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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Шановні учні! Щоб отримати міцні знання з 
курсу «Географія материків і океанів», потрібно не 
лише прочитати текст параграфів, а й використати 
весь допоміжний матеріал, який міститься у виданні.

Підручник складається іє чотирьох розділів, які 
охоплюють по декілька тем. Кожен розділ почина-
ється зі своєрідної візитівки, де подано перелік тем 
та коротку довідку, про що ви дізнаєтеся і навчите-
ся робити у процесі опрацювання навчального ма-
теріалу (1).

Зміст тем розкривається у параграфах, яких 
може бути у темі від одного до дванадцяти.  Кожен 
параграф розрахований на вивчення здебільшого 
за один, рідше два уроки. На початку є запитання 
під рубрикою Пригадай або здогадайся (2). Вони 
спрямовані на те, щоб ви пригадали ті відомості чи 
знання, які допоможуть зрозуміти і засвоїти новий 
навчальний матеріал. Відповівши на запитання, ви 
будете готові до свідомого сприйняття тексту. 

Зміст параграфа розбитий на дві-чотири ча-
стини, назви яких подано синім кольором (3). Ок-
рім того, кожна частина параграфа  має два чи три 
підзаголовки блакитного кольору (4), які зазвичай 
привертають увагу до важливого чи найбільш ціка-
вого у фрагменті навчального матеріалу.  

Найважливіші твердження, факти, поняття, 
які потрібно засвоїти, а також назви географічних 
об'єктів, розміщення яких на карті треба запам'ята-
ти, виділено курсивом. Основні поняття і терміни, 
з якими ви стискаєтеся вперше, подано жирним 
шрифтом, а саме формулювання — курсивом.

Важливими для сприйняття навчального мате-
ріалу є картосхеми (5), малюнки (6), фотографії (7), 
які сприятимуть правильному формуванню уяв-
лень про той чи інший географічний об'єкт, явище 
тощо. Поміж малюнками під рубрикою Чи відомо 
тобі? (8) поміщено цікаві факти, які стосуються 
теми.
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Вступ

5. Як класифікують карти за призначенням і змістом? 
6. Які карти за призначенням і змістом використовують у школі для вивчен-

ня природи материків?

A Застосуй знання, дізнайся більше 

1. Чим подібні та чим відрізняються за змістом курси географії 6 і 7 класів?
2. Випиши в зошит назви карт світу зі шкільного атласу для 7 класу.
3. Знайди в Інтернеті відомості про форму і розміри Землі.

E Назви зображені об’єкти чи явища

ЗАГАЛЬНІ  
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗЕМЛІ

РОЗДІЛ  І

Тема 1.  Форма і рухи Землі

Тема 2.  Материки та океани — 
великі природні комплекси 
географічної оболонки

Опрацьовуючи ці дві теми, ти детальніше розглянеш форму 
та розподіл площ поверхні Землі, географічні наслідки куля-
стої форми планети, її осьового та орбітального рухів. З’ясу-
єш, що таке дні сонцестояння та рівнодення, пояси сонячного 
освітлення.

Ознайомишся з площами материків, поділом земного сухо-
долу на частини світу.

Також ти зможеш скласти собі загальні уявлення про ма-
терики та океани як великі природні комплекси географічної 
оболонки, з’ясувати механізми утворення океанічних западин і 
материків у процесі переміщення літосферних плит.

А Б
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РОЗДІЛ ІІ. Материки ТЕМА 2. Африка

§ 10. Природні зони Африки 

B Пригадай або здогадайся

1. Які кліматичні пояси представлено в межах Африки?
2. Що таке природні зони і як вони розміщені на земній кулі?
3. На які компоненти природи найбільше впливає клімат у ПТК?
4. Що таке ґрунт?

Розміщення природних зон Африки 
В Африці вони симетричні. Розміщення природних зон Африки, переду-

сім, залежить від нерівномірного розподілу опадів. Великих відмінностей у кіль-
кості тепла, що його отримує поверхня, немає. В Африці формуються природні 
зони екваторіального (вологих вічнозелених екваторіальних лісів), субекваторі-
ального (перемінно-вологих листопадних лісів, саван і рідколісся), тропічного 
(тропічних напівпустель і пустель) і субтропічного (субтропічних твердолистяних 
вічнозелених лісів і чагарників) географічних поясів (мал. 2.56). 

Розміщення природних зон в Африці є симетричним: по обидві боки від еква-
тора зони закономірно змінюють одна одну. Щодо протяжності та зайнятої пло-
щі, то у північній та південній півкулях на материку є деякі відмінності. 

У ширшій рівнинній північній частині материка природні зони витягнуті 
майже чітко із заходу на схід. Більшу частину території там займає зона тропіч-
них пустель.

