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îçíà÷àє «ó÷åíіñòü». Åðóäèòàìè íàçèâàþòü ëþäåé, ÿêі ìàþòü 
ãëèáîêі âñåáі÷íі çíàííÿ ç ðіçíèõ íàóê.

  Перевір свої знання

Öÿ ðóáðèêà ìіñòèòü ðіçíîìàíіòíі çàïèòàííÿ é çàâäàííÿ, ÿêі 
äàäóòü òîáі çìîãó ïåðåâіðèòè, ÷è äîáðå òè çàñâîїâ ìàòåðіàë 
ïàðàãðàôà. ×àñòî îñòàííє çàïèòàííÿ ÷è çàâäàííÿ â íіé ïîçíà÷åíî 
çіðî÷êîþ (*). Éîãî âèêîíàííÿ ïіä ñèëó êîæíîìó, àëå ïîòðåáóє 
äîäàòêîâèõ ðîçäóìіâ, äîâåäåíü, çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöії ç ðіçíèõ 
ïàðàãðàôіâ ÷è ðóáðèêè «Ñòîðіíêà åðóäèòà». ßêùî òè óñïіøíî їõ 
âèêîíóâàòèìåø, òî öå ïåðåêîíëèâî ñâіä÷èòèìå ïðî âèñîêі 
íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ó âèâ÷åííі ïðèðîäîçíàâñòâà. 

  Попрацюйте в групах      Допоможуть дорослі 

Òàêі ðóáðèêè ìіñòÿòüñÿ â áàãàòüîõ ïàðàãðàôàõ. Îçíàéî ìèâ-
øèñü ç íèìè, òè çðîçóìієø, ùî áåçìåæíèé ñâіò ïðèðîäè ëåãøå 
âèâ÷àòè é îáåðіãàòè íå ïîîäèíöі, à ñïіëüíî ç îäíîêëàñíèêàìè і 
ðіäíèìè.

Ùîá çîñåðåäèòè òâîþ óâàãó íà îñíîâíèõ òåðìіíàõ і ïîíÿòòÿõ, 
ó òåêñòі ïàðàãðàôіâ їõ âèäіëåíî îñîáëèâèì øðèôòîì. 
Ó «Ïðåäìåòíîìó ïîêàæ÷èêó», ÿêèì çàêіí÷óєòüñÿ ïіäðó÷íèê, їõ 
çàçíà÷åíî â àëôàâіòíîìó ïîðÿäêó. Çðîáëåíî öå äëÿ òîãî, ùîá òè 
ìіã ëåãêî çíàéòè ïîòðіáíèé ìàòåðіàë і ïîâòîðèòè éîãî. 

Ó ïіäðó÷íèêó áàãàòî іëþñòðàöіé. Їõíє ïðèçíà÷åííÿ – íàäàâàòè 
òîáі äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ, ðîçâèâàòè ñïîñòåðåæëèâіñòü і åñòåòè÷íі 
ñìàêè, çíàéîìèòè ç òіëàìè ïðèðîäè, íåáåñíèìè òіëàìè òîùî.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïіäðó÷íèê äîïîìîæå òîáі äіçíàòèñÿ áàãàòî 
íîâîãî і öіêàâîãî ïðî ïðèðîäó, çðîçóìіòè ÿâèùà, ùî âіäáóâàþòüñÿ 
â íіé. Äîïîìîæå ïåðåêîíàòèñÿ, íàñêіëüêè âàæëèâî îõîðîíÿòè 
ïðèðîäó, çáåðіãàòè її íåïîâòîðíó êðàñó íà íàøіé ïëàíåòі. Ïðîòå 
ëèøå ñàìîãî ïіäðó÷íèêà äëÿ öüîãî íå äîñèòü. Àäæå, âèâ÷àþ÷è 
ïðèðîäîçíàâñòâî, íå îáіéòèñÿ áåç çàïèñіâ, ðîçðàõóíêіâ, ñõåì, 
òàáëèöü òîùî. Òîìó ìè ñòâîðèëè ðîáî÷èé çîøèò. Ó íüîìó òè 
çìîæåø îïèñóâàòè êîæåí ñâіé êðîê ó ïіçíàííі ïðèðîäè, 
çàíîòîâóâàòè ðåçóëüòàòè ñâîїõ ñïîñòåðåæåíü, âèìіðþâàíü ÷è 
åêñïåðèìåíòіâ.

Îòîæ óñïіõіâ òîáі é íàñíàãè ó âèâ÷åííі ïðèðîäîçíàâñòâà! 
Ïàì’ÿòàé, ùî çäîáóòі çíàííÿ çíàäîáëÿòüñÿ òîáі â íàñòóïíèõ 
êëàñàõ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ áіîëîãії, ãåîãðàôії, ôіçèêè і õіìії. 

Àâòîðè



 Íàóêè, ùî âèâ÷àþòü
ïðèðîäó

 Ìåòîäè âèâ÷åííÿ
ïðèðîäè

 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ
ïðèðîäè
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ñóïóòíèêіâ, ìіæïëàíåòíèõ ñòàíöіé). À ùå çâîäÿòü ñïåöі-
àëüíі ñïîðóäè – îáñåðâàòîðії, äå âñå ïðèçíà÷åíî äëÿ äî-
ñëіäæåííÿ íåáåñíèõ òіë. Öå äàє çìîãó äіçíàâàòèñÿ áіëüøå 
ïðî âіääàëåíі âіä Çåìëі íåáåñíі òіëà, çàâ÷àñíî äîâіäóâàòè-
ñÿ ïðî íàñòàííÿ ñîíÿ÷íîãî ÷è ìіñÿ÷íîãî çàòåìíåííÿ òîùî.

Áіîëîãіÿ – íàóêà ïðî îðãàíіçìè òà їõíþ ðіçíîìàíіò-
íіñòü. Ó÷åíі-áіîëîãè âèâ÷àþòü çîâíіøíþ і âíóòðіøíþ áó-
äîâó îðãàíіçìіâ, óìîâè їõíüîãî æèòòÿ, çìіíè, ùî âіäáó-
âàþòüñÿ â îðãàíіçìàõ. Çàâäÿêè áіîëîãії ëþäèíà îòðèìóє 
çíàííÿ, íåîáõіäíі äëÿ çáåðåæåííÿ âèäіâ æèâèõ іñòîò, îõî-
ðîíè äîâêіëëÿ.

Ãåîãðàôіÿ – íàóêà ïðî ïëàíåòó Çåìëÿ. Ãåîãðàôè äîñëі-
äæóþòü çåìíó ïîâåðõíþ, ïîãîäó, îêåàíè і ìîðÿ, íàðîäè, 
ÿêі íàñåëÿþòü Çåìëþ. Òàêîæ âîíè âèâ÷àþòü ïîøèðåííÿ 
âèäіâ ðîñëèí і òâàðèí íà íàøіé ïëàíåòі. Çàâäÿêè öіé íà-
óöі ìè ìàєìî çìîãó êîðèñòóâàòèñÿ ðіçíèìè êàðòàìè, äі-
çíàâàòèñÿ ïðîãíîç ïîãîäè, äáàòè ïðî çáåðåæåííÿ ïðèðîäè 
é åêîíîìíå âèêîðèñòàííÿ її áàãàòñòâ.

Ôіçèêà äîñëіäæóє ðіçíîìàíіòíі çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ 
ç òіëàìè ïðèðîäè. Áåç ôіçè÷íèõ çíàíü íå îáіéòèñÿ â òåõ-
íіöі. Óñі ïîáóòîâі ïðèëàäè ñêîíñòðóéîâàíі íà îñíîâі çíàíü 
öієї íàóêè.

Õіìіÿ äîñëіäæóє ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó òіë, 
і ïåðåòâîðåííÿ îäíèõ ðå÷îâèí íà іíøі. Õіìіêіâ öіêàâëÿòü 
ñêëàä, áóäîâà, âëàñòèâîñòі, äîáóâàííÿ і çàñòîñóâàííÿ ðіç-
íèõ ðå÷îâèí. Çíàííÿ õіìії äàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè 
ðå÷îâèíè, ÿêі є ó ïðèðîäі, à òàêîæ ñòâîðþâàòè íîâі ðå÷î-
âèíè ç íàïåðåä çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè.

Åêîëîãіÿ âèâ÷àє çâ’ÿçêè îðãàíіçìіâ ìіæ ñîáîþ òà ç íà-
âêîëèøíіì ñåðåäîâèùåì. Çíàííÿ öієї íàóêè äîïîìàãàþòü 
çàõèñòèòè îðãàíіçìè âіä íåãàòèâíîãî âïëèâó ïðèðîäíèõ 
ÿâèù і ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè.

Ðåçóëüòàòè ñâîїõ äîñëіäæåíü ïðèðîäè àñòðîíîìè, áіî-
ëîãè, ãåîãðàôè, ôіçèêè, õіìіêè, åêîëîãè âèñâіòëþþòü íà 
ñòîðіíêàõ íàóêîâèõ âèäàíü ïðî ïðèðîäó. Äî íèõ íàëå-
æàòü åíöèêëîïåäії, ñëîâíèêè, äîâіäíèêè, àòëàñè, âèçíà÷-
íèêè ðîñëèí і òâàðèí, õðåñòîìàòії òîùî. Іíôîðìàöіþ 
ïðî ïðèðîäó ìîæíà òàêîæ çíàéòè â Іíòåðíåòі. 

Ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç äåÿêèìè íàóêîâèìè âèäàííÿ-
ìè ïðî ïðèðîäó, âèêîíàé çàâäàííÿ çі Ñòîðіíêè ïðèðîäî -
äî ñëіäíèêà.
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    Сторінка природодослідника 
Практичне заняття. Ознайомлення з різними типами довідкових 
видань з природничих наук.
Мета: вчитися знаходити потрібну інформацію в довідкових виданнях з 
природничих наук.
Завдання  1.  Ознайомся зі словником біологічних термінів. На його сто-
рінках знайди і прочитай інформацію про листок рослини. Тепер ознайомся 
зі словником географічних термінів. Відшукай відомості про одне з тіл при-
роди.
Завдання  2. Ознайомся з однією з природничих енциклопедій. На її 
сторінках подано наукову інформацію, вміщено таблиці, схеми. Відшу-
кай в енциклопедії відомості про одне з тіл природи.
Завдання  3. Ознайомся з географічним атласом. З’ясуй, що в ньому 
міститься. Знайди на його сторінках і розглянь фізичну карту України. Що 
на ній зображено?
Завдання  4. Ознайомся з атласами-визначниками рослин і тварин. 
Зверни увагу на те, що міститься в таких атласах. Поміркуй, чому такі 
атласи називають визначниками.
Дай  відповіді  на  запитання :  
Що міститься в словниках біологічних і географічних  термінів? Яку інформа-
цію містять енциклопедії? Що міститься в географічному атласі, а що – в ат-
ласі-визначнику? Яке призначення розглянутих довідкових видань? 

  Підсумки 
 Природознавство – це знання людини про природу. 
 Природу вивчають природничі науки: астрономія, біологія, географія, 
фізика, хімія, екологія. 

 Відомості про природу можна знайти в довідкових виданнях, до яких 
належать енциклопедії, словники, атласи, визначники рослин і тварин, 
хрестоматії тощо.

 Перевір свої знання 
1. Доповни перелік наук про природу: біологія, географія, хімія, …  .
2. Заповни таблицю відомостями про природничі науки за зразком:

Назва науки Що вивчає наука
Фізика зміни, що відбуваються з тілами природи

3. Підготуй невеличку розповідь про те, як людина використовує знання 
про природу в повсякденному житті. 

4*. Користуючись довідковими виданнями та Інтернетом, добери цікаву 
інформацію про одну з природничих наук (про її історію, або якесь її 
відкриття, або про те, як люди використовують її знання у своєму житті). 
Презентуй її в класі. 
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і óâàæíî ñòåæèòè çà ïåðåáіãîì ÿâèù â óìîâàõ, ùî çìіíþ-
þòüñÿ. Âèâ÷àþ÷è ïðèðîäîçíàâñòâî, òè òàêîæ áóäåø ïðî-
âîäèòè äîñëіäè. Ïðîïîíóєìî òîáі îçíàéîìèòèñÿ ç îïèñàìè 
äîñëіäіâ, ÿêі âìіùåíî íà Ñòîðіíöі ïðèðîäîäîñëіäíèêà. 

Âèâ÷àòè ïðèðîäó ëþäèíі äîïîìàãàþòü ðіçíîìàíіòíі ïðè-
ëàäè і ïðèñòðîї. Äåÿêі ç íèõ òè òåæ âèêîðèñòîâóєø ó øêî-
ëі і äîìà, íàïðèêëàä ãîäèííèê, ëіíіéêó, òåðìîìåòð. Ïðî 
іíøі äіçíàєøñÿ ç íàñòóïíîãî ïàðàãðàôà.
• ßê ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè âèâ÷åííÿ ïðèðîäè 

Ïåðø íіæ âèêîðèñòàòè áóäü-ÿêèé ìåòîä âèâ÷åííÿ ïðèðî-
äè – ñïîñòåðåæåííÿ, âèìіðþâàííÿ, åêñïåðèìåíò – ïîòðіáíî 
âèçíà÷èòè éîãî ìåòó, òîáòî äàòè âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: 
äëÿ ÷îãî ÿ öå ðîáëþ? Íàïðèêëàä, ìåòó ñïîñòåðåæåííÿ ìîæ-
íà ñôîðìóëþâàòè òàê: ç’ÿñóâàòè, ëèñòêè ÿêîãî äåðåâà – êëå-
íà ÷è òîïîëі – æîâòіþòü âîñåíè ïåðøèìè, à ìåòó âèìіðþ-
âàííÿ – âèçíà÷èòè ðîçìіðè êіìíàòè. 

Ïîòіì ñëіä âèçíà÷èòè, ÿêі äії âèêîíóâàòèìóòüñÿ äëÿ âè-
â÷åííÿ ÿâèùà ÷è òіëà ïðèðîäè, òîáòî âіäïîâіñòè íà çàïèòàí-
íÿ: ùî і ÿê ÿ ðîáëþ? Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî çàïèñóâàòè, ùî âè-
â÷àєòüñÿ, ó ÿêèõ óìîâàõ öå âіäáóâàєòüñÿ, ÿêі ïðèëàäè âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòüñÿ. 

Мал. 2. Славетні вчені-натуралісти

Карл Лінней 
(1707–1778)

Михайло Ломоносов 
(1711–1765) 

Володимир Вернадський 
(1865–1945) 

Вивчав живу природу. 
Розподілив живі істоти 
на групи, описав кіль-
ка тисяч видів рослин і 
тварин

Здійснив численні до-
слідження в хімії, фізи-
ці, астрономії, відкрив 
закон збереження ма си

Досліджував склад земної 
поверхні, обґрунтував ви-
рішальну роль живих істот 
в існуванні нашої планети



11

Îòðèìàíі ðåçóëüòàòè ïîòðіáíî äîêëàäíî îïèñàòè і çðîáè-
òè âèñíîâîê. Ó íüîìó ìàє áóòè âіäîáðàæåíî, ÷è äîñÿãíóòî 
ìåòó âèêîíàíîї ðîáîòè ç âèâ÷åííÿ òіëà ÷è ÿâèùà ïðèðîäè. 
• Êîãî íàçèâàþòü ó÷åíèìè-íàòóðàëіñòàìè

Ó÷åíèõ, ÿêі âèâ÷àþòü ïðèðîäó, íàçèâàþòü ïðèðîäî-
äîñëіäíèêàìè, àáî íàòóðàëіñòàìè. Іìåíà ïåðøèõ íàòóðà-
ëіñòіâ âіäîìі âñüîìó ñâіòîâі (ìàë. 2).

Ó÷åíі-íàòóðàëіñòè âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі ìåòîäè âèâ÷åí-
íÿ ïðèðîäè. Çàâäÿêè ñóìëіííіé áàãàòîðі÷íіé ïðàöі íàòóðà-
ëіñòіâ ëþäñòâî îòðèìàëî âіäïîâіäі íà ÷èñëåííі çàïèòàííÿ 
ùîäî ïðèðîäè, íàïðèêëàä іç ÷îãî ñêëàäàþòüñÿ òіëà ïðè-
ðîäè, ÷îìó ðóéíóþòüñÿ ãîðè, ÿêà âіäñòàíü äî Ìіñÿöÿ, ÿê 
ðîñòóòü ðîñëèíè òà áàãàòî іíøèõ.

