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 } РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ 
 ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ 
ВІДНОСИН (6  годин)

Урок № 2. Відкриття європейців.
Мета: з’ясувати причини і передумови Великих географічних відкриттів; пояснити, як 

було відкрито Америку і здійснено першу навколосвітню подорож; формувати 
в учнів уміння визначати причиново-наслідкові зв’язки між окремими подіями; 
виховувати почуття людяності і взаємодопомоги.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.
Основні терміни та поняття: факторія, колонія, колоніальна імперія.
Основні дати та події: 1487—1488 рр.  — подорож Б. Діаша, що зробила можливим 

подальший перетин Індійського океану; 1492 р. — відкриття Америки X. Колум-
бом; 1494 р.  — підписання Тордесільяської угоди про поділ сфер впливу між 
Іспанією та Португалією; 1497—1499 рр. — відкриття Васко да Гамою морського 
шляху до Індії; 1519—1522 рр. — перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана; 
1529 р.  — підписання Іспанією і  Португалією договору в  Сарагосі про поділ 
Західної півкулі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель інформує учнів про початок розгляду розділу I, тривалість його вивчен-

ня, форми і  термін проведення узагальнення і  тематичного оцінювання.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}} Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Які уявлення про світ панували за Середньовіччя?
2. Якими були життя і культура народів Індії наприкінці XV ст.?
3. Що ви знаєте про життя народів доколумбової Америки?
}} Випереджальне завдання

Упродовж розгляду нового матеріалу систематизуйте його за допомогою табли-
ці «Географічні відкриття кінця XV — першої половини XVI ст.».

РІК ВІДКРИТТЯ
ХТО 

ОЧОЛЮВАВ 
ЕКСПЕДИЦІЮ

ДЕРЖАВА — 
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ЕКСПЕДИЦІЇ

ЗМІСТ 
ВІДКРИТТЯ

ІСТОРИЧНЕ 
ЗНАЧЕННЯ

3 Христофор Колумб та його плавання до Америки. Першим  діста-
тися  Індії  західним  шляхом  спробував  іспанський  мандрівник 

Христофор Колумб  (1451—1506).

 Христофор Колумб (Крістобаль Колон) народився в Італії. Уже з 14 років 
він брав участь у морських подорожах до Англії та вздовж узбережжя 
Африки. Колумб захопився поглядами італійця Паоло Тосканеллі, який вва-
жав Землю кулею, а західний шлях із Європи до Сходу — найкоротшим. 
Тосканеллі склав карту світу, на якій Азія була позначена на західному узбереж-
жі Атлантичного океану. За його розрахунками, шлях до Китаю та Індії через 
Атлантику був набагато коротшим, ніж навколо Африки. Проте Тосканеллі поми-
лився у визначенні розмірів Землі та, відповідно, відстані від Європи до Азії. 
Згодом казали, що це була велика помилка, яка привела до великого відкриття.

Карта й розрахунки Тосканеллі переконали �. Колумба в мож-
ливості  дістатися  Індії,  рухаючись  на  захід.

Спираючись  на  них,  мореплавець  вирішив  спробувати  досягти 
берегів Індії, пливучи через Атлантичний океан. Колумб поїхав до Іс-
панії, де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Іза-
беллі. Королева погодилася на пропозицію Колумба, оскільки успіш-
не  завершення  експедиції  мало  принести  чимало  прибутків  Іспанії. 

3 серпня 1492  р. експедиція Колумба у складі трьох каравел — 
«Санта-Марія»,  «Пінта»  і  «Нінья»  —  із  командою  в  90  осіб  вийшла 
в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті через 69 днів во-
ни  побачили  землю.  Невеличкий  острів,  на  бе-
резі якого було встановлено  іспанський прапор, 
був  проголошений  володінням  іспанського  ко-
роля  і  отримав  назву  острова  Святого  Спасите-
ля  —  Сан-Сальвадор.  Саме  цей  день,  12 жовтня 
1492 р.,  вважається  датою  відкриття  Америки. 