Південна Африка має досить значні від-
мінності в рельєфі, що позначилися і на фор-
муванні та протяжності зональних природних 
комплексів. Уплив пасатів з Індійського оке-
ану відчутний у східній частині, де панують 
зона саван і рідколісся, а також висотна по-
ясність у Драконових горах. Для внутрішніх 
западин характерні більш сухі савани, які пе-
реходять у напівпустелі. На заході розміщена 
пустеля Наміб. 

На крайньому півдні в середземноморській 
області субтропічного клімату широтно вузь-
кою смугою простягається зона вічнозелених 
твердолистих лісів. У високо піднятих ділянках 
плоскогір’їв, Атлаських та Драконових гір ви-
ражена висотна поясність.Мал. 2.56. Природні зони Африки

Вологі екваторіальні ліси Африки
Клімат і формування ґрунтів. Запа-

дина Конго та узбережжя Гвінейської затоки 
на північ від екватора є зоною вологих віч-
нозелених екваторіальних лісів. Клімат спе-
котний і рівномірно вологий. Впродовж року 
майже щодня випадають дощі. Це сприяє ак-
тивності хімічних процесів у верхньому шарі 
земної кори, які супроводжуються утворенням 
оксидів заліза та алюмінію. У хімічних проце-
сах беруть участь мікроорганізми та ґрунтова 
фауна. Змінені гірські породи набувають чер-
воного (мал. 2.58) і жовтого кольору. На них 
формуються червоно-жовті фералітні ґрунти 
(ферум – залізо, алюмініум – алюміній). 

Багатоярусні ліси. Велика кількість теп-
ла і вологи впродовж року сприяє росту багатої 
рослинності. Вологі вічнозелені екваторіальні 
ліси відзначаються великою різноманітністю 
видів рослин. Ліси ростуть багатьма ярусами 
(мал. 2.58). У верхньому ярусі ростуть дерева 
висотою 40 – 50 м (різні види пальм). Нижні 
частини стовбурів не мають гілок і, як високі 
колони, підносять до світла крони з твердим, 
цупким, часто блискучим листям. Таке листя 
захищає дерева від надмірного випаровування 
вологи та опіків прямими сонячними променя-
ми. У нижніх ярусах дерева і кущі мають м’які 
великі листки. Там мало світла і дуже висока 
вологість. Біля поверхні землі рослин небага-
то. Стовбури і крони обплетені ліанами – рос-
линами, що в’ються. На листках, гілках і стов-
бурах дерев селяться рослини-епіфіти. Вони 
використовують дерева як опору, а вологу і 
поживні речовини беруть з повітря. 

Опале листя, відмерлі дерева дуже швидко 
розкладаються. Продукти розпаду відразу спо-
живаються рослинами і тваринами, тому вони 
в ґрунті не нагромаджуються. Цьому сприяє і 
велика кількість опадів, що зумовлює сталий 

Мал. 2.57. Червоні фералітні  
ґрунти Африки 

 Чи відомо тобі?

Ебенове дерево свою другу наз-
ву «чорна деревина» отримало 
через те, що його деревина має 
чорний колір. Вона також 
одна із найбільш твердих і 
важких серед дерев Землі. Чор-
на деревина знаходить засто-
сування у виробництві меблів. 
Також її використовують 
для виготовлення деталей 
музичних інструментів (на-
приклад, скрипкових грифів).

Мал. 2.58. Багатоярусний 
екваторіальний ліс в Африці 
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РОЗДІЛ ІІ. Материки

Мал.2.133. Тропічний циклон на північному 
узбережжі материка 

турами протягом року (+25° С, +27° С) і великою вологістю (опадів буває до 3000 
мм на рік, а в передгір’ях Анд і більше). 

У субекваторіальних поясах знаходять-
ся Орінокська низовина, Гвіанське нагір’я 
(Північна півкуля), східна і південна частини 
Амазонської низовини, північна і централь-
на частини Бразильського нагір’я (південна 
півкуля). Середні температури зимових міся-
ців змінюються від +20° С до +24° С, а літніх 
– від +25° С до +28° С; опадів буває від 1 000 
до 2 000 мм. Основна частина їх випадає в літ-
ній період, а на північно-східних схилах Гвіан-
ського плоскогір’я та узбережжя Атлантичного 
океану опади рівномірно випадають протягом 
усього року (2.134). 

