією сильних (понад 10-

12 м/с) сухих вітрів. 
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ЧЕРНОЗЕМЫ - ЧОРНОЗЕМИ 

 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА — ЧЕТВЕРТИННА 

СИСТЕМА – сукупність наймолодших геологічних 

відкладів, що утворилися впродовж четвертинного періоду 

кайнозойської ери. Породи Ч. с. мають велике геогр. 

значення; зокрема, беруть участь у ґрунтоутворенні. 

 

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД – 

ЧЕТВЕРТИННИЙ ЛЬОДОВИКОВИЙ ПЕРІОД 

 

ЧЕТКОВИДНАЯ ДОЛИНА – ЧОТКОПОДІБНА 

ДОЛИНА 

 

ЧИНУК - ЧИНУК 

 

ЧИСЛЕННЫЙ МАСШТАБ – ЧИСЛОВИЙ МАСШТАБ 

 

ЧИНК (казах. — пік, гірська вершина) — ЧИНК — назва 

крутого (до 350 м висотою) уступу на земній поверхні 

ерозійного, денудаційного або тектонічного походження 

(чинки плато Устюрт, Красноводського плато тощо). 

 

ЧИНУК — ЧИНУК — місцева назва пд.-зх. фена на 

сх. схилах Скелястих гір в Канаді та США. 
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Ш 
ШАПАДА (портуґ., одн. — chapada, від chapa — плита) — 

ШАПАДА — назва столових плато на Бразильському 

плоскогір’ї. Складаються з піщанистих товщ, що залягають 

горизонтально та уступами обриваються до підніжжя, 

складеного кристалічними породами (Шапада-ду-Араріпі, 

Шапада-Діамантіна тощо). 

 

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ — КУЛЯСТА БЛИСКАВКА — 

рідкісний вид блискавки у вигляді сфероїда разноманітного 

забарвлення та розміру, що тихо та порівняно повільно 

переміщується. Виникає гол. ч. після розряду лінійної 

блискавки. Може проникати всередину будівлі через відкриті 

вікна, димоходи. Тривалість існування К. б. від кількох 

секунд до кількох хвилин. Зникнення може 

супроводжуватися вибухом. 

 

ШАРОВАЯ ОТДЕЛЬНОСТЬ – КУЛЬКОВА ОКРЕМІСТЬ 

 

ШАРОВАЯ СТРУКТУРА – КУЛЬКОВА СТРУКТУРА 

 

ШАРЬЯЖ – ШАР  ЯЖ 

 

ШАХТА — ШАХТА — у виробництві: вертикальний або 

похилий хід під землею в підземних виробках, що має вихід 

на поверхню; слугує для підйому корисних копалин та 

порожньої породи, спуску й підйому робітників і матеріалів, 

для вентиляції, взагалі — для зв’язку підземних робіт із 

земною поверхнею. У геоморф.: форми відкритого 

карстового рельєфу. 
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ШЕЛУШЕНИЕ 

 

ШЕЛЬФ, материковая отмель (англ. shelf, досл. — полиця) 

— ШЕЛЬФ, материкова обмілина — прибережна частина 

Світового океану, яка характеризується схожою з прилеглим 

материком геологічною будовою. 

 

ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК 

 

ШИРОТА — ШИРОТА — одна з координат у системі 

сферичних координат, що визначають положення точок на 

земній поверхні або на небесній сфері. 

 

ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ — ШКАЛИ 

ТЕМПЕРАТУРНІ —  див. Температурные шкалы. 

 

ШКВАЛ (від англ. squall) — ШКВАЛ — сильний 

поривчастий вітер зі швидкістю до 20-30 м/с, що 

супроводжується іноді грозою та зливою. Спостерігається 

звичайно при проходженні лінії холодного фронту через 

циклон y помірних широтах. Тривалість Ш. зазвичай 

становить кілька хвилин. 

 

ШЛЕЙФ (нім. Schleife, від schleifen — волокти) — ШЛЕЙФ 

— див. Делювиальный шлейф. 

 

ШМИДТА ГИПОТЕЗА 

 

ШОР (тюрк.) — ШОР, сор — солончак у аридних пустелях, 

звичайно з глинистим ґрунтом, збагачений у верхніх шарах 

хлоридами та сульфатами, тому вкритий коркою або пухким 

шаром солей. Утворюється в пониженнях рельєфу при 
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близькому стоянні до поверхні мінералізованих ґрунтових 

вод. 

 

ШРАТТЫ (нім. Schratten) — ШРАТИ — див. Карры. 