    Сторінка природодослідника 
Досліджуємо тіла природи
Дослід  1. Вплив світла на ріст рослин. 
Мета  досліду :  визначити, як світло впливає на  ріст рослин. 
Опис  досліду. У дві посудини з однаковою кількістю вологого ґрунту 
висадили насіння квасолі на відстані 5 см одне від одного. За необхід-
ності посіви поливали. Після того як насіння проросло, одну посудину 
поставили в добре освітлюваному місці, а іншу – у місці з поганим освіт-
ленням. Проростки в обох посудинах поливали одночасно однаковою 
кількістю води. 
Під час досліду постійно спостерігали за ростом рослин, щоб дізнатися, у 
котрій з посудин квасоля росте швидше. Помітили, що в першій посудині 
проростки квасолі мали насичений зелений колір, міцні стебла й листки 
(мал. 3, а). Проростки у другій посудині були кволими, мали блідо-зелене 
забарвлення, були нижчі від тих, які вирощували на світлі (мал. 3, б). 

Мал. 3. Вплив світла на ріст рослин

а б
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Висновок:  завдяки досліду з’ясували, що за наявності світла рослини 
ростуть краще, ніж за поганого освітлення.Отже, рослинам для росту 
потрібне світло.
Дослід  2. Зміна температури повітря в похмурий і сонячний дні. 
Мета досліду: визначити, як змінюється температура повітря в по-
хмурий і сонячний дні, коли кількість сонячного світла різна. 
Опис досліду. В один і той самий час (наприклад, о 14-й годині) 
вимірювали температуру повітря двох найближчих днів – сонячного 
і похмурого. Отримані покази температури повітря записали, а потім 
результати вимірювання порівняли. Виявилося, що температура по-
вітря сонячного дня була значно вищою, ніж похмурого. 
Висновок:  завдяки такому досліду можна переконатися, що разом із 
сонячним світлом до Землі надходить тепло.

  Підсумки
 Основні методи вивчення природи – спостереження, вимірювання, 
експе римент, або дослід. 

 Спостереженням називають метод вивчення природи за допомо гою 
органів чуттів.

 Під час експерименту для тіл створюють спеціальні умови, які відріз ня-
ються від звичних для тіл природних умов.

 Основні методи дослідження є спільними для вивчення тіл живої і 
неживої природи.

 Ученими-натуралістами називають науковців, які вивчають природу.

 Перевір свої знання
1. Назви методи вивчення природи. 
2. Про що можна дізнатися завдяки спостереженню. 
3. Чим спостереження відрізняється від експерименту? 
4. Обери представника живої природи і проведи за ним спостереження, 

мета якого – скласти опис його зовнішньої будови. Зазнач такі ознаки, як 
колір, розміри, запах, опиши, як рухається.

5. Порівняй плоди чи листки різних рослин за розміром, формою, кольором. 
Використай для цього методи спостереження та вимірювання.

 Попрацюйте в групах

Разом з друзями підготуйте міні-проект на тему «Визначні вчені-натура-
лісти». Для цього складіть розповідь про двох-трьох учених (що вони 
досліджували і якими методами, який внесок зробили у вивчення при-
роди). 
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çìîãó ðîçãëÿäàòè íåáåñíі òіëà, ÿêі ïåðåáóâàþòü íà äóæå 
âåëèêèõ âіäñòàíÿõ âіä ëþäèíè. Òàê, çà äîïîìîãîþ òåëå-
ñêîïà ðîçãëÿäàþòü Ìіñÿöü, çîðі òà їõíі ñêóï÷åííÿ.

• Âèìіðþâàëüíі ïðèëàäè 
Äî âèìіðþâàëüíèõ ïðèëàäіâ íàëåæàòü òåðåçè, ãîäèííèê, 

ñåêóíäîìіð, òåðìîìåòð, ëіíіéêà òà іíøі. Ç ïî÷àòêîâîї øêîëè 
òè âæå çíàєø, ùî òàêі ïðèëàäè ìàþòü øêàëó ç ïåâíîþ öіíîþ 
ïîäіëêè (ìàë. 5). Її ñëіä îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè, âèêîíóþ÷è 
âèìіðþâàííÿ. Íàïðèêëàä, ðîçãëÿíü ëіíіéêó, ÿêîþ òè êîðèñ-
òóєøñÿ íà óðîêàõ, і ç’ÿñóé öіíó ïîäіëêè íà íіé. 

Äëÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè òіë âèêîðèñòîâóþòü òåðåçè. 
Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 6, і òè ïîáà÷èø, íàñêіëüêè âîíè áóâà-
þòü ðіçíі.

Мал. 6. Різні види терезів

Мал. 5. Прилади, що мають шкалу: 
1 – термометр, 2 – лінійка, 3 – секундомір

1 2 3
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Ëіíіéíі ðîçìіðè òіë – äîâæèíó, âèñîòó, øèðèíó – 
âèìіðþþòü ëіíіéêîþ і êîñèíöåì àáî ìåòðîì ÷è ðóëåòêîþ 
(ìàë. 7). 

Òåìïåðàòóðó ïîâіòðÿ, òіëà ëþäèíè, âîäè âèìіðþþòü 
òåðìîìåòðàìè (ìàë. 5, 1). Öіíà ïîäіëêè íà íèõ çàçâè÷àé 
äîðіâíþє 1 Ñ (îäèí ãðàäóñ Öåëüñіÿ). 

Âèìіðÿòè ÷àñ äîïîìàãàþòü òàêі âèìіðþâàëüíі ïðèëà-
äè, ÿê ãîäèííèê і ñåêóíäîìіð (ìàë. 8). Ãîäèííèêàìè âè-
ìіðþþòü ÷àñ ó ãîäèíàõ, õâèëèíàõ, ñåêóíäàõ. 

 Пригадай, ñêіëüêè õâèëèí íàëі÷óє 1 ãîäèíà, ñêіëüêè 
ñåêóíä ìàє 1 õâèëèíà. 

• Ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ і ðîáîòà ç íèì

Ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðîâå-
äåííÿ äîñëіäіâ ç ôіçèêè, õіìії, áіîëîãії. 

Мал. 7. Лінійка (1), метр (2) і рулетка (3)

Мал. 8. Прилади для вимірювання часу

1 2 3
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Óâàæíî ðîçãëÿíü ìàëþíîê 9. Íà íüîìó çîáðàæåíî íå-
ñêëàäíå ëàáîðàòîðíå õіìі÷íå îáëàäíàííÿ, à ñàìå: ìіðíèé 
öèëіíäð, ìіðíèé ñòàêàí, êîëáó, õіìі÷íèé ñòàêàí, ïðîáіð-
êó, ëіéêó, ñêëÿíó ïàëè÷êó, ïîðöåëÿíîâó ÷àøêó, ëàáîðà-
òîðíèé øòàòèâ. ßê áà÷èø, ïåðåâàæàє ñåðåä íüîãî ñêëÿíå 
îáëàäíàííÿ. Òîìó çà ïðàâèëàìè áåçïåêè ñëіä ïðàöþâàòè 
ç íèì îáåðåæíî, óâàæíî, íå ñèëüíî íàãðіâàòè, ñòàâèòè íà 
çâè÷íå äëÿ íüîãî ìіñöå, íàïðèêëàä ïðîáіðêó – ó øòàòèâ 
äëÿ ïðîáіðîê. Òàêèì îáëàäíàííÿì çðó÷íî êîðèñòóâàòèñÿ 
ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ õіìі÷íèõ, ôіçè÷íèõ і áіîëîãі÷íèõ äî-
ñëіäіâ.

Ìіðíèé öèëіíäð ÷è ìіðíèé ñòàêàí ìàþòü ïîäіëêè, 
òîìó íèìè âіäìіðÿþòü ïîòðіáíèé îá’єì ðіäèíè. Õіìі÷íі 
ñòàêàíè, êîëáè, ïðîáіðêè ïîäіëîê íå ìàþòü. Їõ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ çáåðіãàííÿ ðіäèí, ïðèãîòóâàííÿ ðîç÷èíіâ ðå-
÷îâèí ó âîäі, âèêîíàííÿ äîñëіäіâ ç ðå÷îâèíàìè. Ïіïåò-
êàìè íàáèðàþòü íåâåëèêі îá’єìè ðіäèíè. Ïðèçíà÷åííÿ 
ëіéêè – íàëèâàòè ðіäèíó àêóðàòíî áåç ðîçáðèçêóâàííÿ. 
Ñêëÿíîþ ïàëè÷êîþ ïåðåìіøóþòü ðå÷îâèíè â ïîñóäèíі.
Ó ïîðöåëÿíîâіé ÷àøöі çäіéñíþþòü âèïàðþâàííÿ ðіäèíè 
ç ðîç÷èíіâ. 

Ïàì’ÿòàé! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç áóäü-ÿêèìè ïðèëàäàìè ÷è 
ïðèñòðîÿìè ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë êîðèñòóâàí-
íÿ íèìè і ïðàâèë áåçïåêè. Òîìó óâàæíî ñëóõàé ïîÿñíåí-
íÿ â÷èòåëÿ, ÿê ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñÿ îáëàäíàííÿì. 

Мал. 9. Лабораторне хімічне обладнання
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  Підсумки
 Для вивчення живої і неживої природи використовують різноманітні при-
лади і пристрої, лабораторне обладнання. 

 До збільшувальних приладів належать лупа, бінокль, мікроскоп, теле-
скоп. 

 Масу вимірюють за допомогою терезів, час – за допомогою годинника
і секундоміра, а температуру – термометром.

 Для визначення лінійних розмірів тіл використовують лінійки, косинці, 
метри, рулетки. 

 Лабораторне обладнання використовують для проведення дослідів з фі-
зики, хімії, біології. 

 Сторінка природодослідника 
 Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для 
природничо-наукових  спостережень і дослідів.

 Мета :  ознайомитися з простим обладнанням для природничо-наукових  
спостережень і дослідів, провести вимірювання з його використанням.

 Завдання  1.  Розглянь запропоновані вчителем вимірювальні прилади 
і з’ясуй ціну поділки для кожного з них. 

 Завдання  2.  Зваж монети вартістю 5 і 50 копійок.  Виміряй довжину
і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна. Виміряй 
час, за який ти прочитаєш наведені в завданні 3 запитання. 

 Завдання  3.  Запиши в зошиті відповіді на такі запитання:
 – Яким приладом зважували монети?
 – За допомогою якого приладу вимірювали розміри тіл і відстані між ними?
 – Яким приладом вимірювали час на цьому практичному занятті?

 Перевір свої знання
1. Назви лабораторне обладнання для вивчення природи.
2. Наведи приклади вимірювальних приладів і поясни, що ними вимірюють.
3. Назви збільшувальні прилади. 
4. Допиши речення: 
 а) Лінійка призначена для вимірювання ... , а годинник – для вимірю-
вання ...  ;

 б) Щоб виміряти об’єм води,  можна скористатися ...  .
5. Знайди і виправ помилки в реченні: 
 Лінійні розміри тіл вимірюють термометром, а об’єм – годинником. 

 Допоможуть дорослі 

 Поцікався у своїх рідних, які вимірювальні прилади вони використовують і 
з якою метою. Склади перелік побутових вимірювальних приладів і здійсни 
вимірювання за допомогою одного з них. Одержані результати вимірювань 
запиши в зошит.



 Òіëà íàâêîëî íàñ. 
Õàðàêòåðèñòèêè òіëà

  Ðå÷îâèíè, їõíі ôіçè÷íі
âëàñòèâîñòі 

 Àòîìè і õіìі÷íі åëåìåíòè. 
Ìîëåêóëè

 Ðіçíîìàíіòíіñòü ðå÷îâèí. 
Ïîíÿòòÿ ïðî ïðîñòі 
òà ñêëàäíі, íåîðãàíі÷íі 
òà îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè

 Ïîíÿòòÿ ïðî ÷èñòі ðå÷îâèíè 
òà ñóìіøі 

 Ñïîñîáè ðîçäіëåííÿ ñóìіøåé

 ßâèùà ïðèðîäè. Ôіçè÷íі ÿâèùà, 
їõíÿ  ðіçíîìàíіòíіñòü

 Ìåõàíі÷íі і òåïëîâі ôіçè÷íі 
ÿâèùà

 Ìàãíіòíі òà åëåêòðè÷íі 
ôіçè÷íі ÿâèùà

 Çâóêîâі òà ñâіòëîâі 
ôіçè÷íі ÿâèùà

 Õіìі÷íі ÿâèùà, 
àáî õіìі÷íі ðåàêöії



ТІЛА. РЕЧОВИНИ
ТА ЯВИЩА 

НАВКОЛО НАС
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êè. Ïðîöåñ âèìіðþâàííÿ ëіíіéíèõ ðîçìіðіâ òіëà – öå ïîðіâ-
íÿííÿ їõ ç äîâæèíîþ åòàëîíà. Åòàëîíîì äîâæèíè є ìåòð 
(ìàë. 12). Ñàìå çà öèì åòàëîíîì і âèãîòîâëåíî êîñèíöі é 
ëіíіéêè, ÿêèìè òè êîðèñòóєøñÿ íà óðîêàõ.

Îñíîâíîþ îäèíèöåþ âèìіðþâàííÿ äîâæèíè є ìåòð (ì). 
Çàñòîñîâóþòü òàêîæ é іíøі îäèíèöі âèìіðþâàííÿ, áіëüøі 
àáî ìåíøі çà ìåòð, íàïðèêëàä êіëîìåòð (êì), ñàíòèìåòð (ñì), 
ìіëіìåòð (ìì). Òîáі âæå âіäîìî, ùî 1 êì = 1000 ì, 1 ì = 100 ñì, 
à 1 ñì = 10 ìì.

• ßê âèìіðÿòè îá’єì òіëà

Êîæíå òіëî ìàє îá’єì. Öå âåëè÷èíà áóäü-ÿêîãî òіëà â äî-
âæèíó, øèðèíó é âèñîòó, âèìіðÿíà â êóáі÷íèõ îäèíèöÿõ. 
Òîáòî îá’єì òіëà âèìіðþþòü ó ìåòðàõ êóáі÷íèõ (ì3), àáî 
ëіòðàõ (ë), à òàêîæ ó ñàíòèìåòðàõ êóáі÷íèõ (ñì3), àáî 
ìіëіëіòðàõ (ìë). Îòæå, 1 ì3 = 1000 ë, 1 ë = 1000 ìë, àáî 
1000 ñì3. 

Îá’єì òіëà ïðÿìîêóòíîї àáî ïðàâèëüíîї ôîðìè, íàïðè-
êëàä êàðòîííîї êîðîáêè, âèçíà÷àþòü òàê:
1) ñïî÷àòêó âèìіðþþòü äîâæèíó, øèðèíó é âèñîòó òіëà;
2) ïîòіì ïåðåìíîæóþòü çíà÷åííÿ îäåðæàíèõ âèìіðіâ.

Îá’єì òіëà íåïðàâèëüíîї ôîðìè (íàïðèêëàä, êàðòîïëèíè) 
ìîæíà âèçíà÷èòè çà îá’єìîì âèòіñíåíîї íèì âîäè (ìàë. 13). 
Çðîçóìіòè öå òîáі äîïîìîæå òàêèé äîñëіä. Ó ìіðíèé ñòàêàí 

Мал. 12. Еталон довжини – метр 

Мал. 11. Тіла неправильної форми
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íàëëєìî 500 ìë âîäè é îáåðåæíî çàíóðèìî êàðòîïëèíó ñå-
ðåäíіõ ðîçìіðіâ. Íà ìàëþíêó 13 âèäíî, ùî âîäà â ñòàêàíі 
ïіäíÿëàñÿ äî ïîäіëêè 620 ìë. Îá÷èñëèìî ðіçíèöþ îá’єìіâ: 
620 ìë – 500 ìë = 120 ìë. Çíàéäåíà ðіçíèöÿ і є îá’єìîì 
êàðòîïëèíè. Îñêіëüêè 1 ìë äîðіâíþє 1 ñì3, òî îá’єì êàð-
òîïëèíè ñòàíîâèòü 120 ñì3.