Відмінності клімату в тропічному 
кліматичному поясі. У тропічному поясі 
лежать південно-східна частина Бразиль-
ського нагір’я, північ Ла-Платської низовини, 
внутрішні рівнини і середня частина Анд. У 
ньому помітна різниця температур за сезона-
ми року (літо +25° С, зима +15° С), опадів на 
сході буває від 1 000 до 2 000 мм, а на вну-
трішніх рівнинах – від 500 до 1 000 мм. Майже 
всі опади бувають улітку, за винятком східних 
схилів Бразильського нагір’я, де вони випа-
дають і взимку. У тропічному поясі чітко ви-

 Чи відомо тобі?
Холодна Перуанська течія діє  
завдяки пасатам. Але при-
близно один раз на 5 – 10 років 
пасати слабшають на 1 – 6 
місяців течія припиняє свою 
«роботу», а до берегів Півден-
ної Америки зміщуються те-
плі води. Температура поверх-
невих вод підвищується на 
5 – 9 градусів. Це явище нази-
вається «Ель-Ніньйо». Енер-
гія Ель-Ніньйо призводить 
до непердбачуваних ураганів, 
поводків чи посух.

Мал.2.134. Кліматограма 
тропічного вологого клімату 
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РОЗДІЛ ІІ. Материки ТЕМА 1. Головні особливості природи материків

споруд, які виникли на місці зон взаємодії поясів між двома літосферними 
плитами. Зазвичай вони простягаються між платформами або між континен-
тальною платформою та океаном. Протяжність складчастих поясів становить 
багато тисяч кілометрів, а ширина інколи перевищує тисячу кілометрів. Голов-
ні складчасті пояси планети: Арктичний, Атлантичний, Середземноморський, 
Урало-Монгольський, Тихоокеанський.

G Опрацювавши параграф, спробуй відповісти 

1. Що таке абсолютний геологічний вік гірських порід?
2. Які два етапи виділяють у розвитку Землі як планети? 
3. Що таке ери? Яка послідовність їх змін та тривалість?
4. Які епохи горотворення виявилися впродовж трьох наймолодших ер?
5. У результаті яких процесів сформувалися платформи? Які особливості 

їхньої будови?
6. У результаті яких процесів сформувалися складчасті пояси? Які особли-

вості їх будови?

A Застосуй знання, дізнайся більше 

1. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про те, в який спосіб 
науковці встановлюють вік гірських порід.

2. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про живі організми, 
які жили в мезозої. 

E Назви зображені об’єкти чи явища

§ 4. Кліматотвірні процеси.  
Кліматичні пояси і типи клімату Землі 

B Пригадай або здогадайся

1. Що таке клімат? Які основні його характеристики?
2. Від чого залежить розподіл температур, тиску та опадів на Землі? 
3. Чи однаково нагріваються суходіл і водна поверхня? 
4. Як розподіляється температура, тиск, вітри та річна кількість опадів на 

поверхні земної кулі? 

Кліматотвірні процеси 
Що таке кліматотвірні процеси? Ти вже знаєш, що кліматом називають 

сукупність погодних умов, характерних для даної території, що повторюють-
ся з року в рік. 

Значна частина учених вважає, що клімат твориться трьома взаємо-
пов’язаними процесами: теплообігом, вологообігом і циркуляцією атмо
сфери (мал. 2.8).

Теплообіг охоплює всі фізичні процеси, пов’язані з обміном тепла, почи-
наючи від потрапляння сонячної енергії на земну поверхню, затрат її на випаро-
вування, нагрі вання ґрунту і повітря та закінчуючи поверненням енергії нагрітої 
Землі в холодний космос.
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ТЕМА 2. Материки та океани – великі природні комплекси

Коротко про зміст усієї теми
Земля, як і інші планети Сонячної системи, має кулясту форму – тобто дуже-

близьку до форми кулі із середнім радіусом 6371 км. Куляста фігура Землі обу-
мовлює зменшення кута падіння сонячних променів на земну поверхню від ек-
ватора до полюсів, а отже, відмінності у характері протікання кліматоутворючих 
процесів. На них суттєво впливає добовий і річний рухи Землі. Зі зміною висоти

Сонця над горизонтом змінюються пори року, сезонні ритми природи, форму-
ються п’ять поясів освітлення.

Материки — найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких ви-
ступає над рівнем моря, а окраїнна частина їх вкрита водами Світового океану. 
Континенти і великі архіпелаги поділяють Світовий океан на чотири великі ча-
стини – окремі океани. 

Сучасні материки виникли за рахунок розколу колись єдиного суперконти-
ненту — Пангеї. З позицій сучасної теорії літосферних плит основна активність 
внутрішніх (ендогенних) сил Землі проявляється на краях літосферних плит, тоб-
то місцях, де вони стикаються і взаємодіють одна з одною. Виділяють три типи 
взаємодій літосферних плит: перший – розсування, розходження плит; другий – 
зустрічного руху; третій – трансформні розломи, вздовж яких краї плит ковзають, 
зміщуючись одна відносно другої, не зближуючись і не віддаляючись.