 

ШТИЛЬ (голл. stil) — ШТИЛЬ — безвітря або слабкий 

вітер. Ш. звичайно спостерігається у внутрішніх частинах 

антициклону. 

 

ШТОК (нім. Stock, досл. — палиця, стовбур) — ШТОК — 

інтрузивне тіло відносно невеликих розмірів, звичайно 

циліндричної форми, розташоване вертикально або майже 

вертикально. 

 

ШТОЛЬНЯ (нім. Stollen) — ШТОЛЬНЯ — горизонтальна 

або похила підземна виробка, що має безпосередній вихід на 

земну поверхню та призначена для обслуговування підземних 

робіт. 

 

ШТОРМ (від голл. storm) — ШТОРМ — тривалий, дуже 

сильний вітер зі швидкістю понад 20 м/с, що 

супроводжується більш-менш великими руйнуваннями на 

суходолі та сильним хвилюванням на морі. За швидкості 

понад 30 м/с — ураган. Ш. звичайно спостерігаються в 

циклонах. 

 

ШТРЕК (нім. Strecke) — ШТРЕК — горизонтальна підземна 

виробка, що не має безпосереднього виходу на земну 

поверхню. Проведена за простяганням верств корисних 

копалин. 

 

ШТРИХОВАННЫЕ ВАЛУНЫ 
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ШТЫБ (нім. Gestubbe) — ШТИБ — дрібні частки антрациту 

(розміром до 3 мм); використовується як паливо, яке 

вдмухується в топки парових казанів. 

  

ШУГА — ШУГА — пухкі, білосуватого кольору грудочки 

криги, що з’являються восени на водній поверхні морів, 

річок, великих озер перед льодоставом. Утворюється з 

льодяного сала та сніжури, іноді — з донного льоду, що 

піднімається з дна. 

 

ШХЕРЫ (швед., одн. — skar) — ШХЕРИ — невеликі 

скелясті острови та групи підводних скель біля невисоких 

скелястих, складно розчленованих берегів морів в областях 

плейстоценого зледеніння (Фінляндія, Швеція, Норвеґія). 

Переважно затоплений неглибоким морем ландшафт 

―баранячих лобів‖, друмлінів, камів, озів. 

 

Щ 
ЩЕБЕНЬ — ЩЕБЕНЬ — відносно великі (понад 1 см) 

необроблені уламки гірських порід. Сцементований Щ. наз. 

брекчією. 

ЩЕЛОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – ЛУГОВІ ГІРСЬКІ 

ПОРОДИ 

 

ЩИТ — ЩИТ кристалічний — найбільша (сотні, тисячі км у 

поперечнику) додатня структура платформ (кратонів). У 

межах Щ. складчастий фундамент, складений кристалічними 

породами, оголюється на поверхні. Термін запропонований 

австр. геологом Е. Зюссом (1885). 
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ЩИТОВОЙ ВУЛКАН — ЩИТОВИЙ ВУЛКАН — вулкан, 

що має форму щита. Виникає під час виливу дуже рідкої та 

рухомої базальтової лави, що розтікається на великій площі 

(Мауна-Лоа, Мауна-Кеа). 

 

 

Э 
ЭВОРЗИОННЫЕ ВАННЫ – ЕВОРЗІЙНІ ВАННИ 

 

ЭВОРЗИОННЫЕ ОЗЕРА – ЕВОРЗІЙНІ ОЗЕРА 

 

ЭВОРЗИЯ - ЕВОРЗІЯ 

 

ЭВСТАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ – ЕВСТАТИЧНІ 

КОЛИВАННЯ 

 

ЭВТРОФИКАЦИЯ (від грец. eutrophos — добре угодований, 

від eu — добре та trophe — їжа, харчування) — 

ЕВТРОФІКАЦІЯ —  процес, yнаслідок якого води 

збагачуються поживними речовинами, необхідними для росту 

водних рослин (напр., водоростей). Е. – результат або 

природного старіння водоймища, або його забруднення. 

 

ЭДАФОН - ЕДАФОН 

 

ЭЙКУМЕНА - ОЙКУМЕНА 
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ЭКВАТОР (від пізньолат. aequator — вирівнювач) — 

ЕКВАТОР — лінія перетину поверхні Землі площиною, що 

проходить через її центр перпендикулярно oсі обертання; 

поділяє Землю на пн. та пд. півкулі. Слугує початком відліку 

географічної широти. Довжина 40075696 м. 

 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ ЕКВАТОРІАЛЬНА 

ДЕПРЕСІЯ 

 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ – 

ЕКВАТОРІАЛЬНА ЦИРКУЛЯЦІЯФ 

 

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ — 

ЕКВАТОРІАЛЬНІ КООРДИНАТИ — система небесних 

координат, у яких основним колом є небесний екватор, а 

полюсом — полюс світу. Розрізняють дві системи Е. к. 