• ßê âèìіðÿòè ìàñó òіëà

Òè âæå çíàєø, ùî äëÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè òіëà âèêîðèñ-
òîâóþòü ðіçíîìàíіòíі òåðåçè. Ïðîöåñ çâàæóâàííÿ íà òåðå-
çàõ – öå ïîðіâíÿííÿ ìàñè òіëà ç ìàñîþ åòàëîíà. Åòàëîíîì 
ìàñè є êіëîãðàì. Òîæ îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ ìàñè – êіëî-
ãðàì (êã). Òàêîæ ìàñó âèìіðþþòü òîííàìè (ò) і ãðàìà-
ìè (ã); 1 ò = 1000 êã; 1 êã = 1000 ã. 

Îòæå, õî÷ áè ÿêèì òіëî áóëî – âåëèêèì ÷è ìàëèì, âàæ-
êèì ÷è ëåãêèì, – éîãî ìîæíà âèìіðÿòè і ïîðіâíÿòè ç іí-
øèìè òіëàìè çà ôîðìîþ, ðîçìіðàìè, îá’єìîì, ìàñîþ.

  Підсумки

 Тіла –  усе живе й неживе, що створила природа і людина. 
 Основними характеристиками тіл є лінійні розміри (довжина, ширина, 
висота), форма, об’єм, маса. 

 Виміряти – означає порівняти з еталоном.
 Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання.

Мал. 13.  Визначення  об’єму  картоплини
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Мал. 15. Склянка з водою (1), киснева подушка (2), стеаринові свічки (3)

• Àãðåãàòíі ñòàíè ðå÷îâèí
Íà ìàëþíêó 15 çîáðàæåíî ñêëÿíêó ç âîäîþ, êèñíå-

âó ïîäóøêó (òîáòî íàïîâíåíó êèñíåì), ñòåàðèíîâі ñâі÷êè. 
Ðå÷îâèíè – âîäà, êèñåíü, ñòåàðèí – ìàþòü ðіçíèé ñòàí. 
Éîãî ùå íàçèâàþòü àãðåãàòíèé ñòàí ðå÷îâèíè. Ó âîäè – 
ðіäêèé àãðåãàòíèé ñòàí, ó êèñíþ – ãàçóâàòèé, ó ñòåàðèíó – 
òâåðäèé. 

• ×îìó çà îäíàêîâèõ óìîâ ðå÷îâèíè ìàþòü ðіçíèé   
 àãðåãàòíèé ñòàí

Êîæíà ðå÷îâèíà ñêëàäàєòüñÿ іç ÷àñòèíîê äóæå ìàëèõ 
ðîçìіðіâ. Àãðåãàòíèé ñòàí ðå÷îâèíè çàëåæèòü âіä âіäñòà-
íі ìіæ íèìè. Òâåðäèé àãðåãàòíèé ñòàí ìàþòü ðå÷îâèíè, 
÷àñòèíêè ÿêèõ äóæå áëèçüêî ðîçòàøîâàíі îäíà äî îäíîї 
òà ìіöíî çâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ, à òîìó ïåðåìіùóâàòèñÿ íå 
ìîæóòü (ìàë. 16, à). Ïðèêëàäàìè òàêèõ ðå÷îâèí є çàëіçî, 
âóãëåöü, öóêîð, êóõîííà ñіëü.

Â іíøèõ ðå÷îâèíàõ, íàâïàêè, ÷àñòèíêè ðå÷îâèíè çâ’ÿçàíі 
ñëàáêî і âіäñòàíі ìіæ íèìè áіëüøі. Öå äàє çìîãó ÷àñòèíêàì 
ïåðåìіùóâàòèñÿ îäíà âіäíîñíî îäíîї (ìàë. 16, á). Òàêèé ñòàí 
ðå÷îâèí äіñòàâ íàçâó ðіäêèé àãðåãàòíèé ñòàí. Âіí âëàñòè-
âèé îëії, âîäі çà êіìíàòíîї òåìïåðàòóðè. 

Ó ãàçóâàòèõ ðå÷îâèíàõ âіäñòàíі ìіæ ÷àñòèíêàìè â òèñÿ÷і 
ðàçіâ áіëüøі, íіæ ó ðіäèíàõ і òèì áіëüøå òâåðäèõ ðå÷îâèíàõ. 
Òîìó ÷àñòèíêè ãàçіâ âіëüíî ðóõàþòüñÿ і ïåðåìіùóþòüñÿ íà 
çíà÷íі âіäñòàíі (ìàë. 16, â). Ó öüîìó ïåðåêîíóє ðóõ ïîâіòðÿ, 
ÿêå ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ ãàçóâàòèõ ðå÷îâèí. 

1 2 3
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• ×è âïëèâàє àãðåãàòíèé ñòàí ðå÷îâèíè íà âëàñòèâîñòі òіë
Âіäìіííîñòі â àãðåãàòíîìó ñòàíі ðå÷îâèí ïîçíà÷àþòüñÿ íà 

âëàñòèâîñòÿõ òіë. Òâåðäі òіëà, íàïðèêëàä ãâіçäîê ÷è ñòіëåöü, 
çáåðіãàþòü ôîðìó òà îá’єì. 

Ðіäèíè çáåðіãàþòü îá’єì, àëå íå çáåðіãàþòü ôîðìè. Ðі-
äèíàì âëàñòèâà òåêó÷іñòü. Òîìó âîíè íàáóâàþòü ôîðìè ïî-
ñóäèíè, ó ÿêó їõ íàëèëè.

Òîáі âіäîìî, ùî ïîâіòðÿ – öå ñóìіø ãàçіâ. Ãàçè íå çáå-
ðіãàþòü ôîðìè і çàéìàþòü óâåñü íàäàíèé їì îá’єì. Òàê, 
ïîâіòðÿ íàáóâàє ôîðìè íàïîâíåíîї íèì êóëüêè (ìàë. 17).

• ßêі ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ìàþòü ðå÷îâèíè
Ðîçãëÿíåìî ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі âіäîìèõ òîáі ðå÷îâèí – 

âîäè, àëþìіíіþ, öóêðó (ñàõàðîçè).
Âîäà áåçáàðâíà, ïðîçîðà, áåç çàïàõó і ñìàêó (ÿêùî 

íå ìіñòèòü äîìіøîê). Çà çâè÷àéíèõ óìîâ öÿ ðå÷îâè-
íà ðіäêà, çà òåìïåðàòóðè íèæ÷å 0 Ñ – òâåðäà, à âèùå 
100 Ñ – ãàçîïîäіáíà. 

Àëþìіíіé – ðå÷îâèíà ñðіáëÿñòî-ñіðîãî êîëüîðó, íåïðîçî-
ðà, áåç çàïàõó, ìàє áëèñê. Çà çâè÷àéíèõ óìîâ öå òâåðäà ðå÷î-

Мал. 16. Схеми агрегатних станів речовини: 
твердий (а), рідкий (б), газуватий (в)

  Мал. 17. Повітряні кульки різної форми 

а б в
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ìó àòîìè îäíîãî âèäó ìîæóòü âõîäèòè äî ñêëàäó ðіçíèõ 
ðå÷îâèí. Íàïðèêëàä, îäíі é òі ñàìі âèäè àòîìіâ âõîäÿòü 
äî ñêëàäó і öóêðó, і îëії.  

• Õіìі÷íà àçáóêà
Àòîìè îäíîãî âèäó íàçèâàþòü õіìі÷íèì åëåìåíòîì. 

Âàæëèâî, ùî àòîìè îäíîãî âèäó ìàþòü îäíàêîâó áóäîâó 
íåçàëåæíî âіä òîãî, äî ñêëàäó ÿêîї ðå÷îâèíè âîíè âõî-
äÿòü. 

ßê і áóêâè àëôàâіòó, êîæíèé õіìі÷íèé åëåìåíò ìàє 
ñâîþ íàçâó і ïèñüìîâå ïîçíà÷åííÿ, ÿêå íàçèâàþòü õіìі÷-
íèì ñèìâîëîì. Ó òàáëèöі íàâåäåíî íàçâè, ñèìâîëè é âè-
ìîâó ñèìâîëіâ äåÿêèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. Òîáі äîñòàòíüî 
çàïàì’ÿòàòè äâà–òðè ç íèõ. 

Назва хімічного 
елемента            Хімічний символ            Вимова хімічного 

символа
Гідроген Н аш

Оксиген  О о

Карбон    С це

Нітроген  N ен

Силіцій Si силіцій

Ферум Fe ферум

Алюміній Al алюміній

Ó òàáëèöі íå âèïàäêîâî íàâåäåíî 7 åëåìåíòіâ. Ñèëіöіé, 
Îêñèãåí, Ôåðóì, Àëþìіíіé – öå åëåìåíòè-ðåêîðäñìåíè çà 
ïîøèðåííÿì íà Çåìëі. Àòîìè Îêñèãåíó, Íіòðîãåíó, Êàð-
áîíó, Ãіäðîãåíó íàéïîøèðåíіøі â òіëàõ æèâîї ïðèðîäè. 
À ùå Ãіäðîãåí – îñíîâíèé õіìі÷íèé åëåìåíò Ñîíöÿ.

Çà äîïîìîãîþ õіìі÷íèõ ñèìâîëіâ ïîçíà÷àþòü ñêëàä ðå-
÷îâèí òàê ñàìî, ÿê ç ëіòåð àçáóêè çàïèñóþòü ñëîâà.

• Ìîëåêóëè òà їõíіé ðóõ

Àòîìè ìîæóòü ñïîëó÷àòèñÿ ìіæ ñîáîþ é óòâîðþâàòè 
ìîëåêóëè (ìàë. 19). Áàãàòî ðå÷îâèí ñêëàäàþòüñÿ ñàìå ç 
ìîëåêóë, íàïðèêëàä âîäà, âîäåíü, êèñåíü.

Ìîëåêóëà – öå íàéìåíøà ÷àñòèíêà ðå÷îâèíè, ùî ìàє 
її âëàñòèâîñòі. 
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Ñõåìó óòâîðåííÿ ç àòîìіâ Ãіäðîãåíó òà Îêñèãåíó ìîëåêóë 
âîäè, à ç íèõ – ðå÷îâèíè òà òіëà çîáðàæåíî íà ìàëþíêó 20. 

Îòæå, òåïåð òè çíàєø, ùî â óòâîðåííі ìîëåêóë áåðóòü 
ó÷àñòü àòîìè. 

Ó÷åíі äîâåëè, ùî ìîëåêóëè ïåðåáóâàþòü ó áåçïåðåðâíî-
ìó ðóñі. Êîëè, ìàëþþ÷è àêâàðåëëþ, òè ïðîìèâàєø ùіòî÷-
êó â ñêëÿíöі ç âîäîþ, òî âîíà íàáóâàє êîëüîðó àêâàðåëü-
íîї ôàðáè. Òîé ñàìèé ðåçóëüòàò ìîæíà îòðèìàòè, ÿêùî 
àêâàðåëüíó ôàðáó ïîìіñòèòè íà äíî ñêëÿíêè ç âîäîþ і 
çàëèøèòè íà ïåâíèé ÷àñ. Ðóõàþ÷èñü, ìîëåêóëè ôàðáè çà-
ïîâíÿòü ïðîìіæêè ìіæ ìîëåêóëàìè âîäè, і âîäà â ñêëÿíöі 
çàáàðâèòüñÿ (ìàë. 21). Öå ÿâèùå äіñòàëî íàçâó äèôóçії. 

Çíà÷íî øâèäøå äèôóçіÿ âіäáóâàєòüñÿ â ãàçàõ, àäæå âіäñòà-
íі ìіæ ìîëåêóëàìè íàáàãàòî áіëüøі. (Ïðèãàäàé, ÷è øâèäêî 
ïîøèðþþòüñÿ çàïàõè îñâіæóâà÷іâ ïîâіòðÿ, ïàðôóìіâ òîùî.) 

Ó òâåðäèõ òіëàõ äèôóçіÿ òåæ âіäáóâàєòüñÿ, àëå äóæå 
ïîâіëüíî. 

Мал. 20. Схема утворення молекул води, а з них – речовини та тіла

Мал. 19. Умовне зображення атомів Оксигену, Гідрогену (а)
та молекул кисню і водню (б)

О
О О2

H
H

H2

Молекула 
кисню

Молекула 
водню
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  Підсумки
 Речовини утворюються з атомів, розміри яких надзвичайно малі.
 Хімічний елемент – сукупність атомів одного виду. Кожний вид атомів 
має своє позначення – хімічний символ.

 Молекули – найменші частинки речовини, що мають її властивості. Мо-
лекули перебувають у постійному русі.

 Дифузія – явище проникнення (поширення) частинок однієї речовини 
між частинками іншої.

 Сторінка природодослідника

 Виконай удома дослід. Для цього тобі знадобляться дві тарілки, вода.
 Постав тарілки на освітлене сонцем підвіконня. Налий у кожну з них по 
дві столові ложки води. Для однієї тарілки зроби тінь. Спостерігай за 
зменшенням вмісту води в обох тарілках. 

 Результати спостереження запиши в зошит. У якій з тарілок вода швидше 
перейшла з рідкого агрегатного стану в газоподібний? Поясни чому. 

 Перевір свої знання 

1. Із чого складаються речовини?
2. Чим подібні атоми одного виду? 
3. Наведи приклади найпоширеніших у природі хімічних елементів. 
4. Що таке молекули і чим вони відрізняються від атомів?
5. Поясни причини дифузії. Які особливості дифузії в газах, рідинах
і твердих тілах? 

 Мал. 21. Дифузія в рідинах
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îäíèì àòîìîì Êàðáîíó і äâîìà àòîìàìè Îêñèãåíó. Öåé 
ñêëàä ìîëåêóëè âіäîáðàæàþòü çàïèñîì ÑÎ2, ÿêèé ÷èòà-
єòüñÿ «öå-î-äâà».

• ×îìó ñêëàäíèõ ðå÷îâèí áіëüøå, íіæ ïðîñòèõ

Ó÷åíі äîâåëè, ùî àòîìè ðіçíèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ çäàò-
íі ñïîëó÷àòèñÿ îäèí ç îäíèì ó ðіçíіé êіëüêîñòі òà ïîñëіäîâ-
íîñòі. Ïîäіáíî äî òîãî, ÿê ó ìîâі ñïîëó÷åííÿì áóêâ óòâî-
ðþєòüñÿ ðîçìàїòòÿ ñëіâ, ñïîëó÷åííÿì ðіçíèõ àòîìіâ òà â 
ðіçíіé êіëüêîñòі óòâîðèëîñÿ ïîíàä 10 ìіëüéîíіâ ðå÷îâèí. 
Îòîæ ñêëàäíèõ ðå÷îâèí іñíóє çíà÷íî áіëüøå, íіæ ïðîñòèõ.

Ðîçãëÿíüìî ùå ðàç ìàëþíîê 22, і ïîáà÷èìî, ùî ìîëå-
êóëà âîäè ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ àòîìіâ Ãіäðîãåíó òà îäíîãî 
àòîìà Îêñèãåíó. Ç òàêèõ ñàìèõ àòîìіâ ñêëàäàєòüñÿ і ðå-
÷îâèíà ãіäðîãåí ïåðîêñèäó, ïðîòå âîíà ìàє çîâñіì іíøі 
âëàñòèâîñòі, íіæ âîäà. Íàïðèêëàä, ãіäðîãåí ïåðîêñèäó 
ìàє âèùó íà 50 Ñ òåìïåðàòóðó êèïіííÿ, ìàє çíåçàðàæó-
âàëüíі âëàñòèâîñòі. Æîäíà àïòå÷êà íå îáõîäèòüñÿ áåç íüî-
ãî, àäæå ðîç÷èíîì öієї ðå÷îâèíè ç íàçâîþ «ïåðåêèñ âîä-
íþ» îáðîáëÿþòü ðàíêè, ùîá âîíè øâèäøå ãîїëèñÿ. Òàêі 
âіäìіííі âіä âîäè âëàñòèâîñòі ïåðåêèñó âîäíþ çóìîâëåíі 
âіäìіííîñòÿìè â áóäîâі éîãî ìîëåêóëè. Àäæå ìîëåêóëà 
öієї ðå÷îâèíè ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ àòîìіâ Ãіäðîãåíó і äâîõ 
àòîìіâ Îêñèãåíó (ìàë. 23). 