У місцях розсування двох літосферних плит зазвичай утворюються серединні 
океанічні хребти. Рифтові зони як зачатки майбутніх океанів можуть виникати 
спочатку на материках. 

У місцях зустрічного руху літосферних плит виникає другий тип взаємодій, 
який характеризується процесами підсування однієї плити під край другої, насу-
ванням верхньої на нижню, стискуванням і зминанням у складки верхніх шарів 
земної кори у місцях контакту. Саме при зустрічному русі (стиканні і підсуванні) 
відбувається формування суходолу (материків та островів), гірських країн, а та-
кож утворення земної кори власне материкового типу. 

Підсування однієї плити під іншу призводить до того, що в результаті тертя 
виникають розриви пластів, які спричиняють землетруси. Через тріщини в плиті, 
що насувається, надходить до поверхні магма. Інтенсивний вулканізм на границі 
плит призводить до викидання на поверхню легкоплавких хімічних елементів і 
сполук, які утворюються при частковому розплаві плити, що занурюється в асте-
носферу. Ці речовини, остигаючи, утворюють гранітний матеріал, який відрізняє 
земну кору материкового типу від океанічної. З остигаючої магми формуються в 
океані острівні дуги, а в горах – вулканічні хребти.

Переважна більшість гірських масивів виникає в результаті зминання в 
складки гірських порід під впливом зустрічного руху літосферних плит. 
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РОЗДІЛ І. Загальні закономірності Землі

G Опрацювавши тему, спробуй відповісти

1. Які і чому форма і розміри земної кулі впливають на ландшафти матери-
ків?

2. Чи мають значний вплив добовий і річний рухи земної кулі на формуван-
ня материків і океанів, формування сучасного рельєфу материків?

D Виконай практичні завдання

1. Знайдіть у довідковій літературі інформацію про «білі ночі» і причини 
їх виникнення.

2. Широта якої паралелі відповідає куту нахилу осі Землі до площини 
орбіти? Скільки в сумі становить широта тропіка і полярного кола тієї 
самої півкулі? Яка була широта тропіка, якби вісь Землі була нахилена 
під кутом 60 °?

3. Знайдіть у довідковій літературі відомості про дослідження Альфреда 
Вегенера.
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РОЗДІЛ ІІ. Материки ТЕМА 1. Головні особливості природи материків

споруд, які виникли на місці зон взаємодії поясів між двома літосферними 
плитами. Зазвичай вони простягаються між платформами або між континен-
тальною платформою та океаном. Протяжність складчастих поясів становить 
багато тисяч кілометрів, а ширина інколи перевищує тисячу кілометрів. Голов-
ні складчасті пояси планети: Арктичний, Атлантичний, Середземноморський, 
Урало-Монгольський, Тихоокеанський.

G Опрацювавши параграф, спробуй відповісти 

1. Що таке абсолютний геологічний вік гірських порід?
2. Які два етапи виділяють у розвитку Землі як планети? 
3. Що таке ери? Яка послідовність їх змін та тривалість?
4. Які епохи горотворення виявилися впродовж трьох наймолодших ер?
5. У результаті яких процесів сформувалися платформи? Які особливості 

їхньої будови?
6. У результаті яких процесів сформувалися складчасті пояси? Які особли-

вості їх будови?

A Застосуй знання, дізнайся більше 

1. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про те, в який спосіб 
науковці встановлюють вік гірських порід.

2. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про живі організми, 
які жили в мезозої. 

E Назви зображені об’єкти чи явища

§ 4. Кліматотвірні процеси.  
Кліматичні пояси і типи клімату Землі 

B Пригадай або здогадайся

1. Що таке клімат? Які основні його характеристики?
2. Від чого залежить розподіл температур, тиску та опадів на Землі? 
3. Чи однаково нагріваються суходіл і водна поверхня? 
4. Як розподіляється температура, тиск, вітри та річна кількість опадів на 

поверхні земної кулі? 

Кліматотвірні процеси 
Що таке кліматотвірні процеси? Ти вже знаєш, що кліматом називають 

сукупність погодних умов, характерних для даної території, що повторюють-
ся з року в рік. 

Значна частина учених вважає, що клімат твориться трьома взаємо-
пов’язаними процесами: теплообігом, вологообігом і циркуляцією атмо
сфери (мал. 2.8).

Теплообіг охоплює всі фізичні процеси, пов’язані з обміном тепла, почи-
наючи від потрапляння сонячної енергії на земну поверхню, затрат її на випаро-
вування, нагрі вання ґрунту і повітря та закінчуючи поверненням енергії нагрітої 
Землі в холодний космос.

