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ПОЧАТКОВИЙ КУРС

6 клас

Розвиток географічних  
знань про Землю

Епоха великих географічних відкриттів

Тисячоліття тому Земля уявлялася людині 
плоскою поверхнею, з усіх боків оточеною оке-
аном. Давньогрецькі географи розрізняли лише 
дві частини світу — Європу й Азію. Під час па-
нування римлян, що завоювали південне узбе-
режжя Середземного моря, з’явилася назва тре-
тьої частини світу — Африка.

Від таких уявлень про Землю через геогра-
фічні відкриття і подорожі людство поступово 
приходило до сучасної географічної карти сві-
ту. Найбільшу кількість географічних відкриттів 
в історії Землі було зроблено із середини XV ст. 
до середини XVII ст. Цей період прийнято на-
зивати епохою Великих географічних відкриттів. 
Вони були розпочаті португальськими й іспан-
ськими мореплавцями, а далі продовжені ан-
глійцями, французами, голландцями.

Головним організатором португальських екс-
педицій був принц Генріх, прозваний Море-
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плавцем. Він усіляко сприяв розвитку порту-
гальського флоту: організував Морехідну школу, 
Географічний дослідницький інститут, в якому 
удосконалювалися способи навігації і навігацій-
ні прилади: магнітний компас, гномон (соняч-
ний годинник), астролябія (прилад для орієнту-
вання за зірками). У 1490 р. тут було створено 
перший глобус. Його виготовив учений із Нюрн-
берга Мартін Бехайм.

Португальські експедиції. Відкриття морського 
шляху в Індію. У 1497 р. король Португалії Ма-
нуел Щасливий задався метою будь-що знайти 
морський шлях в Індію. Занадто дорого обходи-
лися східні прянощі і коштовності, що привози-
ли в Європу сушею. Експедицію на трьох кора-
блях очолив Васко да Гама.

Вийшовши далеко в Атлантичний океан, він 
повернув на схід на паралелі крайньої півден-
ної точки Африки — мису Голковий. Далі пішов 
на північ уздовж східного узбережжя Африки до 
Мозамбіку. Уперше португальці вступили в кон-
такт з арабами у торговому місті Мамбаса. Потім 
Васко да Гама перетнув Індійський океан і досяг 
Калікута — порту на півдні Індії. Відкриття єв-
ропейцями морського шляху в Індію було най-
більшою подією в історії світової торгівлі.

Іспанські експедиції. Відкриття Нового Світу. 
У XV ст. в Іспанії зростає інтерес до держав Схо-
ду. Про незліченні багатства Індії розповідають 
легенди. Король Іспанії бачить, що шлях до бе-
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регів Африки закритий португальським флотом; 
караванні шляхи на Схід контролюються ту-
рецькими й арабськими купцями. Що ж робити? 
Христофор Колумб (італієць за походженням) за-
пропонував проект західного шляху в Індію. Він 
був гарним картографом і поділяв думку багатьох 
учених того часу про те, що Земля має кулясту 
форму. Колумб запропонував пливти в Індію че-
рез Атлантичний океан на захід. Про існування 
величезного масиву суші на цьому шляху в цей 
час ніхто не підозрював.

У серпні 1492 р. ескадра з трьох кораблів по-
кинула береги Іспанії, але тільки в жовтні на об-
рії з’явилася темна смужка суші. Сьогодні ми 
знаємо, що це були острови Центральної Амери-
ки. Але Колумб вважав ці землі Східною Азією, 
«воротами» в Індію, тому місцевих жителів на-
звав індіанцями.

У відкриті Колумбом землі рушив потік пере-
селенців. На островах і узбережжі Центральної 
Америки виникли іспанські поселення.

Родом з Італії був і Амеріго Веспуччі. У торго-
вельних справах він зробив декілька походів до 
берегів Америки (у 1499–1502 рр.) і першим зро-
бив висновок про те, що земля, відкрита Колум-
бом, зовсім не Азія, а невідома раніше велика 
суша — Новий Світ. Згодом на честь мандрівни-
ка ця частина суші була названа Америкою. Аме-
ріго Веспуччі описав природу і населення ново-
відкритих територій.
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Однак західний шлях в Індію не давав спокою 
мореплавцям. Фернан Магеллан, португалець за 
національністю, перейшов на службу до короля 
Іспанії і запропонував йому зухвалий план — 
досягти берегів Азії, обійшовши Америку з пів-
дня.