Мал. 22. Умовне зображення атомів Гідрогену
й Оксигену (а) і молекули води (б)

Молекула
води

Молекула
води

Молекула
гідроген
пероксиду

Мал. 23. Порівняння складу молекули води (а) 
і молекули гідроген пероксиду (б)
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• Îðãàíі÷íі é íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè
Ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü òàêîæ íà îðãàíі÷íі é íåîðãàíі÷íі. 
Äî ñêëàäó âñіõ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí âõîäÿòü àòîìè Êàð-

áîíó é çàçâè÷àé Ãіäðîãåíó. Òàê, ç íèõ óòâîðåíі ïðèðîäíèé 
ãàç, ðå÷îâèíè ó ñêëàäі íàôòè. Ó ñêëàäі áàãàòüîõ îðãàíі÷-
íèõ ðå÷îâèí ìіñòÿòüñÿ ùå é àòîìè Îêñèãåíó. Öå æèðè, 
êðîõìàëü, öóêîð, îöåò òà іíøі (ìàë. 24). Äî ñêëàäó âàæ-
ëèâèõ äëÿ æèâèõ іñòîò áіëêіâ, îêðіì çãàäàíèõ åëåìåíòіâ, 
îáîâ’ÿçêîâî âõîäèòü Íіòðîãåí.

Çâіäêè æ òàêà íàçâà – îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè? Óñå äóæå 
ïðîñòî. Ïåðøі ç íèõ ó÷åíі âèÿâèëè â îðãàíіçìàõ – òіëàõ 
æèâîї ïðèðîäè.

Мал. 24. Органічні речовини у складі продуктів харчування

Мал. 25. Продукти харчування (а)
та предмети побуту (б) містять неорганічні речовини
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Ðå÷îâèíè, äî ñêëàäó ÿêèõ íå âõîäÿòü àòîìè Êàðáîíó, 
íàëåæàòü äî íåîðãàíі÷íèõ, ÿê-îò: âîäà, êèñåíü, çàëіçî. 
Õî÷à äåÿêі ðå÷îâèíè, ÿêі ìіñòÿòü àòîìè Êàðáîíó, âіäíî-
ñÿòü òåæ äî íåîðãàíі÷íèõ. Ïðèêëàäàìè є âóãëåêèñëèé 
ãàç, ïèòíà ñîäà òà ùå êіëüêà ðå÷îâèí.

Íà ìàëþíêó 25 òè áà÷èø ïðèêëàäè âèðîáіâ ç íåîðãà-
íі÷íèõ ðå÷îâèí. Óñі òіëà ïðèðîäè, çà âèíÿòêîì ãіðñüêèõ 
ïîðіä, ïîâіòðÿ і âîäè, ñêëàäàþòüñÿ ç îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. 
Ñåðåä íèõ íàéáіëüøå âóãëåâîäіâ (íàïðèêëàä, ãëþêîçè
і ñàõàðîçè), æèðіâ (íàïðèêëàä, îëії), áіëêіâ (íàïðèêëàä, 
áіëîê êóðÿ÷îãî ÿéöÿ). 

Áàãàòî îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ëþäèíà ñòâîðèëà ñàìà, íà-
ïðèêëàä ïëàñòìàñè, ãóìó, ïîëіåòèëåí. Âîíè øèðîêî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ â ìàøèíî- òà ëіòàêîáóäóâàííі, ïіä ÷àñ ñïî-
ðóäæåííÿ áóäіâåëü і ìîñòіâ, à òàêîæ ó ïîáóòі (ìàë. 26).

  Підсумки
 Речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини утворюються з 
атомів одного хімічного елемента. Складні речовини утворюються з ато-
мів різних хімічних елементів.

 Однією з класифікацій речовин є поділ їх на органічні та неорганічні. Ор-
ганічні речовини обов’язково містять атоми Карбону.

 Білки, жири, вуглеводи – життєво необхідні людині органічні речовини.

Мал. 26. Тіла з органічних речовин, які створила людина
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Çìіøàєìî ïî îäíіé ÷àéíіé ëîæöі öóêðó і çàëіçíèõ îøóðîê. 
Âіäòåïåð öå áóäå ñóìіø öóêðó і çàëіçà. Ó öіé ñóìіøі є ìîëå-
êóëè öóêðó é àòîìè Ôåðóìó. Ìîæíà áðàòè ðіçíі êіëüêîñòі 
îäíієї òà іíøîї ðå÷îâèí. Ó áóäü-ÿêîìó ðàçі öå áóäå ñóìіø 
öóêðó і çàëіçà. Äî їõíüîãî ñêëàäó âõîäèòèìóòü îäíі é òі ñàìі 
ñêëàäîâі ÷àñòèíêè îáîõ ðå÷îâèí, õî÷à і â ðіçíіé êіëüêîñòі.

• ×è çáåðіãàþòü ðå÷îâèíè ñâîї âëàñòèâîñòі
   ó ñêëàäі ñóìіøі

Ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è çáåðіãàþòü ðå÷îâèíè ñâîї âëàñòèâîñ-
òі ó ñêëàäі ñóìіøі, âèêîíàєìî äîñëіä. 

Äîñë іä. Ñóìіø öóêðó і çàëіçíèõ îøóðîê âèñèïëåìî 
íà àðêóø ïàïåðó (ìàë. 29). Ïіäíåñåìî äî ñóìіøі ìàãíіò. 
Çàëіçíі îøóðêè ïðèòÿãíóòüñÿ äî ìàãíіòó, à öóêîð çàëè-
øèòüñÿ íà ïàïåðі. І ìè çíîâó ïîáà÷èìî éîãî áіëèé êî-
ëіð. Çàëіçî â ñêëàäі ñóìіøі íå âòðàòèëî ñâîєї âëàñòèâîñòі 
ïðèòÿãóâàòèñÿ äî ìàãíіòó. Öóêîð òàêîæ çáåðіã ñâіé áіëèé 
êîëіð і òâåðäèé àãðåãàòíèé ñòàí. Ïîìіñòèìî öóêîð ó ïî-
ñóäèíó ç âîäîþ. Âіí äîñèòü øâèäêî ðîç÷èíèòüñÿ. Òîæ і öÿ 
âëàñòèâіñòü öóêðó çáåðåãëàñÿ. 

Òàê çà äîïîìîãîþ äîñëіäó ìè ç’ÿñóâàëè, ùî â ñêëàäі 
ñóìіøі öóêîð і çàëіçî çáåðåãëè ñâîї âëàñòèâîñòі. Îòæå, ó 
ñêëàäі áóäü-ÿêèõ ñóìіøåé ðå÷îâèíè çáåðіãàþòü ñâîї âëàñ-
òèâîñòі.

• Âèêîðèñòàííÿ ñóìіøåé
Ëþäèíà øèðîêî âèêîðèñòîâóє ñóìіøі â ïîâñÿêäåííîìó 

æèòòі. Òàê, äëÿ ðåìîíòó ïðèìіùåíü ãîòóþòü ñóìіø öåìåí-
òó і ïіñêó. Ó âèðîáíèöòâі ñêëà âèêîðèñòîâóþòü ñóìіø ïіñ-

Мал. 29. Дослід з розділення суміші цукру і заліза
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• Ðîçäіëåííÿ ñóìіøі êðåéäè і âîäè ôіëüòðóâàííÿì
Ïðîòå ïîâíіñòþ ðîçäіëèòè ñóìіø êðåéäè і âîäè çà äî-

ïîìîãîþ âіäñòîþâàííÿ íå âäàєòüñÿ. ßê äîñÿãòè ïîâíіøîãî 
ðîçäіëåííÿ ñóìіøі öèõ ðå÷îâèí? Âèêîíàєìî äîñëіä.

Äîñëіä 2. Ñóìіø êðåéäè і âîäè ïðîïóñòèìî êðіçü 
ôіëüòð – ùіëüíèé ìàòåðіàë çі ñïåöіàëüíîãî ïàïåðó ÷è òêàíè-
íè. Ìè ïîáà÷èìî, ùî âîäà ïðîíèêàє ÷åðåç ôіëüòð ó ïîñóäè-
íó-ïðèéìà÷, à êðåéäà çàëèøàєòüñÿ íà ôіëüòðі (ìàë. 31). Öåé 
ñïîñіá ðîçäіëåííÿ ñóìіøåé äіñòàâ íàçâó ôіëüòðóâàííÿ.

Ôіëüòðè âèãîòîâëÿþòü çі ñïåöіàëüíîãî ïàïåðó, ÿêèé òàê 
і íàçèâàєòüñÿ – ôіëüòðóâàëüíèé, ÷è òêàíèí ðіçíîї ùіëü-
íîñòі. Ôіëüòðîì ìîæå áóòè øàð ÷èñòîãî ïіñêó àáî âàòè. 
Äî ðå÷і, ó ìіñòàõ íà âîäîî÷èñíèõ ñòàíöіÿõ çàñòîñîâóþòü 
ïіùàíі ôіëüòðè. Òîâùèíà øàðó ïіñêó â íèõ äîñÿãàє 1 ì. 

ßê áà÷èìî, âіäñòîþâàííÿì і ôіëüòðóâàííÿì ìîæíà ðîç-
äіëèòè ñóìіø âîäè і íåðîç÷èííîї â íіé ðå÷îâèíè. 

• Ðîçäіëåííÿ ñóìіøі êóõîííîї ñîëі і âîäè 
   âèïàðþâàííÿì

Òè çíàєø, ùî êóõîííà ñіëü ó âîäі äîáðå ðîç÷èíÿєòüñÿ. 
Òàêó ñóìіø ðå÷îâèí âіäñòîþâàííÿì ðîçäіëèòè íå ìîæíà.
À ÷è âäàñòüñÿ öå çðîáèòè ôіëüòðóâàííÿì? Âèêîíàєìî äîñëіä.

Äîñë іä 3. Ïðîïóñòèìî ñóìіø âîäè і êóõîííîї ñîëі 
êðіçü ïàïåðîâèé ôіëüòð. Ìè ïîáà÷èìî, ùî ñіëü íà ôіëüòðі 
íå çàëèøèëàñÿ.

Îòæå, ÿêùî ðå÷îâèíà äîáðå ðîç÷èíÿєòüñÿ ó âîäі, òî âіä         -
ñòîþâàííÿ і ôіëüòðóâàííÿ íå ïіäõîäÿòü äëÿ ðîçäі ëåí     íÿ

Мал. 31. Фільтрування
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òàêîї ñóìіøі. Äëÿ öüîãî іñíóє іíøèé ñïîñіá – âèïàðþ-
âàííÿ.

Äîñë іä 4. Êàïíåìî íåâåëèêó êіëüêіñòü ñóìіøі âîäè
і êóõîííîї ñîëі íà ñêëî і ïî÷íåìî íàãðіâàòè éîãî äîòè, 
äîêè âñÿ âîäà íå âèïàðóєòüñÿ. Ïіñëÿ òîãî ÿê âîäà âèïà-
ðóєòüñÿ, íà ñêëі çàëèøèòüñÿ ïëÿìà áіëîãî êîëüîðó. Öå
і є êóõîííà ñіëü. Çà äîïîìîãîþ âèïàðþâàííÿ ìè ðîçäіëè-
ëè ñóìіø âîäè і êóõîííîї ñîëі (ìàë. 32). 

Òåïåð òè çíàєø, ùî іñíóþòü ðіçíі ñïîñîáè ðîçäіëåííÿ 
ñóìіøåé: âіäñòîþâàííÿ, ôіëüòðóâàííÿ, âèïàðþâàííÿ.

  Підсумки
 Розділення суміші – це виділення з неї чистих речовин.
 Щоб розділити суміш, необхідно знати властивості речовин, які входять 
до її складу.

 Існують різні способи розділення сумішей, зокрема відстоювання, філь-
трування, випарювання. 

 Сторінка природодослідника 

Практичне заняття.  Розділення суміші фільтруванням.  
Мета :  навчитися розділяти суміш фільтруванням.
Обладнання  та  речовини:  фільтри, лійки, скляні палички, хімічні 
стакани, вода, пісок.
Приготуй суміш із води та піску, скориставшись виданим посудом і па-
личкою для перемішування. Готуючи суміш, спершу помісти в хімічний 
стакан  пісок, а потім по паличці лий воду. Встав у лійку фільтр, злегка 
змочи його водою, тоді він щільно прилипне до скла. Перелий вміст ста-
кана в лійку з фільтром. Спостерігай за фільтруванням. Результати спо-
стережень опиши в робочому зошиті. 
Дотримуйся правил безпечного використання хімічного посуду, з якими 
ознайомить учитель.

Мал. 32. Виділення солі з розчину випарюванням
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íèõ ðîçìіðіâ òіëà. Ùîá ðîñòè, îðãàíіçìè ìàþòü æèâèòè-
ñÿ, à îòæå, ïіä ÷àñ ðîñòó â îðãàíіçìàõ âіäáóâàþòüñÿ і õі-
ìі÷íі ÿâèùà. Ùå ïðèêëàä: õіìі÷íå ÿâèùå ãîðіííÿ ñóïðî-
âîäæóєòüñÿ âèäіëåííÿì ñâіòëà і òåïëà, ÿêі є ôіçè÷íèìè 
ÿâèùàìè.

• Ïîâòîðþâàíіñòü ÿâèù ó ïðèðîäі
ßâèùà ïðèðîäè ÷àñ âіä ÷àñó çìіíþþòü îäíå îäíîãî, 

òîáòî çäàòíі ÷åðãóâàòèñÿ àáî ïîâòîðþâàòèñÿ. Ç ïî÷àòêîâîї 
øêîëè òè çíàєø ïðî ÷åðãóâàííÿ ïіð ðîêó, äíÿ і íî÷і. Ïî-
âòîðþþòüñÿ êîëüîðè âåñåëêè, íåçàëåæíî âіä òîãî, ó ÿêî-
ìó ìіñöі íàøîї ïëàíåòè âîíà ç’ÿâèëàñÿ. 

Мал. 34. Фізичні явища

Мал. 35. Хімічні явища
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Ó ñâіòі æèâîї ïðèðîäè òàêîæ áàãàòî ïðèêëàäіâ ïîâòî-
ðþâàíèõ ÿâèù. Ç äèòèí÷àòàìè âіäáóâàþòüñÿ òі ñàìі áіî-
ëîãі÷íі ÿâèùà, ùî é ç áàòüêàìè (ìàë. 36). Âîíè íàðîäæó-
þòüñÿ, ðîñòóòü, ðîçâèâàþòüñÿ, æèâëÿòüñÿ, çàëèøàþòü 
ïîòîìñòâî, ãèíóòü. Çàâäÿêè òàêіé ïîâòîðþâàíîñòі ÿâèù 
іñíóє æèòòÿ íà Çåìëі. 

• ßê ìîæíà îïèñóâàòè ÿâèùà
Ùîá òâîї ñïîñòåðåæåííÿ çà ÿâèùàìè â ïðèðîäі áóëè 

âïîðÿäêîâàíèìè, їõ ñëіä îïèñóâàòè çà ïåâíèì ïëàíîì. Äëÿ 
öüîãî ñëіä âèçíà÷èòè ìåòó ñïîñòåðåæåííÿ і ôіêñóâàòè ïåðå-
áіã ïîäіé. Íàïðèêëàä, çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ. 

1. Çìіíà ôîðìè òіëà.
2. Çìіíà ëіíіéíèõ ðîçìіðіâ.
3. Çìіíà êîëüîðó.
4. Çìіíà çàïàõó.
5. Çìіíà àãðåãàòíîãî ñòàíó. 
6. Çìіíà ïîëîæåííÿ òіëà. 
7. ×è çíèêëè îäíі ðå÷îâèíè і ÷è óòâîðèëèñÿ іíøі?

• Ðіçíîìàíіòíіñòü ôіçè÷íèõ ÿâèù
Îçíàéîìñÿ çà ìàëþíêîì 37 ç íàçâàìè îñíîâíèõ ôіçè÷-

íèõ ÿâèù. 
ßâèùà, ùî ïîâ’ÿçàíі ç ðóõîì òіë, íàçèâàþòü ìåõàíі÷-

íèìè. Ïðè öüîìó òіëà çìіíþþòü ñâîє ïîëîæåííÿ âіäíîñíî 
іíøèõ òіë. Íàïðèêëàä, ïîëіò ïòàõà, ðóõ àâòîìîáіëÿ, ïà-
äіííÿ êðàïåëü äîùó.

Òåïëîâі ÿâèùà ïîâ’ÿçàíі ç íàãðіâàííÿì і îõîëîäæåí-
íÿì òіë. Ïðèêëàäîì òåïëîâèõ ÿâèù є íàãðіâàííÿ âäåíü
і îõîëîäæåííÿ âíî÷і ïîâåðõíі Çåìëі. 