Координати в першій — схилення та часовий кут, в другій — 

схилення та пряме сходження світила. 

 

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ – ЕКВАТОРІАОТНЕ 

ПОВІТРЯ 

 

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ 

КЛІМАТ 

 

ЭКВИПЛАНАЦИЯ - ЕКВІПЛАНАЦІЯ 

ЭКВИПЛЕН (від лат. aequus — рівний та англ. plain — 

площина) — ЕКВІПЛЕН — денудаційна поверхня, що 

утворюється внаслідок розвитку та наступного злиття карів 

протилежних схилів височини. 

 

ЭКЗАРАЦИЯ (від пізньолат. exaratio — виорювання) — 

ЕКЗАРАЦІЯ — льодовикове виорювання, дія рухомого 
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ґлетчерного льодовика на скелясте ложе. Уламковий матеріал 

донної морени при цьому відіграє роль абразиву. 

 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ (від грец. exo — зовні та 

genes — народжений) — ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ — 

процеси, що відбуваються на поверхні Землі або на невеликій 

глибині в земній корі під впливом сил, викликаних енергією 

сонячної радіації, силою тяжіння та життєдіяльністю 

організмів. До Е. п. належать вивітрювання, водна ерозія, 

карст, дефляція, коразія тощо. Е. п. протиставляються 

ендогенним процесам. 

 

ЭКЗОСФЕРА (від грец. exo — зовні та sphaira — куля) — 

ЕКЗОСФЕРА — зовнішня частина земної атмосфери, 

розташована над іоносферою з висоти близько 800 км. На 

висоті близько 1000 км переходить у земну корону. Сила 

тяжіння на верхній межі Е. настільки мала, що частинки 

легких газів (водень, гелій) можуть iз неї вилітати у 

космічний простір. 

 

ЭКЛИПТИКА (лат. linea ecliptica, від грец. ekleipsis — 

затемнення)  — ЕКЛІПТИКА — велике коло небесної 

сфери, по якому відбувається видимий річний рух Сонця. 

Площина Е. нахилена до площини небесного екватора під 

кутом 23°27′ та перетинає його у двох точках (точки 

весняного та осіннього рівнодень), що зумовлює зміну пір 

року, зокрема, на Землі. 

 

ЭКОЛОГИЯ (від грец. oikos — місце проживання та logos — 

слово, вчення) — ЕКОЛОГІЯ, за М. Реймерсом: — 1.частина 

біології (біоекологія), що вивчає взаємини організмів 

(особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою та 

довкіллям; 2.дисципліна, що вивчає загальні закони 
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функціонування екосистем різного ієрархічного рівня; 

3.комплексна наука, що досліджує середовище мешкання 

живих істот (включно з людиною); 4.галузь знань, що 

розглядає певну сукупність предметів і явищ із погляду 

суб’єкта або об’єкта, що береться за центральний у цій 

сукупності (промислове підприємство тощо); 5.дослідження 

положення людини як виду та суспільства в екосфері 

планети, його зв’язків із екосистемами та заходи впливу на 

них. 

 

ЭКОСИСТЕМА (від грец. oikos — місце проживання та 

systema — поєднання, сполучення) — ЕКОСИСТЕМА — 

сукупність живих організмів та оточуючого їх середовища у 

взаємодії. 

 

ЭКОТОП (від грец. oikos — місце проживання та topos — 

місце, місцевість) — ЕКОТОП — сукупність чинників 

неживої природи, що характеризує будь-яку однорідну 

ділянку землі. Розрізняють кліматоп (сукупність кліматичних 

факторів) та едафотоп (сукупність ґрунтових факторів). 

 

ЭЛЮВИЙ (від лат. eluo — вимиваю) — ЕЛЮВІЙ — 

продукти вивітрювання корінних гірських порід, що 

залишилися на місці їх утворення. При нагромаджуванні на 

горизонтальних поверхнях утворює кору вивітрювання. 