20 вересня 1519 р. почалася навколосвітня по-
дорож Магеллана. Флотилія з п’ятьох кораблів 
перепливла Атлантичний океан і рушила уздовж 
берегів Південної Америки в пошуках протоки 
в «Південне море» (Тихий океан). Після довгих 
зусиль і втрат протока, яку згодом назвали Ма-
геллановою, була знайдена.

Перепливши Тихий океан, Магеллан підій-
шов до островів Індонезії і записав у бортовому 
журналі висновок про те, що, обійшовши Землю, 
він знову потрапив у Старий Світ. Назад в Іспа-
нію повернулося лише декілька супутників Ма-
геллана, сам мореплавець загинув на Філіппін-
ських островах.

Земля — планета  
Сонячноі системи 

Сонячна система

Сонце — це зірка (розжарена вогняна куля), 
центральне тіло Сонячної системи. Навколо Сон-
ця обертається 9 планет: Меркурій, Венера, Земля, 
Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
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Планети, на відміну від зірок, світяться завдяки 
відбитим сонячним променям.

Місяць — природний супутник Землі. Він 
обертається навколо Землі і разом із Землею — 
навколо Сонця. Один оберт навколо Землі Мі-
сяць робить за 28 діб. Коли Земля закриває Мі-
сяць від світла Сонця, відбувається місячне 
затемнення.

Спостерігаючи за небесними світилами, люди 
навчилися складати місячний і сонячний кален-
дарі, визначати час і своє місцезнаходження на 
суші й в океані, а ще — дослідили форму і роз-
міри Землі.

Відомо, що між усіма космічними тілами іс-
нує взаємне притягання. Місяць розташований 
найближче до Землі, тому його притягання від-
чувається тут досить сильно. Притяганням Мі-
сяця пояснюються припливи і відпливи Світового 
океану. У визначений час доби рівень води у Сві-
товому океані підвищується, а потім знижується. 
Океан ніби «дихає». Це цікаве явище найкраще 
спостерігається на берегах морів, де висота при-
пливної хвилі нерідко досягає декількох метрів.

Зоряне небо. Зірки — це розжарені небесні сві-
тила, що випромінюють світло. Вони віддалені 
від Землі на величезні відстані. Зараз в обсер-
ваторіях вивчають хімічний склад зірок, тов-
щину їхньої атмосфери, температуру і розміри, 
швидкість обертання навколо своєї осі і віднос-
ну швидкість руху.
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Уже давно люди розділили зоряне небо на су-
зір’я — ділянки з певними групами яскравих зі-
рок — і кожному з них дали свою назву. Виді-
ляють 88 сузір’їв. Одне з них — сузір’я Великої 
Ведмедиці, яке за формою нагадує ківш. Найя-
скравішою зіркою у сузір’ї Малої Ведмедиці є По-
лярна зірка. Над територією нашої країни вона 
завжди розташована на півночі.

Обертання Землі

Обертання Землі навколо своєї осі. Земля обер-
тається навколо своєї осі із заходу на схід. По-
вний оберт вона здійснює за 24 години, тобто за 
одну добу.

Земна вісь — уявна вісь, навколо якої відбува-
ється обертання Землі. Вона нахилена до площи-
ни її орбіти під кутом 66°33'. Цей кут під час руху 
Землі не змінюється. Північний кінець уявної 
осі спрямований завжди у бік Полярної зірки.

Полюси Землі. Дві точки на земній поверхні, 
через які проходить уявна вісь обертання Землі, 
називають полюсами. Їх два: Північний і Півден-
ний. На однаковій відстані від полюсів на по-
верхні земної кулі проведено уявне коло — еква-
тор. На північ від екватора розташована Північна 
півкуля Землі, на південь — Південна.

День і ніч. Земля обертається навколо своєї осі 
з заходу на схід. Сонце постійно освітлює Землю. 
Однак, обертаючись, Земля підставляє до Сонця 
то один бік, то інший. На освітленій Сонцем сто-
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роні буває день, а на протилежній у цей час — 
ніч. Таким чином, зміна дня і ночі є наслідком 
обертання Землі навколо своєї осі.

Обертання Землі навколо Сонця. Земля робить 
повний оберт навколо Сонця за 365 діб і 6 годин, 
тобто за рік. Для зручності вважають, що в році 
рівно 365 діб, а через кожні чотири роки, коли 
з решти часу «назбирується» ще 24 години, у ро-
ці буває 366 днів. Цей рік називається високос-
ним, а одну добу додають до лютого.

Рис. 1. Теплові пояси Землі: 
1 — жаркий пояс; 2 — помірні пояси;  

3 — холодні пояси