Мал. 36. Повторюваність біологічних явищ – основа життя на Землі
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Äî çâóêîâèõ ÿâèù íàëåæàòü ÿâèùà, ïîâ’ÿçàíі ç âèíèê-
íåííÿì і ïîøèðåííÿì çâóêó. Ñïіâ ïòàøêè, äçèæ÷àííÿ 
êðèëåöü êîìàðà, ãóðêіò ãðîìó – öå çâóêè. Їõ ìè ñïðèéìà-
єìî âóõîì çàâäÿêè êîëèâàííþ ïîâіòðÿ.  

Ñâіòëîâі ÿâèùà ïîâ’ÿçàíі ç ïîøèðåííÿì ñâіòëîâèõ 
ïðîìåíіâ. Ñâіòëî âèïðîìіíþþòü Ñîíöå, áëèñêàâêà, óâіì-
êíåíà åëåêòðè÷íà ëàìïî÷êà, ïàëàþ÷à ñâі÷êà òîùî. 

Ìàãíіòíі ÿâèùà – öå ÿâèùà ïðèòÿãóâàííÿ òіë ìàãíі-
òîì. Íàïðèêëàä, ïîêàçè ñòðіëêè êîìïàñà, ïðèòÿãóâàííÿ 
ìàãíіòîì çàëіçíèõ öâÿõіâ.

ßâèùà, çóìîâëåíі åëåêòðèçàöієþ òіë, íàçèâàþòü åëåê-
òðè÷íèìè. Çàâäÿêè їì ïðàöþє áàãàòî ñó÷àñíèõ ïîáóòî-
âèõ і îñâіòëþâàëüíèõ ïðèëàäіâ (õîëîäèëüíèê, ïèëîñîñ, 
ëþñò   ðè òîùî). Íàâіòü ìîáіëüíèé òåëåôîí òè íå çìîæåø 
çàðÿäèòè áåç åëåêòðè÷íîãî ÿâèùà. 

Äîêëàäíіøå ïðî îñîáëèâîñòі ôіçè÷íèõ ÿâèù òè äіçíà-
єøñÿ â íàñòóïíèõ ïàðàãðàôàõ.

  Підсумки

 Будь-які зміни, що відбуваються у природі, називають явищами. 
 Розрізняють біологічні, фізичні та хімічні явища. 
 Біологічні явища є основою життєдіяльності організмів.
 Під час фізичних явищ не відбувається перетворення одних речовин на 
інші, а під час хімічних – з одних речовин утворюються інші. 

 Явища природи описують за певним планом. 
 У природі багато явищ змінюють одне одного, здатні чергуватися, повто-
рюватися.

Мал. 37. Різноманітність фізичних явищ 
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Іíêîëè ìîæíà ïîáà÷èòè ñëіä ðóõó àâòîìîáіëÿ – ÷îðíó 
ñìóãó íà äîðîçі, ùî óòâîðèëàñÿ ïіä ÷àñ ãàëüìóâàííÿ, àáî 
ñëіä ÷åðåïàõè íà ïіñêó, àáî ñëіä âіä ëèæ íà ñíіãó (ìàë. 40). 
Öå ëіíії, ÿêèìè ðóõàëèñÿ òіëà. Òàêі ëіíії íàçèâàþòü òðà-
єêòîðіÿìè ðóõó òіë. Êîæíà ç ïëàíåò ÷è áóäü-ÿêå íåáåñíå 
òіëî òåæ ðóõàєòüñÿ ñâîєþ òðàєêòîðієþ.

• Øëÿõ, ÷àñ і øâèäêіñòü – îñíîâíі õàðàêòåðèñòèêè 
   ðóõó òіë

Øëÿõ – öå äîâæèíà òðàєêòîðії, âіäñòàíü, ÿêó òіëî 
äîëàє ïіä ÷àñ ìåõàíі÷íîãî ðóõó. Øëÿõ âèìіðþþòü ïåðå-
âàæíî ìåòðàìè (ì) і êіëîìåòðàìè (êì). Äëÿ ìåõàíі÷íîãî 
ðóõó âàæëèâî òàêîæ çíàòè ÷àñ, ïðîòÿãîì ÿêîãî òіëî, ùî 
ðóõàєòüñÿ, äîëàє ïåâíèé øëÿõ. Íàïðèêëàä, ùîá ç Õàðêî-
âà ïîòðàïèòè äî Êèєâà, ïîòðіáíî ïîäîëàòè øëÿõ áëèçüêî 
500 êì. Ëþäèíà, ïðîõîäÿ÷è â äåíü 20 êì, ïîäîëàє öþ âіä-
ñòàíü çà 25 äíіâ, àâòîáóñ  öþ âіäñòàíü ïîäîëàє çà 6 ãîäèí, 
à ëіòàê – ìåíøå íіæ çà ãîäèíó.

Ó íàâåäåíîìó ïðèêëàäі ëþäèíà, àâòîáóñ, ëіòàê äîëàþòü 
îäíàêîâó âіäñòàíü, àëå çà ðіçíèé ÷àñ. ×îìó? Áî âîíè ðó-
õàþòüñÿ ç ðіçíèìè øâèäêîñòÿìè. Ùîá îá÷èñëèòè øâèä-
êіñòü ðóõó òіëà, ïîòðіáíî ïîäіëèòè ïðîéäåíèé íèì øëÿõ 
íà ÷àñ, çà ÿêèé öåé øëÿõ ïðîéäåíî. Òàê ñàìî ÿê øëÿõ 
і ÷àñ, øâèäêіñòü íàëåæèòü äî îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê 
ðóõó òіë. Öі õàðàêòåðèñòèêè òè áóäåø âèêîðèñòîâóâàòè 
ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ íåáåñíèõ òіë, âèêîíàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ 
ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. 

Мал. 40. Траєкторії руху тіл
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• Îçíàéîìëåííÿ ç òåïëîâèìè ÿâèùàìè
Îäåðæóþ÷è òåïëî, òіëî íàãðіâàєòüñÿ, і éîãî òåìïåðàòó-

ðà ïіäâèùóєòüñÿ. Íàïðèêëàä, óçèìêó òåïëî â ïðèìіùåííі 
çàáåçïå÷óþòü ðіçíі îáіãðіâà÷і. ×åðåç ïîâіòðÿ òåïëî âіä íèõ 
ïåðåäàєòüñÿ òіëó ëþäèíè. Ëіòíüîãî ñîíÿ÷íîãî äíÿ ïіñîê 
íà áåðåçі ðі÷êè íàãðіâàєòüñÿ òàê, ùî íà íüîãî òÿæêî ñòó-
ïèòè áîñîíіæ, õî÷à âðàíöі âіí çäàâàâñÿ ïðîõîëîäíèì. 

ßâèùà, ïîâ’ÿçàíі ç íàãðіâàííÿì і îõîëîäæåííÿì òіë, 
íàçèâàþòü òåïëîâèìè. 

Ïîíÿòòÿ «òåïëî» і «ñâіòëî» ìè íåîäìіííî ïîâ’ÿçóєìî іç 
Ñîíöåì. Öå íàéáіëüøå äæåðåëî òåïëà і ñâіòëà äëÿ âñüîãî 
æèâîãî íà çåìíіé êóëі. Âîíî ùîñåêóíäè äàє Çåìëі ñòіëüêè 
òåïëà, ñêіëüêè éîãî á âèäіëèëîñÿ ïðè çãîðàííі 40 ìіëü-
éîíіâ òîíí âóãіëëÿ. Ïðîòå Ñîíöå çіãðіâàє íàñ óäåíü і íå 
ãðіє âíî÷і, âçèìêó çіãðіâàє ìåíøå, íіæ óëіòêó. Òîìó ëþäè 
çàâæäè øóêàëè іíøі äæåðåëà òåïëà. Äëÿ öüîãî âîíè ñïà-
ëþþòü äðîâà, âóãіëëÿ, òîðô, íàôòó, ãàç òîùî. 

• Òåðìîìåòðè – ïðèëàäè äëÿ âèìіðþâàííÿ òåìïåðàòóðè
Ìіðó íàãðіòîñòі òіë ó÷åíі íàçâàëè òåìïåðàòóðîþ. Òåì-

ïåðàòóðó ïîâіòðÿ â ïðèìіùåííі é 
íà âóëèöі, âîäè â ðі÷êàõ, ñòàâêàõ 
і áàñåéíàõ, òіëà ëþäèíè і òâà-
ðèí âèìіðþþòü òåðìîìåòðàìè 
(ìàë. 41). Êîðèñòóâàòèñÿ íèìè 
ëþäèíà ïî÷àëà ïîíàä 400 ðîêіâ 
òîìó. Çäåáіëüøîãî òåðìîìåòðè 
ìàþòü øêàëó. Íà íіé є ïîäіëêè 
і öèôðè, ÿê â ó÷íіâñüêіé ëіíіéöі. 
Íàé÷àñòіøå öіíà ïîäіëêè ñòàíî-
âèòü îäèí ãðàäóñ, õî÷à òåðìîìåòð 
äëÿ âèìіðþâàííÿ òåìïåðàòóðè 
òіëà ëþäèíè ìàє øêàëó, öіíà ïî-
äіëêè ÿêîї ó 10 ðàçіâ ìåíøà.

ßêùî òåðìîìåòð ìàє çàïàÿíó 
ñêëÿíó òðóáêó ç ïіäôàðáîâàíîþ 
ðіäèíîþ, òî, äî ÿêîї ïîäіëêè ïіä-
íіìåòüñÿ ñòîâï÷èê ðіäèíè, òàêîþ 
і є òåìïåðàòóðà, ÿêó âèìіðþþòü. 

Мал. 41. Різноманітні 
термометри
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• ßê òіëà і ðå÷îâèíè ïðîâîäÿòü òåïëî
Òåïëî çàâæäè ïåðåäàєòüñÿ âіä áіëüø íàãðіòîãî òіëà äî 

ìåíø íàãðіòîãî. Ðіçíі òіëà і ðå÷îâèíè  ïðîâîäÿòü òåïëî 
íåîäíàêîâî. Öå çàëåæèòü âіä òîãî, ç ÿêèõ ðå÷îâèí ñêëàäà-
єòüñÿ òіëî. Íàéêðàùå ïðîâîäÿòü òåïëî ìåòàëè. Òîìó áàòà-
ðåї îïàëåííÿ, ðàäіàòîðè àâòîìîáіëіâ âèãîòîâëÿþòü ñàìå ç 
ìåòàëіâ, à íå ç äåðåâà ÷è ïëàñòìàñè.

Íàéãіðøå ïðîâîäÿòü òåïëî ãàçè. Öþ âëàñòèâіñòü ãàçіâ 
ëþäè çäàâíà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çáåðåæåííÿ òåïëà. Íà-
ïðèêëàä, øèáêè ó âіêíàõ ðîáëÿòü ïîäâіéíèìè. Ìіæ íèìè 
çàâæäè є ïðîøàðîê ïîâіòðÿ, ÿêèé ïåðåøêîäæàє âèõîäó 
òåïëà ç êіìíàòè íà âóëèöþ.

Çàâäÿêè çäàòíîñòі ïîâіòðÿ ïîãàíî ïðîâîäèòè òåïëî 
íàøà ïëàíåòà çàõèùåíà ïîâіòðÿíîþ îáîëîíêîþ âëіòêó âіä 
ïåðåãðіâàííÿ, à âçèìêó – âіä ïåðåîõîëîäæåííÿ. 

Äåÿêі òâàðèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî çáåðåæåííÿ ïîñòіéíîї 
òåìïåðàòóðè òіëà òàêîæ çà äîïîìîãîþ ïîâіòðÿ. Òàê, ïіð’ÿ 
ïòàõіâ, õóòðî çâіðіâ íà çèìó ñòàє ãóñòіøèì і òîâùèì. Ìіæ 
âîðñèíêàìè çàòðèìóєòüñÿ ïîâіòðÿ і íàäіéíî çàõèùàє òâà-
ðèíêó âіä ìîðîçó.

  Підсумки
 Механічні явища – явища, пов’язані з рухом тіл.
 Основними характеристиками механічного руху тіла є шлях, швидкість, 
час.

 Явища, пов’язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепло-
вими.

 Тепло завжди передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.
 Різні тіла й речовини проводять тепло неоднаково. 
 Температуру вимірюють термометрами.

 Сторінка природодослідника

Виконай удома експеримент. Дослідження впливу теплових явищ 
на повітря. Візьми порожню пластмасову пляшку об’ємом 1 л, щільно 
закрий її та поклади в морозильну камеру холодильника. Через кілька 
годин дістань пляшку, і ти побачиш, що її стінки помітно втягнулися 
всередину. Поміркуй, чому так сталося, адже пляшка була щільно за-
крита. Не відкриваючи пляшки, залиш її на кілька годин у кімнаті. Які 
зміни відбулися з пляшкою? 
Зроби висновок про те, як теплові явища впливають на об’єм повітря: 
а) під час нагрівання, б) під час охолодження.
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Ïðèòÿãóâàííÿ çàëіçíèõ ñêðіïîê äî 
ìàãíіòó – öå ìàãíіòíå ÿâèùå. Ó âè-
ïàäêó ç ãóìêîþ, ôëîìàñòåðîì, ëі-
íіéêîþ, êîðîáî÷êîþ öå ÿâèùå íå 
âіäáóâàëîñÿ. 

Îòæå, ìàãíіò äіє âèáіðêîâî – îäíі 
òіëà âіí ïðèòÿãóє, іíøі – íі. Ìàã-
íіò ïðèòÿãóє ëèøå òіëà, ÿêі ìіñòÿòü 
ðå÷îâèíó çàëіçî (ìàë. 42). Ïðèòÿ-
ãàííÿ òіë äî ìàãíіòó äіñòàëî íàçâó 
ìàãíіòíі ÿâèùà. 

• Íåçàìіííèé ïðèëàä ìàíäðіâíèêіâ
Äëÿ îðієíòóâàííÿ íà ìіñöåâîñòі âèêîðèñòîâóþòü êîìïàñ 

(ìàë. 43). Çàâäÿêè ìàãíіòíèì ÿâèùàì âіí äàє çìîãó âèçíà-
÷àòè ñòîðîíè ãîðèçîíòó çà áóäü-ÿêîї ïîãîäè. Òîìó êîìïàñ 
îáîâ’ÿçêîâî áåðóòü іç ñîáîþ ìîðåïëàâöі, ãåîëîãè, òóðèñòè. 
Îñíîâíà ñêëàäîâà öüîãî ïðèëàäó – ìàãíіòíà ñòðіëêà. Âîíà 
ðîçòàøîâàíà íà âіñòðі ãîëêè і âіëüíî îáåðòàєòüñÿ. Ðі÷ ó òіì, 
ùî íàøà ïëàíåòà є âåëåòåíñüêèì ìàãíіòîì. Ìàãíіòíà ñòðіëêà 
êîìïàñà ùîìèòі âіä÷óâàє ìàãíіòíó äіþ Çåìëі. І òîìó îäèí її 
êіíåöü çàâæäè âêàçóє íà ïіâíі÷, à іíøèé – íà ïіâäåíü. 

• Åëåêòðèçàöіÿ òіë òà åëåêòðè÷íі ÿâèùà
Íå ëèøå ìàãíіòè ìîæóòü äіÿòè íà òіëà íà âіäñòàíі. ßêùî 

ïëàñòìàñîâó ëіíіéêó íàòåðòè ïàïåðîì, à ïîòіì ïіäíåñòè äî 
êóïêè ìàëåíüêèõ êëàïòèêіâ ïàïåðó, òî ëіíіéêà ïðèòÿãóâà-
òèìå äî ñåáå êëàïòèêè ïàïåðó òàê ñàìî, ÿê ìàãíіò çàëіçî. 
Öå ñòàëîñÿ òîìó, ùî âíàñëіäîê òåðòÿ ëіíіéêà íàåëåêòðè-
çóâàëàñÿ. Íàåëåêòðèçóâàòèñÿ ìîæóòü é іíøі òіëà (ìàë. 44). 
ßâèùà, ïîâ’ÿçàíі ç åëåêòðèçàöієþ òіë, ìàþòü íàçâó åëåê-
òðè÷íі ÿâèùà. 

Ïåðåìіùåííÿ êëàïòèêіâ ïàïåðó íàåëåêòðèçîâàíîþ ëіíіé-
êîþ çóìîâèëè çàðÿäæåíі ÷àñòèíêè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó 
àòîìіâ. Їõ íàçèâàþòü åëåêòðîíàìè. Çâіäñè ïîõîäèòü íàçâà 
ÿâèù – åëåêòðè÷íі. Äîêëàäíіøå ç åëåêòðè÷íèìè ÿâèùàìè 
òè îçíàéîìèøñÿ íà óðîêàõ ôіçèêè. 