Мал. 2.8. Схема кліматоутворення
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2. Знайди в додаткових джерелах інформації відомості про площі частин 
світу.

3. Знайди у додаткових джерелах інформації відомості про найбільші гли-
боководні жолоби Світового океану.

F Дослідження

Сучасні материки та океани — наслідок розходження 
літосферних плит

Нині видрізняють сім великих літосферних плит: Північноамериканську, Пів-
денноамериканську, Євразійську, Африканську, Індо-Австралійську, Антарктич-
ну й Тихоокеанську. Усі вони, за винятком Тихоокеанської, містять материкові 
брили із прилеглими ділянками океанічного дна. 

Якщо розглянути напрямки переміщення літосферних плит, то можна звер-
нути увагу на те, що розширюється дно Атлантичного та Індійського океанів, 
а південні материки віддаляються від Африки. Існуючі напрямки руху і подіб-

ність контурів материків та їхніх частин 
свідчать про те, що в далекому минулому 
вони були єдиним материком. Випиши 
пари ділянок суходолу з найбільш подіб-
ними контурами.

Розглянь уважно карту переміщення 
сучасних літосферних плит (мал. 1.31) і 
спрогнозуй, як розміщуватимуться ма-
терики через 200 млн років за умови не-
змінних напрямків переміщення.

E Назви зображені об’єкти чи явища

Мал. 1.31. Напрямки переміщень 
найбільших літосферних плит

А Б В

Наприкінці кожного параграфа містяться пи-
тання для закріплення знань Опрацювавши пара-
граф, спробуйте відповісти (9). Вони складені так, 
аби виділити обов’язкові для засвоєння знання.

Виконання практичних завдань Застосуй 
знання, дізнайся більше (10) дасть вам можли-
вість виробити вміння і навички застосування 
набутих знань. Однак це не означає, що геть усі 
завдання ви маєте виконати. Учитель дасть вка-
зівки, які з них потрібно вибрати.

Під рубрикою Назви зображені об’єкти чи 
явища (11) подано ілюстрації, які також безпо-
середньо чи опосередковано стосуються теми. 
Якщо вам не вдасться здогадатися про цей зв’я-
зок, то про суть відображення можна дізнатись із 
інформації, яка подана наприкінці підручника в 
додатку. З’ясувавши її, рекомендуємо детальніше 
дізнатися про відображені об’єкти чи явища з до-
відкових джерел.

У багатьох темах передбачене виконання до-
сліджень, тому в підручнику після відповідного 
параграфа поміщено дуже короткі інформативні 
дані та рекомендації для їхнього виконання (12).

Наприкінці кожної великої чи двох коротких 
тем міститься скорочений виклад її змісту (13), а 
також питання Опрацювавши усю тему, спробуй 
відповісти (14) і завдання Виконай практичні 
завдання (15). Ця підсумкова частина теми  покли-

кана допомогти повторити здобуті знання, укласти їх в цілісну систему, навчити-
ся використовувати їх для пояснення різних явищ. Додаткові практичні завдання 
дозволять готуватися до участі в учнівських олімпіадах, перевірити свій рівень 
засвоєння навчального матеріалу. 

У додатку підручника подано, крім відомостей про зображення об’єктів та 
явищ у кінці параграфів, теми практичних робіт з деякими необхідними інформа-
тивними даними, покажчик термінів, таблиці, які містять цифрові дані про різні 
природні об’єкти та явища.

Отож, шановні учні, працюйте з підручником і пізнавайте глибше географічні 
особливості різних куточків нашої планети!
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 Чи відомо тобі?

До 1953 р. виділяли три оке-
ани (Північний Льодовитий 
вважався частиною Атлан-
тичного океану). Міжнарод-
на гідрографічна організа-
ція у 2000 р. запропонувала 
виділяти в межах 60-ї пів-
денної паралелі Південний 
океан, що оточує Антарк-
тиду. Однак до цього часу це 
рішення не затверджено.

Мал. 1.1. Материки з островами,  
що до них належать

ВСТУП

B Пригадай або здогадайся

1. Що вивчає географія? 
2. Що таке материки і скільки їх є на земній кулі? 
3. Які океани виділяють у межах Світового океану? 
4. Що таке географічні карти і як їх класифікують?

Материки та океани як об’єкти вивчення  
регіональної географії 

Неповторні природні комплекси. Вивчаючи загальну географію в 6 класі, 
ти ознайомився із загальними рисами будови окремих оболонок Землі, їх просто-
ровими відмінностями в різних куточках нашої планети. На завершення дізнав-
ся про комплексну географічну оболонку та її закономірності, заселеність нашої 
планети людьми, держави, у яких вони живуть. 