 

ЭКМАНА СПИРАЛЬ – ЕКМАНА СПІРАЛЬ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ – ЕКОЛОГІЧНА 

РІВНОВАГА 

 

ЭКОЛОГИЯ - ЕКОЛОГІЯ 
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ЭКОСИСТЕМА - ЕКОСИСТЕМА 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ – ЕКСПОЗИЦІЯ СХИЛІВ 

 

ЭКСТРУЗИЯ - ЕКСТРУЗІЯ 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЛАНДШАФТ – ЕЛЕМЕНТАРНИЙ 

ЛАНДШАФТ 

 

ЭЛЛИПСОИД ЗЕМНОЙ – ЕЛІПСОЇД ЗЕМНИЙ 

 

ЭЛЬМА ОГНИ – ЕЛЬМА ВОГНІ 

 

ЭЛЮВИАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТ – ЕЛЮВІАЛЬНИЙ 

ГОРИЗОНТ 

 

ЭЛЮВИЙ - ЕЛЮВІЙ 

 

ЭНДЕМИКИ - ЕНДЕМІКИ 

 

ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ (від грец. endon — усередині 

та genes — народжений) — ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ — 

хімічні та фізичні процеси, що відбуваються в надрах Землі 

(розпад радіоактивних речовин, раптові розрядки напружень 

тощо). Проявляються у вигляді різноманітних тектонічних 

рухів, процесів магматизму (в т. ч. виверження вулканів), 

землетрусів. 

 

ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (від грец. Aiolos — повелитель 

вітрів) — ЕОЛОВІ ПРОЦЕСИ — процеси 

рельєфоутворення, зумовлені вітром: розвіювання (дефляція), 

перевіювання та навіювання. Відбуваються в сухих та 

помірно вологих областях yсіх зон, особливо в пустелях. 
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ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ – ЕОЛОВИЙ РЕЛЬЄФ 

 

ЭОЦЕН - ЕОЦЕН 

 

ЭПЕЙРОГЕНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ (від грец. epeiros — 

материк та genos — народження) — ЕПЕЙРОГЕНІЧНІ 

РУХИ — повільні підняття та опускання земної кори, що 

відбуваються постійно та повсюдно. 

 

ЭПЕЙРОФОРЕЗ (від грец. epeiros — материк та phoresis — 

переміщення) — ЕПЕЙРОФОРЕЗ — горизонтальне 

переміщення материків. 

 

ЭПИГЕНЕЗ (від грец. epi — після, на та genesis —

народження) — ЕПІГЕНЕЗ — вторинні процеси, що 

зумовлюють будь-яку зміну гірської породи в період її 

існування в земній корі (ущільнення, перекристалізація 

тощо). 

 

ЭПИПЛАТФОРМЕННЫЙ ОРОГЕНЕЗ 

 

ЭПИЦЕНТР (від грец. epi — після, на та лат. centrum — 

центр) — ЕПІЦЕНТР — місце на земній поверхні над 

розташованим у надрах Землі осередком землетрусу. 

 

ЭРА (від лат. aera, досл. — вихідне число) — ЕРА — 

проміжок часу, що відповідає великому природному етапові 

розвитку Землі та її органічного світу. 

 

ЭРАТЕМА - ЕРАТЕМА 
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ЭРГ (араб.) — ЕРГ — назва піщаних масивів у пустелях Пн. 

Африки. В Аравії — нефуди, в Центр. Азії — куми. 

 

ЭРОЗИОННАЯ ТЕРРАСА – ЕРОЗІЙНА ТЕРАСА 

 

ЭРОЗИЯ (від лат. erosio — роз’їдання) — ЕРОЗІЯ — розмив 

або змив текучою водою гірських порід і ґрунтів. 

 

ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ – ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ 

 

ЭРРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ (від лат. erraticus — 

блукаючий) — ЕРАТИЧНІ БРИЛИ — брили-індикатори, 

брили будь-якої характерної гірської породи, перенесені з 

дуже віддалених місць (напр., у Європі — зі Скандинавії, 

Фінляндії тощо). 

 

ЭСТУАРИЙ (від лат. aestuarium — гирло річки, що 

затоплюється) — ЕСТУАРІЙ — однорукавне лійкоподібне 

гирло річки, що розширяється в бік моря. Утворюється 

внаслідок підтоплення пониззя річкової долини, відчуває 

вплив хвильового, річкового та припливного факторів. 

 

ЭФЕМЕРИДНОЕ ВРЕМЯ 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (від лат. effectivus — 

дієвий) — ЕФЕКТИВНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ — різниця 

між власним випромінюванням земної поверхні та зустрічним 

випромінюванням атмосфери. 

 

ЭФФУЗИЯ (лат. effusio — розлиття, від effundo — виливаю) 

— ЕФУЗІЯ — вилив лави з надр Землі на її поверхню. 

Утворює потоки та покрови. 
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ЭХОЛОТ (від грец. Echo — у давньогрец. міфології: німфа, 

яка настільки змарніла від безнадійного почуття до Нарциса, 

що від неї залишився самий лише голос) — ЕХОЛОТ  — 

електронавігаційний прилад для вимірювання глибин моря. 