Ëþäè íàâ÷èëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðè÷íі ÿâèùà. 
Ñâіòëî і òåïëî â ïðèìіùåííÿõ, ðóõ áàãàòüîõ ìàøèí і ìå-
õàíіçìіâ, ðîáîòó ðàäіî, òåëåôîíіâ, òåëåâіçîðіâ çàáåçïå÷óþòü 

Мал. 43. Компас
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òèñíè äî ñòîëó, à іíøèé íåõàé âіëüíî çâèñàє. Äëÿ òîãî 
ùîá âèíèê çâóê, íàòèñíè íà âіëüíèé êіíåöü ëіíіéêè і âіä-
ïóñòè, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëþíêó 47. 

Ïîøèðåííÿ çâóêó ìîæíà ïîðіâíÿòè ç ïîøèðåííÿì 
õâèëі, ùî âèíèêàє íà âîäíіé ïîâåðõíі, ÿêùî êèíóòè ó 
âîäó êàìіíåöü. Ïîøèðåííÿ çâóêîâèõ êîëèâàíü íàçèâà-
þòü çâóêîâîþ õâèëåþ. Їõ âëîâëþє íàøå âóõî, і ìè ÷óєìî 
çâóêè: îäíèìè çâóêàìè ìè íàñîëîäæóєìîñÿ, іíøèõ ïðàã-
íåìî óíèêíóòè.

Çâóêîâі ÿâèùà – ÿâèùà ïîøèðåííÿ çâóêîâèõ êîëèâàíü 
ó ïîâіòðі, à òàêîæ ó âîäі, ìåòàëàõ.  

Âіä äæåðåëà çâóêó çâóê ïîøèðþєòüñÿ ðіâíîìіðíî â 
óñі áîêè, àëå éîãî ïîøèðåííÿ ñïîâіëüíþþòü, à òî é 
ïðèïèíÿþòü ïåðåøêîäè – ñòіíè, øèáêè âіêîí, çâóêî-
іçîëÿöіÿ.

• Ùî òàêå ñâіòëîâі ÿâèùà

Іñíóþòü òіëà, ùî âîäíî÷àñ іç òåïëîì âèïðîìіíþþòü 
ùå é ñâіòëî. Öå Ñîíöå, áàãàòòÿ, ñâі÷êà, åëåêòðè÷íà ëàì-
ïî÷êà, áëèñêàâêà. Äåÿêі ìåäóçè, ðèáè, áàêòåðії, ïîëÿð-
íå ñÿéâî âèïðîìіíþþòü ëèøå ñâіòëî (ìàë. 48).

ßâèùà, ïîâ’ÿçàíі ç ïîøèðåííÿì ñâіòëà, íàçèâàþòü 
ñâіòëîâèìè. Їõ çíà÷åííÿ â æèâіé ïðèðîäі âàæêî ïåðå-
îöіíèòè. Àäæå ëèøå íà ñâіòëі çåëåíі ðîñëèíè óòâîðþþòü 
ç âîäè é âóãëåêèñëîãî ãàçó îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêèìè 
æèâëÿòüñÿ áàãàòî òâàðèí і ëþäèíà.

Äіòè ìàëþþòü Ñîíöå ó âèãëÿäі êîëà, âіä ÿêîãî â ðіçíі 
áî   êè ðîçõîäÿòüñÿ ïðÿìі ëіíії – ñîíÿ÷íі ñâіòëîâі ïðîìåíі.

Мал. 47. Демонстрування звукового явища



58

І öå ïðàâèëüíî, áî ñâіòëî ïîøèðþєòüñÿ âіä äæåðåëà ïðÿìî-
ëіíіéíî â óñі áîêè (ìàë. 49, à). Ïðîòå âîíî íå ìîæå ïðîíè-
êàòè ÷åðåç íåïðîçîðі ïðåäìåòè. Äîêàçîì öüîãî є óòâîðåííÿ 
òіíі (ìàë. 49, á, â). Òîìó â ñïåêó ìè õîâàєìîñÿ â òіíі äåðåâ, 
áóäèíêіâ, ïàðàñîëüîê òîùî.

Мал. 49. Поширення світла (а) та утворення тіні (б, в)

Мал. 48. Джерела світла
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• Çàâäÿêè ÿêîìó ÿâèùó ìè áà÷èìî òіëà

Ìè áà÷èìî âñå äîâêîëà çàâäÿêè 
âіäáèòòþ ñâіòëà. Ñâіòëîâі ïðîìåíі 
âіäáèâàþòüñÿ âіä íåïðîçîðèõ òіë і 
ïîòðàï ëÿþòü äî íàñ â î÷і. Òîìó âíî-
÷і â òåìíіé êіìíàòі íі÷îãî íå âèäíî, 
äîêè íå ââіìê íåø åëåêòðè÷íó ëàì-
ïî÷êó, ëіõòàðèê ÷è íå çàïàëèø ñâі÷-
êó. Ñâіòëî äîáðå âіäáèâàþòü áіëі òà 
áëèñêó÷і òіëà, ïîãàíî – ÷îðíі é òåì-
íèõ âіäòіíêіâ. Òîìó âëіòêó â áіëîìó 
âáðàííі íå òàê æàðêî, ÿê ó òåìíîìó, 
à îäÿã ñòàëåâàðіâ і ïîæåæíèêіâ – 
áëèñêó÷èé (ìàë. 50). Íàéêðàùå âіä-
áèâàþòü ñâіòëî äçåðêàëüíі ïîâåðõíі. 
Çãàäàé, ÿê òè, ïіäñòàâëÿþ÷è ïіä ñîíÿ÷íі ïðîìåíі äçåðêàëî, 
ïóñêàєø ñîíÿ÷íі çàé÷èêè. Âîíè є âіäáèòèì ñîíÿ÷íèì ñâіò-
ëîì. 

• ×îìó ìè áà÷èìî ïðåäìåòè ðіçíîêîëüîðîâèìè?
Çàõîïëþþ÷å âðàæåííÿ ñïðàâëÿє ïðèðîäíå ÿâèùå âå-

ñåëêà. Íåðіäêî її ìîæíà ïîáà÷èòè íà íåáі ïіñëÿ äîùó, 
ó áðèçêàõ âîäîñïàäó, ôîíòàíà. Ïîÿñíþєòüñÿ öå òèì, ùî 
ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç êðàïëèíè âîäè, çìіíþє 
íàïðÿìîê і ðîçêëàäàєòüñÿ íà ñіì îñíîâíèõ êîëüîðіâ: 
÷åðâîíèé, æîâòîãàðÿ÷èé (ïîìàðàí÷åâèé), æîâòèé, çåëå-
íèé, áëàêèòíèé, ñèíіé, ôіîëåòîâèé. ßê áà÷èø, áіëå ñâіò-
ëî є ñóìіøøþ öèõ êîëüîðіâ.

Ìè áà÷èìî íàâêîëèøíіé ñâіò ðіçíîêîëüîðîâèì, òîìó 
ùî êîæíå òіëî îäíі êîëüîðè áіëîãî ñâіòëà ïîãëèíàє, іíøі 
âіäáèâàє. Ñíіã âèäàєòüñÿ íàì áіëèì, áî âñå ñâіòëî, ùî ïî-
òðàïëÿє íà íüîãî, âіäáèâàєòüñÿ âіä éîãî ïîâåðõíі. À ÷îð-
íà òêàíèíà, íàâïàêè, ïîãëèíàє âñі ïðîìåíі áіëîãî ñâіòëà, 
і òîìó ìè її ñïðèéìàєìî òàêîþ. Ïîæåæíèé àâòîìîáіëü 
ìè áà÷èìî ÷åðâîíèì, áî ôàðáà ç éîãî ïîâåðõíі ïîãëèíàє 
âñі êîëüîðè, êðіì ÷åðâîíîãî. ßêùî òіëî ïðîïóñêàє êðіçü 
ñåáå âñі êîëüîðîâі ïðîìåíі áіëîãî ñâіòëà, òî âîíî ïðîçîðå 
(ñêëî, òîíêèé ëіä).

Мал. 50. Одяг пожежника
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âèêîíóþ÷è äîñëіä. Îòæå, ïèòíà ñîäà é îöåò çðóéíóâàëè-
ñÿ, à óòâîðèëèñÿ íîâі ðå÷îâèíè, ó òîìó ÷èñëі é âóãëåêèñ-
ëèé ãàç. Òîáòî âіäáóëàñÿ õіìі÷íà ðåàêöіÿ. 

Ç ðîçãëÿíóòîãî ïðèêëàäó ìè äîâіäàëèñÿ ïðî ïåðåáіã õі-
ìі÷íîї ðåàêöії ç âèäіëåííÿì ãàçó. Öå îäíà ç îçíàê õіìі÷-
íèõ ÿâèù. 

Îçíàêàìè õіìі÷íèõ ÿâèù є óòâîðåííÿ îñàäó, çìіíà êî-
ëüîðó (ÿê ó ïðèêëàäі ç ïîÿâîþ іðæі), ïîÿâà ñâіòëà і òåïëà 
ïіä ÷àñ âçàєìîäії ðå÷îâèí. Äîêëàäíіøå ïðî íèõ òè äіçíà-
єøñÿ íà óðîêàõ õіìії.

• Ãîðіííÿ ÿê ïðèêëàä õіìі÷íèõ ÿâèù
Õіìі÷íі ÿâèùà, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèäіëåííÿì ñâіò-

ëà é òåïëà, äіñòàëè íàçâó ãîðіííÿ (ìàë. 52). Ïåðøîþ õі-
ìі÷íîþ ðåàêöієþ, ÿêó ëþäè ïî÷àëè ñâіäîìî çäіéñíþâàòè, 
áóëà ñàìå ðåàêöіÿ ãîðіííÿ.

Ùî ìîæå áóòè êîðèñíіøèì çà ñâіòëî é òåïëî, ÿêі âè-
äіëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ õіìі÷íîãî ÿâèùà ãîðіííÿ  âóãіëëÿ íà 
òåïëîâіé åëåêòðîñòàíöії, ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó
â ãàçîâіé ïëèòі? Ïðîòå ãîðіííÿ ïðèõîâóє â ñîáі é âåëèêó 
íåáåçïåêó. Ùîíàéïåðøå – öå ëіñîâі ïîæåæі, ÿêі ìîæóòü 
îõîïèòè âåëèêі ìàñèâè ëіñіâ і çíèùèòè âñå æèâå íà  ïà-
ëàþ÷іé òåðèòîðії.  

 Пригадай, ÿê çàãàñèòè ïîæåæó і ÿêі іñíóþòü ïðàâèëà 
ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì.

 Мал. 52. Горіння – приклад хімічного явища
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Мал. 53. Гниття опалого листя – приклад корисного хімічного явища 

• Óìîâè, çà ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ ãîðіííÿ
Áіëüøіñòü ðåàêöіé ãîðіííÿ – öå âçàєìîäіÿ ïðîñòèõ

і ñêëàäíèõ ðå÷îâèí ç êèñíåì. Ùîá âіäáóëîñÿ ãîðіííÿ, íåîá-
õіäíі äâі óìîâè. Ïåðøà óìîâà – öå âіëüíèé äîñòóï ïîâіòðÿ. 
Äðóãà óìîâà – ðå÷îâèíà ïî÷èíàє ãîðіòè, ÿêùî її òåìïåðà-
òóðà äîñÿãàє òåìïåðàòóðè çàéìàííÿ ðå÷îâèíè. Íàïðèêëàä, 
ñêіëüêè á ìè íå êîðèñòóâàëèñÿ ãàçîâîþ ïëèòîþ, ìåòàëåâà 
ïіäñòàâêà äëÿ ïîñóäó íå çãîðèòü. Ïðîòå âàðòî íåîáà÷íî ïî-
ñòàâèòè íà ïëèòó ïîëіåòèëåíîâèé ïîñóä, ÿê âіí îäðàçó ïëà-
âèòüñÿ і çàãîðàєòüñÿ. Öå òîìó, ùî äëÿ ðå÷îâèíè ïîëі åòèëåíó, 
ç ÿêîї âèãîòîâëåíî öåé ïîñóä, òåìïåðàòóðà ïîëóì’ÿ ïëèòè 
âèùà çà òåìïåðàòóðó çàéìàííÿ.

• Ãíèòòÿ ÿê ïðèêëàä õіìі÷íîãî ÿâèùà
ßê òè ãàäàєø, ÷îìó â ëіñі çåìëÿ íå âêðèâàєòüñÿ íàäîâãî 

òîâñòèì øàðîì îïàëîãî ëèñòÿ? Âіäïîâіäü âіäîìà – îïàëå 
ëèñòÿ ãíèє і ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ïîæèâíі äëÿ ðîñëèí ëіñó 
ðå÷îâèíè (ìàë. 53). Ãíèòòÿ ÿê õіìі÷íå ÿâèùå ïîäіáíå äî 
ãîðіííÿ. Îäíàê ó íüîìó âèäіëÿєòüñÿ ëèøå òåïëî.

Â îäíèõ âèïàäêàõ ãíèòòÿ äóæå êîðèñíå, ÿê ó ðîç-
ãëÿíóòîìó ïðèêëàäі ç îïàëèì ëèñòÿì. Â іíøèõ – çàâäàє
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Мал. 54. Приклади запобігання появі іржі

 Перевір свої знання 

1. Що називають хімічним явищем? Яку іншу назву хімічних явищ ти знаєш? 
2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та хімічними явищами? 
Наведи приклади. 

3. Які ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище?
4. Назви ознаки горіння та умови, за яких воно відбувається. 

5*. До фізичних чи хімічних явищ належать: а) виготовлення цвяхів із заліза; 
б) поява іржі на залізному виробі; в) скисання молока; г) приготування з 
молока масла? Відповідь обґрунтуй.

6*. За якими ознаками гниття відносять до хімічних явищ?



 Íåáî. Íåáåñíà ñôåðà

 Íåáåñíі òіëà

 Çîðі òà ñóçіð’ÿ

 Ñîíöå

 Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà

 Ïëàíåòè

 Çîðÿíі ñèñòåìè – 
ãàëàêòèêè

 Âñåñâіò і éîãî ñêëàäîâі

 Àñòðîíîìіÿ – 
íàóêà ïðî Âñåñâіò

 Îñâîєííÿ êîñìîñó
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óñïіøíî êîðèñòóþòüñÿ â÷åíі-àñòðîíîìè, âèâ÷àþ÷è âèäèìі 
ðóõè çіðîê і âèçíà÷àþ÷è їõíє ðîçòàøóâàííÿ íà íåáі. 

Îòæå, íåáåñíà ñôåðà – öå óÿâíà ïîðîæíèñòà êóëÿ äî-
âіëüíîãî ðàäіóñà, íà âíóòðіøíþ ïîâåðõíþ ÿêîї íàíåñåíî 
âñі çîðі ñàìå òàê, ÿê ñïîñòåðіãà÷ іç Çåìëі áà÷èòü їõ íà 
çîðÿíîìó íåáі.

Íåáåñíà ñôåðà äåùî ñõîæà íà ãëîáóñ Çåìëі, ïðî ÿêèé òè 
âæå çíàєø ç ïî÷àòêîâîї øêîëè. Ïðîòå íà ãëîáóñі ðîçòàøî-
âàíі îêåàíè і ìàòåðèêè, à íà íåáåñíіé ñôåðі – çîðі (ìàë. 56). 

• Òî÷êè і ëіíії íåáåñíîї ñôåðè
Íà ãëîáóñі Çåìëі іñíóþòü åêâàòîð, Ïіâíі÷íèé і Ïіâäåí-

íèé ãåîãðàôі÷íі ïîëþñè. Íà íåáåñíіé ñôåðі òàêîæ є ïî-
ëþñè é åêâàòîð, àëå íàçèâàþòüñÿ âîíè íåáåñíèé åêâàòîð 
і ïîëþñè ñâіòó (ìàë. 57). 