У 7 класі ти ознайомишся з географічними особливостями материків (мал. 1.1) 
і океанів, тобто розглянеш кожний материк і океан як величезний неповторний 
природний комплекс у межах географічної оболонки. Оскільки в загальному ча-
стини географічної оболонки називають регіона-
ми, то географія материків і океанів називається 
регіональною географією. 

У якій послідовності прийнято вивчати 
материки? Для пізнання особливостей великих 
природних комплексів тобі доведеться розгляну-
ти найхарактерніші риси окремих оболонок Землі 
(літо-, атмо-, гідро- й біосфери) у межах кожного 
з материків та океанів. А оскільки одні оболонки 
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впливають на інші з різною силою, то в 
географії прийнято вивчення всіх при-
родних комплексів починати з характе-
ристики літосфери як оболонки, вплив 
якої на перебіг процесів в інших оболон-
ках Землі є найсильнішим. Однак перш 
ніж перейти до вивчення природи самого 
материка чи океану, необхідно всебічно 
розглянути особливості його розміщення 
на земній кулі.

Отже, типовий план фізико-геогра-
фічної характеристики материка, якого 
зазвичай притримуються всі географи, 
такий (мал. 1.2):

1.  Загальні відомості та фізико-геогра-
фічне положення. 

2. Історія дослідження материка.
3.  Рельєф і корисні копалини (літосфе-

ра). 
4. Клімат (атмосфера).
5. Внутрішні води (гідросфера). 
6.  Природні зони (біосфера та природні 

комплекси географічної оболонки).
7. Населення і політична карта.

Детальніше про те, що необхідно розглянути в кожному з пунктів плану, ти 
дізнаєшся під час вивчення одного з материків. 

Джерела вивчення і дослідження материків та океанів
А за підручником краще! Географічні знання про материки і океани мож-

на здобувати з художніх і наукових книжок, журналів, енциклопедій, довідни-
ків, художніх і науково-популярних фільмів, матеріалів, розміщених в Інтернеті 
(мал. 1.3). Однак найкраще почати пізнавати ці географічні об’єкти за допомогою 
шкільних підручників. Адже підручники мають такі основні переваги:

• у них наведено найважливіші й тільки перевірені відомості, а отже, досто-
вірні;

• розкриваються всі (без винятків) пункти типового плану географічної ха-
рактеристики материка чи океану;

• навчальний матеріал розглядається в усталеній для географічної науки по-
слідовності;

Мал. 1.2. Спочатку встановлюються 
географічне положення материка (1) 

та історія його дослідження (2), потім 
вивчаються особливості природних 

оболонок (3–6) у його межах та основні 
риси географії населення, країн їхнього 

проживання (7)
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•  навчальний матеріал подано в доступній 
для учнів формі (без використання склад-
них наукових термінів і понять).

Отже, здобуваючи знання за допомогою під-
ручника, ти немов укладаєш на кожну поличку 
книжкової шафи, що відповідає пункту геогра-
фічної характеристики, першу основну книж-
ку. Дізнаючись щось нове про материк з інших 
джерел, ти наче доповнюєш полички книжкової 
шафи новими виданнями. Особливо цікаво до-
повнювати ці своєрідні полички додатковими 
знаннями, коли насправді мандруватимеш ма-
териками і океанами.

Без атласів не обійтися. Однак геогра-
фія, на відміну від більшості навчальних пред-
метів, крім підручників має ще одне обов’язко-
ве джерело знань — атлас. А атласи, як ти вже 
знаєш, — це науково систематизовані збірки 
карт.

Дещо про географічні атласи і карти ти 
вже дізнався в 6 класі. У шкільному атласі 
для 7 класу більшість карт охоплюють тільки 
один материк чи океан, але є також і мапи сві-
ту. Тобто карти відрізняються за охопленням 
території.

Тобі уже відомо, що географічні карти 
за масштабом поділяють на великомасш-
табні (масштаби від 1 : 200 000 і більші — до 
1 : 10 000), середньомасштабні (масштаби менш 
ніж 1 : 200 000 і до 1 : 1 000 000 включно) та дрібномасштабні (масштаби менш 
ніж 1 : 1 000 000). Однак навіть найменші материки чи океани охоплюють таку 
велику частину поверхні земної кулі, що в атласі й навіть на настінних картах 
їх можна відобразити тільки в дрібному масштабі.

А ще карти поділяють так. Крім класифікації за охопленням території та 
масштабом географічні карти класифікують за призначенням та змістом.

За призначенням карти поділяють на навчальні, демонстраційні й до-
відкові. Саме навчальні карти використовуються як обов’язкові посібники для 
вив чення географії. Шкільні навчальні карти відображають найважливіші гео-
графічні об’єкти та явища і не переобтяжені другорядною інформацією. 