 

Ю 
ЮВЕНИЛЬНЫЕ ВОДЫ (від лат. juvenilis — юний) — 

ЮВЕНІЛЬНІ ВОДИ — підземні води, що вперше вступили 

в підземну гідросферу з надр Землі. 

 

ЮГ — ПІВДЕНЬ — точка перетинання істинного горизонту 

з небесним меридіаном, одна з головних точок горизонту. 

 

ЮЖНОЕ ОКЕАНИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО – ПІВДЕННЕ 

ОКЕАНІЧНЕ КІЛЬЦЕ 

 

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС — ПІВДЕННИЙ ПОЛЮС — полюс 

географічний,  розташований y Пд. півкулі в Антарктиді на 

Пн. Сх. від гір Королеви Мод. Вперше П. п. досяг норвез. 

дослідник Р. Амундсен (1911). 

 

ЮЖНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ — ПІВДЕННЕ ПОЛЯРНЕ 

КОЛО — паралель 66°23′, розташована в пд. півкулі Землі. 

П. п. к. – межа полярного дня та полярної ночі.  

 

ЮЖНЫЙ ТРОПИК — ПІВДЕННИЙ ТРОПІК, див. 

Тропик Козерога. 
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ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – ЮЛІАНСЬКИЙ 

КАЛЕНДАР 

 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА – ЮРСЬКА СИСТЕМА 

 

Я 
ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ — ЯДРА КОНДЕНСАЦІЇ — рідкі 

або тверді частинки, зважені в атмосферному повітрі, на яких 

починається конденсація водяної пари, що призводить до 

утворення крапельок хмар або туману. 

 

ЯДРО ЗЕМЛИ — ЯДРО ЗЕМЛІ — центральна геосфера 

Землі радіусом близько 3470 км. Виділяють зовнішнє Я. та 

внутрішнє Я. (суб’ядро). Ймовірно, складається із заліза (з 

домішком легших елементів) або його оксидів, що в умовах 

високого тиску перейшли в металічний стан. 

 

ЯЗВЫ ВЫДУВАНИЯ – ВИРАЗКИ ВИДУВАННЯ 

 

ЯЗЫКОВЫЙ БАССЕЙН – ЯЗИКОВИЙ БАСЕЙН 

 

ЯЙЛА (тюрк. слово, що означає літнє пасовисько) — ЯЙЛА 

— 1.платоподібні безлісі вапнякові поверхні південного 

пасма Кримських гір, ускладнені карстовими формами 

рельєфу; 2.лучні ландшафти, приурочені до середньогір’я 

Головного пасма Кримських гір 

 

ЯНТАРЬ - БУРШТИН 
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ЯНВАРЬ — СІЧЕНЬ. 

 

ЯР - ЯР 

 

ЯРДАНГИ (тюрк. — урвище) — ЯРДАНГИ — дефляційний 

рельєф, що складається з прямолінійних гребнів, які 

розділяють борозни (глибиною до 1 м). Утворюється у 

пустелях в напрямку панівних сильних вітрів на супіщаних та 

суглинистих молодих озерних алювіальних відкладах. 

 

ЯРУСНОСТЬ ЛАНДШАФТОВ — ЯРУСНІСТЬ 

ЛАНДШАФТІВ — закономірність ландшафтної 

диференціації гір, що виражається в послідовній зміні 

гіпсометричного положення, процесів кліматоутворення,  

екзогенного розчленування земної поверхні, складу висотних 

поясів — знизу догори та від периферії до центру гірського 

масиву. 

 

ЯРУСНОСТЬ  РЕЛЬЕФА – ЯРУСНІСТЬ РЕЛЬЄФУ 

 

ЯЧЕИСТЫЙ РЕЛЬЕФ – ЧАРУНКИ РЕЛЬЄФУ 

 

ЯШМА - ЯШМА 
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Довідкове видання 

 

 

 

Октябрина Олександрівна Кисельова 

Юрій Олександрович Кисельов 

 

 

Російсько-українсько-англійський етимологічно-тлумачний 

словник фізико-географічних термінів 

 

 

Здано до складання Підписано до друку 

Формат        Гарнітура 

Папір офсетний. Умовн. Друк. арк. . 

Наклад 1000 примірників. Замовлення № . 

 

 

Видруковано видавничим центром видавництва ЛНПУ 

імені Тараса Шевченка „Альма матер‖ 

 

91011, м.Луганськ – 11, вул. Оборонна,2 

тел. 53-73-74, тел./факс 59-90-08 


