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Шановнішестикласникиташестикласниці!

Цьогорокувипочинаєтевивчатиновийпредмет—географію.Цедужедав
няіводночасмолоданаукапропланетуЗемля,наякіймиживемо.Вивжемає
тедеякеуявленняпроцюнаукузуроківприродознавстватавласнихспостере
жень.

Підручник із географії наповнений інформацією про природу й природні
явища,яківідбуваютьсянаЗемлі,прожиттялюдейурізнихкуточкахпланети,
їхнюгосподарськудіяльність,пропобут,звичаїтатрадиції.

ПізнаючиприродупланетиЗемля,вибудетеподумкимандруватинаорбі
тальнійстанціївкосмічнийпростір,долатиокеанинакаравелічасівКолумба,
опускатисянаморськіглибинивбатискафі.Підручникстанедлявасосновним
джереломгеографічнихзнань.Наскількидобревизасвоїтенакопиченілюдс
твомзнанняпронавколишнійсвіт,залежитьвідвашоїзацікавленостійдопит
ливості.

Текстпідручникаподіленонарозділитапараграфи.Докожногопараграфа
дібраноілюстрації,фото,схеми,таблиці,діаграмитакартосхеми.Післякожно
гопараграфавміщенорубрики:«Повторимоголовне»та«Скарбничкадослід
ника».Вивчаючиматеріал,незабувайтезвертатисядоатласівіконтурнихкарт,
уважнорозглядайтеілюстраціїтапідписидоних.Виділеніособливимшрифтом
поняттяйтермінисконцентруютьвашуувагунаголовному.

Вашізнаннябудутьнабагатоміцнішими,якщовпроцесіопрацюваннянав
чальноготекстувикористуватиметесядовідниками,енциклопедіями,читати
мететворигеографів,краєзнавців,мандрівників,письменників,ознайомитеся
з репродукціями картин художників, звертатиметеся до матеріалів засобів
масовоїінформації.Обговорюйтецікавуінформаціюзбатькамитадрузями.

Ознайомившись із текстом параграфа, дайте відповіді на запитання та
виконайтезапропонованізавдання.

Крім підручника, на уроках географії вам будуть потрібні географіч	ний	
атлас,робочийзошитіконтурнікарти.
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Над зви чай но важ ли вим для шко ля рів є вмін ня навчатися, на бу ва ти знан ня 
са мос тій но.  Із  ці єю  ме тою  в  до дат ку  подані  ін тернетсай ти,  де  мож на  знай ти 
ці ка ву ін фор ма цію. 

Не хай цей під руч ник бу де для вас пу тів ни ком у світ но вих знань, нас тав ни
ком  і  спів роз мов ни ком  на  уро ках  і  вдо ма.  Ба жа є мо  вам  ці ка вих  ге ог ра фіч них 
від крит тів на кож но му уро ці! Щас ти вам!

З по ва гою, ав то рки
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 § 1.  Географія — наука про землю та її природу

§ 1.  ГеоГрафія — наука про Землю та її природу

Пригадайте з курсу природознавства, що вивчає географія. Які ще науки 
належать до природничих?

Географія в минулому й у наш час. Географія — це наука про Землю, її 
природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей та 
природи. Вона зародилася ще в період становлення суспільства.

Людей завжди цікавило все, що відбувалося навколо. Вони прагнули дізна
тися не лише про свою місцевість, а й про далекі землі. Першими відкривачами 
нових земель були мореплавці й купці. Після подорожей вони розповідали про 
природу, людей, рослини та тварин тих країв, де побували. Так виникло слово 
географія, що в перекладі з грецької мови означає «землеопис» (гео — земля, 
графо — пишу). Уперше його застосував давньогрецький учений Ератосфен.

Освоєння  нових  земель  тривало  не  одне  тисячоліття.  Спочатку  географія 
була  наукою  описовою.  Крок  за  кроком  накопичувались  описові  географічні 
знан ня. Учених завжди цікавило, чому на Землі відбуваються ті чи інші явища.

Сучасній  науці  відомо  майже  15  тис.  напрямів  пізнання,  серед  них  понад 
80 — географічних. Сучасна географія — це система наук (див. схему 1, с. 6). 
У ній виокремлюють фізичну, економічну та соціальну географію. Фізичнагео
графія вивчає природу земної поверхні та природні закономірності; економіч
на —  господарство  різних  країн  і  регіонів;  соціальна —  життя  людей,  їхню 
зайнятість,  побут,  відпочинок.  Географічні  науки  з  кожним  роком  розширюють 
сферу свого дослідження. Сучасні географи вирішують складні наукові та прак
тичні завдання, вивчають взаємозв’язки природи й суспільства заради збере
ження сприятливих умов життя на Землі.