Íåáåñíèé åêâàòîð äіëèòü íåáåñíó ñôåðó íà äâі ïіâêó-
ëі – Ïіâíі÷íó і Ïіâäåííó. Òî÷êó íåáåñíîї ñôåðè, ðîçòà-
øîâàíó ïðÿìî íàä ãîëîâîþ ñïîñòåðіãà÷à, íàçèâàþòü çåíі-
òîì. Óÿâíó âіñü, íàâêîëî ÿêîї îáåðòàєòüñÿ íåáåñíà ñôåðà, 
íàçèâàþòü âіññþ ñâіòó. À òî÷êè ïåðåòèíó öієї óÿâíîї îñі 
ñâіòó ç íåáåñíîþ ñôåðîþ íàçèâàþòü Ïіâíі÷íèì ïîëþñîì 
ñâіòó і Ïіâäåííèì ïîëþñîì ñâіòó (ìàë. 57).

Північний полюс 
світу

Вісь світу

Південний полюс 
світу

Небесний екватор

Мал. 57. Точки і лінії небесної сфери

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ìіæ çåìíèìè ïîëþñàìè é çåìíèì 
åêâàòîðîì òà ïîëþñàìè ñâіòó і íåáåñíèì åêâàòîðîì іñíóє 
îäíà ñóòòєâà âіäìіííіñòü. Çåìíі ïîëþñè ðåàëüíî іñíóþòü 
ÿê òî÷êè íà ïîâåðõíі Çåìëі, і äî íèõ ìîæíà äîëåòіòè ÷è 
äîїõàòè òàê ñàìî, ÿê і äî åêâàòîðà. À ïîëþñіâ ñâіòó ÿê ðå-
àëüíèõ òî÷îê íà çîðÿíîìó íåáі íåìàє. Òîìó ìè ìîæåìî ïî-
çíà÷èòè òіëüêè íàïðÿìîê, ó ÿêîìó âîíè ñïîñòåðіãàþòüñÿ.
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• ×îìó âñå, ùî ìè áà÷èìî íà íåáі, ïîñòіéíî ðóõàєòüñÿ
Êîëè ìè äèâèìîñÿ íà íåáî, òî áà÷èìî, ÿê óäåíü Ñîíöå,

à âíî÷і Ìіñÿöü і çîðі ðóõàþòüñÿ ïî íüîìó. Íàì çäàєòüñÿ, ùî 
íåáî ðóõàєòüñÿ íàâêîëî íàñ. Ó äàâíèíó â÷åíі çðîáèëè õèáíèé 
âèñíîâîê, ùî Çåìëÿ íåðóõîìà, à âñå ðóõàєòüñÿ íàâêîëî íåї. 
Ïðè÷èíà òàêîї ïîìèëêè ïîëÿãàє â îáåðòàííі Çåìëі íàâêîëî 
ñâîєї îñі. Òàê ñàìî, ÿê òîáі ïіä ÷àñ îáåðòàííÿ íà êàðóñåëі 
çäàєòüñÿ, ùî ðóõàþòüñÿ áóäèíêè і äåðåâà, òàê і âñіì, õòî ïå-
ðåáóâàє íà Çåìëі, çäàєòüñÿ, ùî ðóõàєòüñÿ íåáî. Òà íàñïðàâäі 
öå Çåìëÿ ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ é íàâêîëî ñâîєї îñі.

  Підсумки
 Небесна сфера – це уявна порожниста куля, у центрі якої знаходиться 
спостерігач. На внутрішню поверхню цієї кулі нанесено всі зорі так, як їх 
бачить на зоряному небі спостерігач. 

 На небесній сфері є точки і лінії, за допомогою яких можна визначити 
положення зір.

 Усе, що знаходиться на небі, постійно рухається.

 Сторінка природодослідника 

Виконай удома дослід. Стародавні вчені часто користувалися «небес-
ними глобусами». На них були нанесені лінії, за допомогою яких мож-
на було дуже точно визначити місцеположення зорі на небесній сфері. 
Проте всі зорі та їхні сукупності на тих «небесних глобусах» виглядали 
«перевернутими». 
У чому полягала помилка стародавніх учених, що користувалися «небес-
ними глобусами»? Відповісти на це запитання тобі допоможе такий дослід.
Дослід .  За малюнком 58 на прозорому аркуші поліетилену зобрази сузір’я 
Великої Ведмедиці, або Великий Ківш, як ще його називають в Україні. Сім 
найпомітніших зірок Ківша нанеси на поліетилен червоним фломастером. 

Виготовлений малюнок за допомогою скот-
ча прикріпи до скла на вікні балкона (якщо 
це квартира) або на вікні першого поверху 
приватного будинку ізсередини помешкання. 
Тепер уважно розглянь зображене сузір’я. 
Зверни увагу, ручка Ківша буде знаходитися 
ліворуч. Потім вийди на вулицю або балкон 
і повтори спостереження. Ти побачиш ручку 
Ківша вже праворуч. 
Отже, помилка давніх учених пояснюється 
тим, що зоряне небо на «небесних глобусах» 
малювали так, як його бачив би спостерігач, 
перебуваючи ззовні небесної сфери.

Мал. 58. Найяскравіша 
частина сузір’я Великої 

Ведмедиці
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é ëåãåíäàìè. Íå âèíÿòîê і ñóçіð’ÿ Îðіîíà, ÿêå ëåãêî çíà-
éòè íà íàøîìó íåáі çà ÿñêðàâèìè çîðÿìè (ìàë. 59).

• Ïëàíåòè – âåëèêі íåáåñíі òіëà, ùî ñàìі íå ñâіòÿòüñÿ
Ç äàâíіõ ÷àñіâ ëþäè çíàëè ïðî íåáåñíі òіëà, ÿêі âîíè íàçâà-

ëè ïëàíåòàìè. Çîâíі âîíè ñõîæі íà çîðі, àëå âіäðіçíÿþòüñÿ 
âіä íèõ òèì, ùî ïîñòіéíî ïåðåìіùóþòüñÿ ïî íåáó, ïåðåõî-
äÿ÷è ç îäíîãî ñóçіð’ÿ äî іíøîãî, çìіíþþ÷è ñâîþ ÿñêðàâіñòü. 
Ïîÿñíþєòüñÿ öå òèì, ùî ïëàíåòè ðóõàþòüñÿ ñâîїìè îðáіòà-
ìè íàâêîëî Ñîíöÿ і ñâіòÿòü íàì éîãî âіäáèòèì ñâіòëîì. Òîáòî 
ñàìі ïëàíåòè íå âèïðîìіíþþòü ñâіòëî.

Íèíі â÷åíі íàëі÷óþòü âіñіì ïëàíåò Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. 
Ó øåñòè ç íèõ âèÿâëåíî ïðèðîäíі ñóïóòíèêè – íåáåñíі 
òіëà, ÿêі îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî ïëàíåò. 

• Ìàëі íåáåñíі òіëà
Íå ìåíø öіêàâі é ìàëі çà ðîçìіðàìè íåáåñíі òіëà, äî 

ÿêèõ íàëåæàòü êîìåòè, àñòåðîїäè, ìåòåîðîїäè. 
Êîìåòà – ìàëå òіëî Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, ÿêå îáåðòàєòüñÿ 

íàâêîëî Ñîíöÿ ïî äóæå âèòÿãíóòіé îðáіòі. Êîìåòà ñêëàäà-
єòüñÿ ç òâåðäîãî ÿäðà – êðèæàíîї áðèëè, óòâîðåíîї ç ëüîäó 
é çàìîðîæåíèõ ãàçіâ іç òâåðäèì ïèëîì, ðîçìіðîì âіä îäíî-
ãî äî äåñÿòè êіëîìåòðіâ, і õâîñòà. Ç íàáëèæåííÿì äî Ñîíöÿ 
ðå÷îâèíè ÿäðà êîìåòè ïî÷èíàþòü âèïàðîâóâàòèñÿ. Òàê ó 
êîìåò âèðîñòàє âåëåòåíñüêèé ñâіòíèé ãàçîâèé õâіñò. Çàâäÿ-

Мал. 59. Найяскравіша частина сузір’я Оріона (1)
і зображення сузір’я Оріона в атласі XVII ст. (2)

21
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êè òàêîìó äîâãîìó õâîñòó äàâíі ãðåêè 
íàçèâàëè êîìåòó «çîðåþ ç âîëîññÿì», à 
çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі âîíà îòðèìàëà 
íàçâó «õâîñòàòà çîðÿ» (ìàë. 60).

Òè âæå çíàєø, ùî íàâêîëî Ñîíöÿ 
îáåðòàєòüñÿ âіñіì ïëàíåò. Íàñïðàâäі â 
Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі âіäêðèòî âæå ïîíàä 
òðè òèñÿ÷і ïëàíåò, àäæå êðіì âåëèêèõ 
ïëàíåò íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàþòüñÿ ùå 
é ìàëі ïëàíåòè. Ó äàâíèíó їõ íàçèâàëè 
ïëàíåòîõîäàìè, à іç ÷àñîì çà íèìè ìіö-
íî çàêðіïèëàñÿ íàçâà – àñòåðîїäè. 
Є â Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі ùå ìåíøі çà 

ðîçìіðàìè íåáåñíі òіëà, íіæ êîìåòè і àñ-
òåðîїäè. Їõ íàçèâàþòü ìåòåîðîїäàìè. 
Їõíі ðîçìіðè íå ïåðåâèùóþòü 1 êì. Ïî-
òðàïèâøè â ïîâіòðÿíó îáîëîíêó Çåìëі, 
ìåòåîðîїäè çãîðàþòü. Ïðè öüîìó âèíè-
êàþòü ñâіòëîâі ÿâèùà, ÿêі çàëåæíî âіä 
ÿñêðàâîñòі íàçèâàþòü ìåòåîðàìè і áî-
ëіäàìè (ìàë. 61). 

Ïðîòå ÿêùî ìåòåîðîїä íå çãîðіâ ó ïîâіòðÿíіé îáîëîíöі 
Çåìëі і âïàâ íà її ïîâåðõíþ, òî òàêå íåáåñíå òіëî íàçè-
âàþòü ìåòåîðèòîì (ìàë. 62). Ìåòåîðèòè îòðèìóþòü íà-
çâó ïåðåâàæíî çà ìіñöåì їõíüîãî ïàäіííÿ. Íàïðèêëàä, є 
ìåòåîðèòè ç íàçâàìè Áîðîäèíî, Ãîðëіâêà, Ãîíîëóëó.

 Мал. 60. Комета

 Мал. 61. Метеори

Мал. 62. Метеорит Гоба є найбільшим метеоритом
серед знайдених на Землі 
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íà ìіñöåâîñòі, òîìó çäàâíà ìàëè 
âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ìîðåïëàâ-
öіâ, ìàíäðіâíèêіâ, êóïöіâ. Òàê, 
ÿñêðàâà Ïîëÿðíà çîðÿ çàâæäè 
âêàçóє íà ïіâíі÷. Çíàþ÷è öå, 
ìîæíà ëåãêî âèçíà÷èòè ñòîðîíè 
ãîðèçîíòó, ùî äàñòü çìîãó øâèä-
êî çîðієíòóâàòèñÿ íà ìіñöåâîñòі. 
Ùå â ñèâó äàâíèíó ç’ÿâèëèñÿ íà-
çâè ñóçіð’їâ Ëåâà, Äðàêîíà, Òåðå-
çіâ, Îðіîíà, Ëіðè, Âåëèêîї òà Ìà-
ëîї Âåäìåäèöü. 

Íàéâіäîìіøèìè є 12 çîäіà-
êàëüíèõ ñóçіð’їâ: Êîçîðіã, Âîäî-
ëіé, Ðèáè, Îâåí, Òåëåöü, Áëèç-
íþêè, Ðàê, Ëåâ, Äіâà, Òåðåçè, 
Ñêîðïіîí і Ñòðіëåöü (ìàë. 65). 
Ó ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї ìîâè 
ñëîâî «çîäіàê» îçíà÷àє «çâіð». 

Ç äàâíіõ ÷àñіâ ââàæàєòüñÿ, ùî êîæíèé çåìíèé ìіñÿöü ïåâ-
íèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàíèé ç îäíèì іç ñóçіð’їâ.

Мал. 64. Порівняльні розміри 
деяких зір

Мал. 65. Зодіакальні сузір’я
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Мал. 66. Фрагмент карти зоряного неба

Ñõåìàòè÷íі çîáðàæåííÿ ñóçіð’їâ, ïåðåíåñåíі íà ïàïіð, íàçè-
âàþòü çîðÿíèìè êàðòàìè (ìàë. 66). Íàéäàâíіøîþ є êàðòà ç 
800 çіð, ÿêó ñêëàâ êèòàéñüêèé ó÷åíèé Øè Øåí ІV ñò. äî í.å.

Ïðîòÿãîì ñòîëіòü çîðі îá’єäíóâàëè ïî-ðіçíîìó – çíèêàëè 
îäíі íàçâè, ç’ÿâëÿëèñÿ íîâі. Ç 1922 ð. і äîòåïåð çîðÿíå íåáî 
óìîâíî ðîçäіëåíå íà 88 ñóçіð’їâ. Äåÿêі ç íèõ ìîæíà ñïîñòå-
ðіãàòè òіëüêè ïåâíîї ïîðè ðîêó. Òàê, ñóçіð’ÿ Îðіîí ìîæíà 
ïîáà÷èòè â Óêðàїíі ëèøå âçèìêó. ×àñòèíó ñóçіð’їâ ó íàøіé 
Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі âçàãàëі íå âèäíî, íàïðèêëàä ñóçіð’ÿ Ïіâ-
äåííèé Õðåñò.

  Підсумки

 Зорі – це небесні тіла, що складаються з розжареного газу і випроміню-
ють світло та тепло. 

 Зорі перебувають на дуже великій відстані від Землі. Зазвичай зорі роз-
різняють за температурою і розмірами.

 Сонце – жовта зоря, яка розташована до Землі найближче.
 Сузір’я – ділянки небесної сфери з розташованими на них зорями та 
іншими небесними тілами.

 Зоряні карти – схематичні зображення сузір’їв, перенесені на папір.
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òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü áëèçüêî 6000 ãðàäóñіâ, à ç íàáëè-
æåííÿì äî öåíòðó âîíà çðîñòàє і ñÿãàє ïîíàä 15 ìіëüéî-
íіâ ãðàäóñіâ! Çà òàêèõ òåìïåðàòóð ðå÷îâèíè íå ìîæóòü 
іñíóâàòè ó òâåðäîìó ÷è ðіäêîìó àãðåãàòíîìó ñòàíі. 

• Ïëÿìè íà Ñîíöі
Ùå Ãàëіëåî Ãàëіëåé, âèâ÷àþ÷è Ñîíöå çà äîïîìîãîþ 

òåëåñêîïà, ïîìіòèâ íà íüîìó ïëÿìè. Âîíè ïåðåìіùó -
âàëèñü ïî ñîíÿ÷íîìó äèñêîâі, їõíі ðîçìіðè çìіíþâàëèñÿ. 
Ó÷å íèé ïðèïóñòèâ, ùî íà Ñîíöі âіäáóâàєòüñÿ àêòèâíèé 
ðóõ ðå÷îâèí. Íèíі âñòàíîâëåíî, ùî öå äіéñíî ðóõàþòüñÿ 
ðîçæàðåíі ãàçè, òîìó ïîâåðõíÿ Ñîíöÿ íàãàäóє áóðõëèâå
ìîðå. 

• Çíà÷åííÿ Ñîíöÿ äëÿ æèâîї ïðèðîäè
Ó ðіçíі ïîðè ðîêó ìè îòðèìóєìî âіä Ñîíöÿ ðіçíó êіëü-

êіñòü ñâіòëà і òåïëà. Íà ïðèêëàäі ðîñëèí ñâîєї ìіñöå âîñòі 
òè ìîæåø ñïîñòåðіãàòè, ÿê æèâі îðãàíіçìè ðåàãóþòü 
íà öå. Óëіòêó, êîëè ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà і òåïëà áàãàòî, âî  -
äà ëåãêî íàäõîäèòü ÷åðåç êîðіíü äî ëèñòêіâ. Ðîñëèíè
àêòèâíî ðîñòóòü, çáіëüøóєòüñÿ їõíÿ ìàñà. Âçèìêó ñîíÿ÷-
íîãî ñâіòëà і òåïëà íå âèñòà÷àє äëÿ öüîãî. Òîìó â áіëü-
øîñòі ðîñëèí âîñåíè ëèñòÿ îïàäàє. Íàâåñíі ìîëîäі ëèñò-
êè ðîçïóñêàþòüñÿ çíîâó і ïî÷èíàþòü àêòèâíî âèðîáëÿ-
òè íà ñâіòëі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Їõ ñïîæèâàþòü òâàðèíè
і ëþäèíà. 