Мал. 1.3.  Перший україномовний 
випуск найпопулярнішого у світі 

географічного журналу

 Чи відомо тобі?

Для учителів України видано 
спеціальний атлас, в якому 
містяться карти для усіх 
курсів шкільної географії.
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Настінні карти пристосовані для 
вико ристання всіма учнями класу, тому 
написи на них зроблено великими літера-
ми. Настільні карти атласів призначено 
для індивідуальної роботи учнів як у шко-
лі, так і вдома.

Демонстраційні карти, що зазви-
чай є яскравими й дохідливими, призна-
чені для широкого кола людей (мал. 1.4). 
Довідкові карти поділяють на науко-
во-довідкові, туристські, військові тощо. 
Від шкільних навчальних карт науко-
во-довідкові відрізняються дуже високим 
ступенем детальності й різноманітні-
стю інформації, що в них закладена. 

Однак навіть шкільні карти міс-
тять дуже великий обсяг відомостей про 
навколишній світ. На основі їх уважно-
го вивчення і порівняння було зроблено 
низку важливих наукових від криттів, у 
тому числі в географії материків і океа-
нів. Тому потрібно вчитися якнайповні-
ше розуміти зміст карт.

За змістом карти прийнято по-
діляти на загальногеографічні й те-
матичні. Перші вирізняються тим, що 
на них вказується лише назва зобра-
женої терито рії і призначення кар-
ти (наприклад, навчальна карта). На 
загальногеогра фічних картах з одна-
ковим ступенем детальності нанесено всі 
види об’єктів, що відображають зовніш-
ній вигляд території: природні умови, на-
селені пункти, транспортні шляхи, кор-
дони держав тощо. Загальногеографічні 
карти великого масштабу дуже подібні до 
планів місцевості (мал. 1.5), з якими ти 
ознайомився в 6 класі.

Тематичними називають карти, на 
яких один або декілька географічних об’єк-

Мал. 1.5. Фрагмент загально
географічної великомасштабної карти

Мал. 1.4.  Демонстраційна карта Європи

Мал. 1.6. Тематична карта басейнів 
річок Українських Карпат
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тів чи явищ зображено з великою детальністю  
та глибиною (мал. 1.6). На них за допо могою 
спеціальних умовних знаків можуть бути зобра-
жені такі елементи, що їх ніколи не показують 
на загальногеографічних картах: будову земної 
кори, середньомісячні температури повітря, 
тваринний світ. Тема, якій присвячені ці карти, 
завжди вказується в її назві. Так, у шкільному 
атласі 7 класу для вивчення кожного материка 
запропоновано декілька тематичних карт. Серед 
них передусім фізична, тектонічна, кліматична, 
карта природних зон.

Щоб повною мірою використати карти ат-
ласу для пізнання материків і океанів, насам-
перед необхідно уважно опрацювати легенду 
карти (мал. 1.7). Стануть у пригоді також додат-
кові відомості, котрі розміщено навколо карто-
графічного зображення.

Здобуті знання з географії материків і океа-
нів допоможуть тобі глибше розуміти природне 
різноманіття регіонів світу. Це, у свою чергу, 
дасть змогу підготуватися до вивчення наступ-
них курсів географії, сприймати навчальний 
матеріал з біології та історії, світової літерату-
ри, орієнтуватися у світових новинах із різних 
сфер життя людства.

G Опрацювавши вступ,  
           спробуй відповісти

1. Що вивчають у курсі географії матери-
ків і океанів? 

2. У якій послідовності прийнято харак-
теризувати географічні особливості 
окремих материків? 

3. З яких джерел можна отримувати гео-
графічні відомості про материки і оке-
ани? 

4. Які карти за масштабом і охопленням 
території використовують для вивчен-
ня географії материків? 

Мал. 1.7.  Фрагмент легенди 
синоптичної карти

 Чи відомо тобі?

Використовуючи загально-
доступну комп’ютерну про-
граму «Google Earth» — «Гугл 
планета Земля», ти можеш 
розглянути у форматі 3D 
будь-який куточок земної 
кулі, сфотографований з 
космосу. Також можна по-
милуватися фотознімками 
цікавих об’єктів, зроблених 
любителями.
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5. Як класифікують карти за призначенням і змістом? 
6. Які карти за призначенням і змістом використовують у школі для вивчен-

ня природи материків?

A Застосуй знання, дізнайся більше 

1. Чим подібні та чим відрізняються за змістом курси географії 6 і 7 класів?
2. Випиши в зошит назви карт світу зі шкільного атласу для 7 класу.
3. Знайди в Інтернеті відомості про форму і розміри Землі.