Важливою частиною географічної науки є картографія. Це наука про створен
ня  та  використання  географічних  карт.  Сучасна  картографія  тісно  пов’язана  з 
комп’ютерною технікою.

Географія також веде спостереження та контроль за станом навколишнього 
середовища.  Таке  спостереження  необхідне,  щоб  прогнозувати  зміни  природи 
на окремих територіях і планеті в цілому. Отже, основні питання, над якими пра
цює сучасна географічна наука, — чому? від чого? як?

Наймолодшим напрямом у географії є наука геоінформатика, що створює 
географічні інформаційні системи (ГІС). Вони складаються з електронної карти, 
бази даних — географічних відомостей, а також системи комп’ютерного управ
ління ними. Так можна зробити «розумні карти», що за спеціальною програмою 
допомагають ученим створювати проєкти, давати прогнози. До них належать: 

ВСтуп
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Вступ

карти  прогнозу  погоди,  зміни  рельєфу,  урожайності  сільськогосподарських 
культур тощо.

Що вивчає географія? Географія,  як  одна  з  наук  про  Землю,  досліджує 
поверхню Землі: материки й океани, острови та моря, річки, міста, країни тощо. 
Географи вивчають не лише природні об’єкти та явища, а й те, що створено в 
результаті  діяльності  людини  (населені  пункти,  види  житла,  його  планування), 
тобто об’єкти, створені природою і людиною.

Географічніоб’єкти характеризуються розміщенням у просторі, вони взає
модіють між собою, створюючи неповторний вигляд нашої планети (мал. 1).

Географія вивчає процеси та явища, які відбуваються в природі й у суспіль
стві.

Шкільний  предмет  «географія»  є  частиною  географічної  науки.  Географічні 
знання ви опановуватимете впродовж усього навчання в школі. У 6 класі ви дізна
єтеся про те, як люди накопичували знання про Землю. Навчитеся працювати з 
планами  та  картами,  ознайомитеся  з  будовою,  складом,  особливостями  обо
лонок Землі. Географічні карти відкриють вам невідомі держави, у яких прожи
вають різні народи. Ви дізнаєтеся про зміни, яких зазнає природа під впливом 
господарської діяльності людини, знайдете відповіді на багато запитань. 

Ми живемо на прекрасній та щедрій планеті, але дуже ніжній і незахище
ній. Потрібно її любити й берегти, а для цього її треба знати.

Вступ

ГідрологіяГеографія транспорту Географія культури

Медична географія

Геофізика

Геохімія

ГеоекологіяГеографія населення

Географія 
промисловості

Географія сільського
господарства

Рекреаційна
географія

Палеогеографія

Географія ґрунтів

Кліматологія

Біогеографія

Гляціологія

Геоморфологія

ГЕОІНФОРМАТИКА КАРТОГРАФІЯ

ЕКОНОМІЧНА
ГЕОГРАФІЯ

ФІЗИЧНА
ГЕОГРАФІЯ

КОМПЛЕКСНІ  ТА 
ПРИКЛАДНІ  НАУКИ

СКЛАДОВІ ГЕО-
ГРАФІЧНОЇ НАУКИ

Схема 1
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 § 1.  Ге ог ра фія — на у ка про Землю та її при ро ду

джерела географічної інформації, методи географічних досліджень. 
Джерело географічної інформації — підручник. Важливим є також використання 
карт, атласів, довідників, енциклопедій, географічних журналів, газет, докумен
тальних  і  науковопопулярних  кінофільмів,  відеозаписів  (див. схему 2, с. 8). 
Багато корисного й цікавого можна дізнатися з радіо й телепередач: отримати 
інформацію про стихійні природні явища (повені, землетруси, дії вулканів, цуна
мі),  про  досягнення  в  господарській  діяльності  людини,  політичну  ситуацію  в 
країнах, прогноз погоди. Нині для опанування географічних знань широко вико
ристовують  комп’ютерну  мережу  «Інтернет».  За  її  допомогою  можна  швидко 
знай ти географічну інформацію — картографічну, текстову, відео, звукову.

Методами  географічних  досліджень  є  спостереження,  опис,  картографу
вання,  прогнозування,  порівняння,  узагальнення.  Географи  використовують 
також математичні методи дослідження.