Продовживши  подорож,  Колумб  відкрив 
острови  Куба  та  Гаїті  й  повернувся  до  Іспанії. 
Тут він тріумфально повідомив королю про від-
криті  на  заході  землі,  які  вважав  Індією,  але 
золота  майже  не  привіз.  Королівський  двір  був 
розчарований. Як віце-король нових земель Ко-
лумб  здійснив  ще  три  подорожі,  під  час  яких 
було  відкрито  Малі  Антильські  острови,  остро-
ви Пуерто-Рико, Ямайку, Тринідад тощо, дослі-
джено  узбережжя  Центральної  Америки.

 � Христофор Колумб. 
1519. Художник 
Себастьяно дель Пйомбо
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с. 11 РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ 
ТА  СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Відкриття європейців

 1. Які уявлення про світ панували за Середньовіччя? 2. Якими були життя 
і культура народів Індії наприкінці XV ст.? 3. Що ви знаєте про життя наро-
дів доколумбової Америки?

1 Причини й передумови Великих географічних відкриттів. Доба 
Великих географічних відкриттів стала переломною між Серед-

німи  віками  та  Новим  часом.  Саме  в  цей  період  людство  накопичи-
ло  достатньо  знань  і  відчуло  потребу  пізнати  всю  Землю  з  її  невідо-
мими  просторами.

Наприкінці  Середніх  віків  торгівля  з  країнами  Сходу  набула 
постійного  характеру.  Різноманітні  східні  товари  —  прянощі,  юве-
лірні  вироби,  тканини  тощо  —  стали  звичними  для  європейців.  Од-
нак  у  другій  половині  ��  ст.  ситуація  значно  ускладнилася  внаслі-��  ст.  ситуація  значно  ускладнилася  внаслі-  ст.  ситуація  значно  ускладнилася  внаслі-
док  загарбання  Османською  імперією  Близького  Сходу.  Різні  побори 
з торговельних караванів  і кораблів, грабунки, піратство робили тор-
гівлю  дуже  ризикованою,  невигідною  та  нерегулярною.  З’явилася 
велика  кількість  посередників  (арабів,  італійців),  що  призводило 
до  подорожчання  товарів.  Шлях  до  Індії  через  Єгипет  і  Червоне  мо-
ре повністю контролювали араби, які не допускали сюди європейців. 
Отож  купцям  країн  Західної  та  Північно-Східної  Європи  про  дале-
кі  східні  ринки  годі  було  й  мріяти.  Купці  і  моряки  західноєвропей-
ських  країн  усе  частіше  замислювалися  над  пошуком  нового  мор-
ського  шляху  до  Індії,  в  обхід  арабів  і  турків.

До пошуків казково багатої Індії європейців підштовхувала й ін-
ша  причина:  для  розвитку  торгівлі,  заснування  нових  підприємств 
потрібні  були  золото  і  срібло.  У  Західній  Європі  їх  не  вистачало. 

Сучасні  історики  виділяють  такі  передумови  Великих  геогра-
фічних  відкриттів:

 �Утворення  в  Європі  великих  централізованих  держав,  які  ма-
ли  необхідні  кошти  для  спорядження  і  фінансування  заокеан-
ських  мандрівок.  У  першу  чергу  це  Іспанія,  а  також  Англія, 
Франція  і  Португалія.
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 �Католицька  церква  ставилася  до  підкорення  нових  земель  як 
до  своєрідного  хрестового  походу  проти  язичників  із  метою  на-
вернення  їх  до  християнської  віри.

 �У  результаті  успішного  завершення  Реконкісти  виникла  вели-
ка кількість дрібного  іспанського  і португальського дворянства, 
у  якого  військовий  досвід  поєднувався  з  прагненням  наживи 
і  релігійним  фанатизмом.

 �Створення  нових  і  вдосконалення  існуючих  навігаційних  при-
ладів  і  карт,  нових  типів  морських  кораблів:  морського  ком-
паса,  астролябії,  портолана  (морської  компасної  карти),  три-
щоглової  каравели.

Нові  шляхи  до  країн  Сходу  першими  серед  європейських  дер-
жав  почали  шукати  Португалія  та  Іспанія.

2 Відкриття португальців. Сприятливе  географічне  положення, 
оволодіння  арабською  географією  та  математикою,  морською 

справою  сприяли  перетворенню  Португалії  в  ��  ст.  на  морську  дер-
жаву.  Початок  географічних  відкриттів  португальців  пов’язаний 
із  діяльністю  принца  Енріке Мореплавця  (1394—1460),  талановитого 
організатора  морських експедицій,  у яких брали участь не лише дво-
ряни,  але  й  купецтво. 