E Назви зображені об’єкти чи явища

А Б



ЗАГАЛЬНІ  
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗЕМЛІ

РОЗДІЛ  І

Тема 1.  Форма і рухи Землі

Тема 2.  Материки та океани — 
великі природні  
комплекси географічної 
оболонки

Опрацьовуючи ці дві теми, ти детальніше розглянеш форму 
та розподіл площ поверхні Землі, географічні наслідки куля-
стої форми планети, її осьового та орбітального рухів. З’ясу-
єш, що таке дні сонцестояння та рівнодення, пояси сонячного 
освітлення.

Ознайомишся з площами материків, поділом земного сухо-
долу на частини світу.

Також ти зможеш скласти собі загальні уявлення про ма-
терики та океани як великі природні комплекси географічної 
оболонки, з’ясувати механізми утворення океанічних западин і 
материків у процесі переміщення літосферних плит.



§ 1. Форма і рухи Землі

B Пригадай або здогадайся

1. До яких небесних тіл належить Земля? 
2. Що таке доба, рік? Яка їхня тривалість на Землі?
3. Які ритми характерні для географічної оболонки?

Куляста форма та розміри Землі, їх географічні наслідки
Велетенська майже куля. Земля, як і інші планети Сонячної системи, 

має кулясту форму, тобто дуже близьку до форми кулі. Діаметр Землі стано-
вить у середньому 12 742 км. Екваторіальний радіус Землі (у площині екватора) 
становить понад 6 378 км, а полярний радіус (збігається з уявною піввіссю Зем-
лі) — близько 6 357 км. Отже, екваторіальний радіус Землі на 21,4 км довший від 

полярного. Це означає, що наша планета 
дещо сплюснута біля полюсів. Довжина 
великого кола, проведеного через обидва 
полюси, становить близько 40 009 км, а 
дов жина екватора — 40 076 км (мал. 1.8). 
Площа поверхні земної кулі становить 
510 млн км2. 

Для створення карт світу, материків 
Землю приймають за правильну кулю із 
середнім радіусом 6 371 км, оскільки 
різниця між екваторіальним і полярним 
радіусами є дуже незначною: близько 
1/300 від реального екваторіального раді-
уса Землі. Довжину екватора прийма-
ють при цьому за 40 000 км.

Кулястість Землі й розподіл те-
пла. Форма і розміри Землі мають вели-
ке географічне значення. Ти вже знаєш, 
що куляста форма Землі зумовлює змен-
шення кута падіння сонячних променів 
на земну поверхню від екватора до полю-
сів (мал. 1.9). Тому території, ближчі до 

Мал. 1.8. Форма і розміри Землі

Мал. 1.9. Відмінність кута падіння 
сонячних променів залежно від широти

Тема 1.  ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ
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екватора, отримують більше сонячного тепла, 
ніж ті, що розташовані поблизу полюсів. Від 
кількості отриманого тепла залежать не тільки 
нагрівання повітря, а й багато інших процесів, 
що відбуваються в географічній оболонці. Пе-
редусім це розподіл тиску і вітрів, випадання 
опадів і режим річок, характер перебігу проце-
сів вивітрювання та перенесення гірських порід 
(мал. 1.10).

Завдяки своїм великим розмірам Земля 
утримує атмосферу. Місяць — супутник Землі, 
діаметр якого приблизно вчетверо менший від 
земного, не має атмо сфери.

Рухи Землі та їх наслідки
Добовий рух і ритмічність у географіч-

ній оболонці. Земля, як і інші планети Соняч-
ної системи, бере участь водночас у декількох 
видах руху. Головними рухами Землі є добове 
обертання навколо уявної осі й річний рух по 
орбіті навколо Сонця.

Обертання Землі навколо своєї уявної осі має цілий ряд важливих географіч-
них наслідків. Одним з них є вплив на форму Землі. Сплюснутість Землі біля 
полюсів є результатом її обертання навколо осі (див. мал. 1.8). 

З добовим обертанням Землі пов’язані 
зміна дня і ночі, а отже, й добова рит-
мічність явищ і процесів у географічній 
оболонці. Загальновідомими є добовий 
хід темпе ратури, денний і нічний місце-
ві вітри — бризи на ділянках суходолу, 
прилеглих до великих водойм (мал. 1.11). 
Дуже яскраво виражений добовий ритм 
живої природи.

Важливим наслідком добового обер-
тання Землі є відхилення тіл, що руха-
ються горизонтально (вітрів, морських 
течій і т. д.), від їхнього первісного на-
прямку: в Північній півкулі — вправо, у 
Південній — уліво (мал. 1.12). Воно зумов-
лене дією сили інерції — силою Коріоліса, 

Мал. 1.11. Денний і нічний бризи

Мал. 1.10. Гірські породи руйну
ються як під впливом дуже низь
ких, так і високих температур