Дослідження

СпоСТереженнЯЗаЗмінамиВприроДі

1. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом

Приладдя: транспортир і висок (нитка з тягарцем).

Наведіть транспортир на Сонце й виміряйте кут між напрямком 90 ° на тран
спортирі та напрямком лінії виска. Це й буде кут висоти Сонця над горизонтом. 
Сонце протягом року перебуває на небосхилі на різній висоті, під різним кутом. 
У  наших  широтах  найвище  Сонце  буває  22  червня,  найнижче  —  22  грудня. 
Оскільки Сонце найвище буває в полудень, його висоту найкраще вимірювати 

Мал. 1. Географічні об’єкти
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Схема 2

ДЖЕРЕЛА
ГЕОГРАФІЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ

Енциклопедії

Підручники

Газети, журнали

Радіо

Атласи, карти,
глобуси

Художня
література

       Інтернет

Телебачення

Довідники

Географічна
література

о 13й годині один раз на місяць, наприклад 20 числа. Результати записуйте в 
таблицю  в  робочому  зошиті.  Наприкінці  року  зробіть  висновок  про  зміни  кута 
висоти Сонця над горизонтом протягом року.

2. Спостереження за погодою

Приладдя: термометр, барометр, флюгер.

Спостереження  потрібно  проводити  щодня  в  один  і  той  самий  час. 
Температуру  й  тиск  показують  прилади  —  термометр  і  барометр;  напрямок 
вітру — флюгер; хмарність та опади визначають неозброєним оком. Результати 
й цікаві явища природи записуйте в робочому зошиті в подану таблицю за допо
могою умовних знаків (мал. 2).

Часпроведення
спостереження Висота

Сонцянад
горизонтом

Температура
повітря Вітер

(напрямок,
сила)

Хмар-
ність

Види
опадів

Дата Час
підчас
спосте-

реження
середня

8:00

12:00

19:00

Вступ
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 § 1.  Ге ог ра фія — на у ка про Землю та її при ро ду

атмосферніявища Хмарність напрямоквітру

дощ безхмарно північний  

мряка незначна південний  

злива середня західний  

веселка з проясненнями східний                

крупа суцільна північно-східний 

туман північно-західний 

ожеледиця південно-східний 

роса південно-західний 

град 

сніг 

мокрий сніг 

хуртовина 

іній 

пилова буря 

гроза 

паморозь 

3. Спостереження за сезонними змінами в природі

Сезонні зміни в природі називають фенологічними. До них належать: відліт 
птахів,  початок  і  кінець  опадання  листя  з  дерев,  перший  сніг,  замерзання 
водойм,  відлиги,  скресання  криги  у  водоймах,  початок  і  кінець  танення  снігу, 
приліт птахів, первоцвіти, набухання бруньок, початок цвітіння дерев і чагарни
ків, перші грози, спів солов’я, кування зозулі.

Мал. 2. Умовні позначення природних явищ
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Вступ

Результати спостережень записуйте в робочому зошиті в таблицю.

Дататачас
спостереження

Фенологічні
спостереженнязарослинами

Фенологічні
спостереженнязатваринами

народніприкмети,яківикористовують
длявизначенняпогодитасезоннихзмін

Під час спостережень за погодою доцільно використовувати й народні прик
мети. Прочитайте їх і перевірте.

•	 Перисті хмари високо в небі віщують дощ за три доби.
•	 Горобці зранку купаються в пилюці — після обіду буде дощ.
•	 Ластівки літають низько — буде дощ цієї ж доби.
•	 Комарі літають роєм — завтра буде гарна погода.
•	 Журавель танцює — на потепління.
•	 Зацвіла калина — буде холодно.
•	 Яка погода на Семена (14 вересня) — така й осінь.
•	 Яка погода на Мокія (24 травня) — таке й літо.
•	 Звідки вітер на Покрову (14 жовтня) — така й зима.
•	 Місяць у кружку — несе воду в ріжку.
•	 Ранній приліт жайворонків — до теплої весни.

 Географія — це наука про Землю, її природу, населення та його господар
ську діяльність.
 Географічні знання накопичувалися в процесі розвитку людства.
 Сучаснагеографія — це система наук, що вивчає процеси та явища, які від
буваються в природі й суспільстві. Є фізична, економічна та соціальна геогра
фія.
 Основним  джерелом  систематизованої  географічної  інформації  є  підруч
ник.

Географія, географічні об’єкти.

п о В то р и м о  Г о л о В н е