Шлях  до  омріяних  берегів  Індії  вони  намагалися  знайти,  про-
пливши  вздовж  західного  узбережжя  Африки  та  обігнувши  її  пів-
денний  край.  Одночасно  португальці  починаючи  із  40-х  рр.  ��  ст. 
регулярно  споряджали  експедиції  до  Західної 
Африки  за  прянощами,  слоновою  кісткою,  зо-
лотим  піском,  невільниками.  На  карті  Афри-
ки  з’явилися  назви  «Перцевий  Берег»,  «Берег 
Слонової Кістки», «Золотий Берег», «Невільни-
чий  Берег».  Із  нових  земель  до  португальської 
скарбниці  надходили  величезні  прибутки.

У  1488  р.  мореплавець  Бартоломеу Діаш 
(1450—1500),  пливучи  вздовж  західного  узбе-
режжя  Африки,  зумів  досягти  її  південного 
краю  і  вийти  до  Індійського  океану,  але  був 
змушений  повернутися  через  загрозу  бунту  мо-
ряків.  Південний  край  Африки  назвали  мисом 
Доброї  Надії  —  надії  на  те,  що  наступні  море-
плавці  зможуть  дістатися  берегів  Індії.

 � Бартоломеу Діаш
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1. Причини й передумови Великих географічних відкриттів с. 8

2. Відкриття португальців с. 9

3. Христофор Колумб та його плавання до Америки с. 11

4. Перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана та її значення с. 13

5. Індіанські народи та їхня цивілізація с. 15

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
}} Бесіда

1. Яка країна в другій половині XV ст. захопила Близький Схід?
2. Яке відкриття здійснив Васко да Гама?
3. Яка подія вважається датою відкриття Америки?
4. Коли було укладено Тордесільяську угоду?
5. Який мореплавець першим знайшов західний шлях до Індії?
6. Назвіть народи доколумбової Америки, які створили власні цивілізації.

}} Творчі завдання
1. Чому відкриття Америки називають великим відкриттям, здійсненим через 

велику помилку?
2. Яке поняття, на вашу думку, найкраще відбиває зміст події: «відкриття Аме-

рики» або «зустріч двох цивілізацій»? Обґрунтуйте свій вибір.
3. Про яку подорож ідеться в наведеному уривку?

Витяг зі щоденника учасника однієї з експедицій
Упродовж трьох місяців та двадцяти днів ми не мали свіжої їжі. Сухарі, які ми 

їли, були не хлібом, а  пилом, перемішаним із хробаками, запаскудженим мишами, 
а тому невимовно смердючим. Вода, яку ми пили, була гнила й також смерділа. Щоб 
не вмерти з голоду, ми їли шкіру, якою було вкрито снасті… Ця шкіра під впливом 
води, вітру та сонця так затверділа, що її треба було вимочувати в морській воді про-
тягом чотирьох-п’яти днів. Після цього ми пекли її на вугіллі та їли…, щури продава-
лися по півдуката за одного, але навіть за таку ціну їх неможливо було дістати… Нас 
уразила хвороба, за якої ясна розпухали настільки, що закривали зуби як верхньої, 
так і нижньої щелеп; люди, уражені цією хворобою, не могли споживати жодної їжі. 
Дев’ятнадцятеро з  нас померли. За три місяці і  двадцять днів ми подолали чотири 
тисячі левг (одна левга — близько 7 км. — Авт.) цим Тихим морем, названим нами 
Тихим тому, що ми жодного разу не зазнали бурі.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
}} Заключне слово вчителя

• Пошуки нових шляхів до країн Сходу і  зростання потреб у  золоті та сріблі 
стали головними причинами Великих географічних відкриттів.

• Завдяки здійсненим відкриттям португальці першими створили колоніальну 
імперію, населення якої на початку XVI ст. становило близько 1 млн осіб. 
Загострення боротьби між Португалією та Іспанією за нові землі спричинило 
перший в  історії колоніальний поділ світу.

• Унаслідок подорожі Ф. Магеллана було вперше достеменно доведено, що 
Земля є кулею, і отримано загальні відомості про її розміри.

• У доколумбовій Америці існували цивілізації, розвиток яких було перервано 
європейськими загарбниками.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацюйте § 1 підручника.