Ó òàêèé ñïîñіá ñâіòëî òà òåïëî Ñîíöÿ ïðîäîâæóє ñëóãó-
âàòè æèâіé ïðèðîäі.

Ïîìіðíå îñâіòëåííÿ òіëà ëþäèíè ñîíÿ÷íèìè ïðîìå-
íÿìè ñïðèÿє óòâîðåííþ â її øêіðі ðå÷îâèí, ïіä âïëèâîì 
ÿêèõ êіñòêè íàáóâàþòü ìіöíîñòі. 

Îòæå, Ñîíöå – öå çîðÿ, ùî є ïðèðîäíèì äæåðåëîì ñâіò-
ëà і òåïëà äëÿ âñüîãî æèâîãî íà Çåìëі.

  Підсумки

 Сонце – найближча до Землі зоря, яка забезпечує її світлом і теплом.
 Сонце в 109 разів більше за Землю і розташоване від неї на відстані 

150 мільйонів кілометрів.
 Сонце є природним джерелом світла і тепла для всього живого на 
Землі.
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Мал. 68. Розміри планет Сонячної системи і їхні відстані від Сонця

Сонце
Діаметр —
1 392 000 км

Меркурій
Діаметр –
4900 км
Відстань –
58 млн км

Венера
Діаметр –
12 100 км
Відстань –
108 млн км

Земля
Діаметр –
12 800 км
Відстань –
150 млн км

Марс
Діаметр –
6800 км 
Відстань – 
228 млн км

Юпітер 
Діаметр –
143 000 км
Відстань – 
780 млн км

Сатурн
Діаметр – 
120 000 км
Відстань –
1400 млн км

Уран
Діаметр – 
51 000 км
Відстань – 
2900 млн км

Нептун
Діаметр –
48 000 км 
Відстань –
4500 млн км

Äîíåäàâíà (äî ñåðïíÿ 2006 ðîêó) â÷åíі ââàæàëè, ùî â Ñî-
íÿ÷íіé ñèñòåìі äåâ’ÿòü ïëàíåò. Äåâ’ÿòà ïëàíåòà – Ïëóòîí,
âіäêðèòèé 1930 ðîêó. Ç ðîçâèòêîì íàóêè і òåõíіêè ó â÷å-
íèõ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâіñòü êðàùå äîñëіäèòè öå ìàëå íåáåñ-
íå òіëî. І ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà Ïëóòîíîì ðóõàєòüñÿ áàãàòî 
íåáåñíèõ òіë, ñõîæèõ íà íüîãî çà ðîçìіðàìè. Çàãàëîì їõ 
íèíі íàëі÷óєòüñÿ ïîíàä 100 òèñÿ÷.

• Ùî òàêå ðіê і ÿêèé âіí íà ðіçíèõ ïëàíåòàõ

Óñі ïëàíåòè ðóõàþòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ âëàñíèìè îðáі-
òàìè і çäіéñíþþòü ïîâíèé îáåðò çà ðіçíèé ÷àñ. Ùî áëèæ÷å 
äî Ñîíöÿ ðîçòàøîâàíà ïëàíåòà, òî ìåíøå ÷àñó їé ïîòðіá-
íî äëÿ öüîãî. Ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ íàøà ïëàíåòà 
Çåìëÿ ðîáèòü çà 365,25 äîáè. Öåé ÷àñ íàçèâàþòü çåìíèì 
ðîêîì. 

Òè âæå çíàєø, ùî êàëåíäàð, ÿêèì ìè êîðèñòóєìîñÿ, 
íàëі÷óє 365 äіá. À êîæíі ÷îòèðè ðîêè íàñòàє âèñîêîñíèé 
ðіê ç 29 ëþòîãî, òðèâàëіñòü ðîêó çáіëüøóєòüñÿ íà îäíó 
äîáó і ñòàíîâèòü 366 äіá. Ïîÿâà âèñîêîñíîãî ðîêó ïîÿñíþ-
єòüñÿ òèì, ùî çåìíèé ðіê – ÷èñëî íå öіëå. 
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Ùî äàëі âіä Ñîíöÿ ïåðåáóâàє ïëàíåòà, òî äîâøå íà íіé 
òðèâàє ðіê. Òàê, íà Ìåðêóðії, ùî çíàõîäèòüñÿ äî Ñîíöÿ 
íàéáëèæ÷å, òðèâàëіñòü ðîêó ñòàíîâèòü ëèøå 88 çåìíèõ 
äіá. Íà Ñàòóðíі ðіê òðèâàє 29,5 çåìíîãî ðîêó. À íà Íåï-
òóíі, íàéáіëüø âіääàëåíіé âіä Ñîíöÿ ïëàíåòі, òðèâàëіñòü 
ðîêó ñòàíîâèòü àæ 164,8 çåìíîãî ðîêó! 

Ïëàíåòè ùå îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі. Ïðî òàêå 
îáåðòàííÿ Çåìëі òè äіçíàєøñÿ äîêëàäíіøå â íàñòóïíîìó 
ïàðàãðàôі.

• ßê Ñîíöå çіãðіâàє ðіçíі ïëàíåòè

Ç âëàñíîãî äîñâіäó òè çíàєø, ùî ÷èì áëèæ÷å ïіäіéòè 
äî áàãàòòÿ, áàòàðåї ÷è îáіãðіâà÷à, òèì áіëüøå îòðèìàєø 
òåïëà і øâèäøå çіãðієøñÿ. Òàê ñàìî âіäáóâàєòüñÿ і ç ïëà-
íåòàìè Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. Ùî áëèæ÷å ïëàíåòà ïåðåáóâàє 
äî Ñîíöÿ, òî âèùà íà íіé òåìïåðàòóðà. Íàïðèêëàä, íà 
Ìåðêóðії âîíà äîñÿãàє +430 Ñ. Çі çáіëüøåííÿì âіäñòàíі 
ïëàíåòè âіä Ñîíöÿ òåìïåðàòóðà íà íіé çíèæóєòüñÿ. Òàê, 
íà íàéáіëüø âіääàëåíèõ âіä Ñîíöÿ Óðàíі é Íåïòóíі òåì-
ïåðàòóðà íå ïіäíіìàєòüñÿ âèùå –200 Ñ.

• ×è іñíóþòü іíøі ïëàíåòíі ñèñòåìè, 
 ïîäіáíі äî Ñîíÿ÷íîї

À ÷è іñíóþòü ñåðåä çîðÿíèõ ñâіòіâ ùå çîðі, íàâêîëî 
ÿêèõ îáåðòàþòüñÿ íåáåñíі òіëà, ÿê і â Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі? 
Ó÷åíі çäàâíà ïðèïóñêàëè іñíóâàííÿ іíøèõ ñèñòåì, ïî-
äіáíèõ äî Ñîíÿ÷íîї. Ïðîòå òіëüêè íàïðèêіíöі ìèíóëîãî 
ñòîëіòòÿ âäàëîñÿ çðîáèòè òàêå âіäêðèòòÿ. Íèíі âіäêðèòî 
ñîòíі ïëàíåò, ÿêі îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî çіð.

  Підсумки

 Сонячна система – планетна система, утворена центральною зорею  
Сонцем і всіма небесними тілами, що обертаються навколо нього. 

 У Сонячній системі виявлено 8 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, 
Юпітер, Сатурн, Нептун та Уран. Їх поділяють на дві групи – планети 
земної групи і планети-гіганти.

 Рік – це час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо 
Сонця. Що далі від Сонця перебуває планета, то довше на ній триває 
рік.





84

íàçàä, ðîçâåðòàєòüñÿ і ðóõàєòüñÿ äåäàëі øâèäøå äî íîâîї
çó ïèíêè. 

Äàâíі â÷åíі ïðàãíóëè ðîçãàäàòè òàêèé äèâíèé ðóõ ïëàíåò 
і íå ìîãëè öüîãî çðîáèòè, áî ââàæàëè Çåìëþ íåðóõîìîþ. 
Òåïåð ìè çíàєìî, ùî Çåìëÿ – öå ïëàíåòà, ÿêà òàêîæ ðó-
õàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ. À ðóõ іíøèõ ïëàíåò íàì çäàєòüñÿ 
äèâíèì òîìó, ùî êîëè ìè ñïîñòåðіãàєìî çà íèìè, òî âîä-
íî÷àñ òàê ñàìî ðóõàєìîñÿ ðàçîì іç Çåìëåþ. 

Òè âæå çíàєø, ùî âіñіì ïëàíåò Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè ðó-
õàþòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ ïî ñâîїõ îðáіòàõ. Âіäñòàíі ìіæ 
îðáіòàìè ïëàíåò çáіëüøóþòüñÿ ç âіääàëåííÿì ïëàíåòè âіä 
Ñîíöÿ. Ñóïóòíèêè ïëàíåò îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî íèõ ïî-
äіáíî äî òîãî, ÿê ïëàíåòè îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ. 

• Íàéáëèæ÷à äî Ñîíöÿ ïëàíåòà
Ïî÷íåìî âèâ÷åííÿ ïëàíåò ç òієї ç íèõ, ÿêà ðîçìіùå-

íà äî Ñîíöÿ íàéáëèæ÷å. Її íàçâàëè Ìåðêóðієì (ìàë. 69). 
Îñêіëüêè ïëàíåòà äóæå øâèäêî ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîí-

öÿ, ðіê íà Ìåðêóðії òðèâàє âñüîãî 
88 çåìíèõ äíіâ. À îñü ìåðêóðіàí-
ñüêèé äåíü òÿãíåòüñÿ çàíàäòî äîâ-
ãî – àæ 176 çåìíèõ äíіâ, ùî âäâі÷і 
äîâøå çà ìåðêóðіàíñüêèé ðіê. 

Ïîáà÷èòè Ìåðêóðіé íà íåáі 
âàæêî. Ïîÿñíþєòüñÿ öå òèì, ùî 
âіí áëèçüêî ðîçìіùåíèé äî Ñîíöÿ
і òîìó ïîñòіéíî «õîâàєòüñÿ» â éîãî 
ïðîìåíÿõ. 

Ñîíöå çіãðіâàє Ìåðêóðіé ó ñіì 
ðàçіâ ñèëüíіøå, íіæ íàøó ïëàíåòó. 

Òà òåìïåðàòóðà íà öіé ïëàíåòі ñèëüíî êîëèâàєòüñÿ: âäåíü 
âîíà ñÿãàє +400 Ñ, à âíî÷і çíèæóєòüñÿ äî –200 Ñ. 

Óñÿ ïîâåðõíÿ Ìåðêóðіÿ âêðèòà, íіáè øðàìàìè, âåëè-
÷åçíèìè ÿìàìè, çàãëèáèíàìè – öå ñëіäè âіä óäàðіâ ìåòåî-
ðèòіâ. 

• Ñåñòðà ïëàíåòè Çåìëÿ
Äðóãîþ ïî ïîðÿäêó âіä Ñîíöÿ є ïëàíåòà Âåíåðà 

(ìàë. 70). Âîíà ïåðøîþ ç’ÿâëÿєòüñÿ íà íåáі ââå÷åðі, êîëè 
ùå ñâіòèòü Ñîíöå, à ïіñëÿ éîãî çàõîäó âèðіçíÿєòüñÿ ñåðåä 

Мал. 69. Меркурій
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çіð ñâîєþ ÿñêðàâіñòþ. Àëå ñâіòèòü 
âîíà íåäîâãî і ÷åðåç ãîäèíó-äðóãó 
çíèêàє ç íі÷íîãî íåáà. Çà ÿñêðàâіñ-
òþ íà íåáі Âåíåðà òðåòÿ ïіñëÿ Ñîí-
öÿ і Ìіñÿöÿ. Íàëåæèòü äî ïëàíåò, 
âіäîìèõ ëþäñòâó ç íàéäàâíіøèõ 
÷àñіâ.

Çà ðîçìіðàìè Âåíåðà ñõîæà íà 
íàøó ïëàíåòó, òîìó â äàâíèíó 
÷àñòî її íàçèâàëè ñåñòðîþ ïëàíå-
òè Çåìëÿ. Ïðîòå äîáðå ðîçãëÿíóòè 
Âåíåðó ç êîñìîñó íå ìîæíà, àäæå 
âîíà ïîñòіéíî îïîâèòà ãóñòèìè 
õìàðàìè. Òîìó і âäåíü, і âíî÷і 
òåìïåðàòóðà íà íіé ñÿãàє áëèçü-
êî +450 Ñ. Âîäè íà öіé ïëàíåòі
íåìàє, êèñíþ – ïðàêòè÷íî òåæ. 
Íå ìàє âîíà é ïðèðîäíèõ ñóïóò-
íèêіâ. 

Òðèâàëіñòü äîáè íà Âåíåðі ñòà-
íîâèòü áëèçüêî 117 çåìíèõ äіá,
à âå   íåðіàíñüêèé ðіê òðèâàє 225 çåì  -
íèõ äіá. Íàâêîëî Ñîíöÿ öÿ ïëàíå-
òà ðóõàєòüñÿ ïî îðáіòі, ùî ìàє ôîðìó ìàæå ïðàâèëüíîãî 
êîëà, çі øâèäêіñòþ áëèçüêî 35 êì/ñ.

Ïіñëÿ Âåíåðè éäå Çåìëÿ. Íàøó ïëàíåòó òà її ïðèðîä-
íèé ñóïóòíèê Ìіñÿöü âè äåòàëüíî ðîçãëÿíåòå â íàñòóïíî-
ìó ðîçäіëі.

• ×åðâîíà ïëàíåòà
×åòâåðòîþ ïëàíåòîþ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè çà âіäñòàííþ 

âіä Ñîíöÿ є ñóñіä Çåìëі Ìàðñ (ìàë. 71). Íàâêîëî Ìàðñà 
îáåðòàþòüñÿ äâà ïðèðîäíі ñóïóòíèêè Ôîáîñ і Äåéìîñ, ùî 
â ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї îçíà÷àє «ñòðàõ» і «æàõ». Ðіê íà 
Ìàðñі ñòàíîâèòü ìàéæå äâà çåìíі ðîêè, à ñàìå 687 äіá. 

Ðóõàþ÷èñü íàâêîëî Ñîíöÿ ïî îðáіòàõ, ñõîæèõ íà ñòèñ-
íåíå êîëî, Çåìëÿ і Ìàðñ êîæíі 15–17 ðîêіâ çáëèæóþòü-
ñÿ. Òàêå çáëèæåííÿ íàçèâàþòü âåëèêèì ïðîòèñòîÿí-
íÿì. Ìàðñ ó öåé ÷àñ íå çíèêàє ç íåáà âñþ íі÷ і ñâіòèòüñÿ 

Мал. 71. Марс

Мал. 70. Венера 
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îñîáëèâî ÿñêðàâî, ÷åðâîíî-ïîìàðàí÷åâèì êîëüîðîì. Íà-
ïåâíî, çà öåé êîëіð ðèìëÿíè äàëè ïëàíåòі іì’ÿ áîãà âіéíè 
Ìàðñà. 

Çà ðîçìіðàìè Ìàðñ ìàéæå âäâі÷і ìåíøèé çà Çåìëþ. 
Ïіä ÷àñ ïðîòèñòîÿííÿ òåìïåðàòóðà íà Ìàðñі êîëèâà-
єòüñÿ âіä –70 Ñ äî +20 Ñ. Є íà íüîìó é ïîâіòðÿíà îáî-
ëîíêà. 

Ìàðñ ìîæíà äîáðå ðîçäèâèòèñÿ â òåëåñêîï. Éîãî ïî-
âåðõíÿ âêðèòà ïëÿìàìè æîâòîãî é ÷åðâîíîãî êîëüîðó. 
Â÷åíі їõ íàçâàëè ìàòåðèêàìè. Íà їõíüîìó òëі ìîæíà ðîç-
ãëåäіòè ìåðåæèâî ç òåìíіøèõ ëіíіé і ïëÿì. Íà äóìêó â÷å-
íèõ, öå ðі÷êè, îçåðà і ìîðÿ. Óñå öå äàâàëî íàäіþ ëþäñòâó 
çíàéòè æèòòÿ íà öіé ïëàíåòі, àëå îñòàííі äîñëіäæåííÿ 
äîâåëè, ùî öå íå òàê.

• Íàéáіëüøà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè

Íàñòóïíà çà âіäñòàííþ âіä Ñîíöÿ ïëàíåòà – ïëàíåòà-
ãіãàíò Þïіòåð (ìàë. 72). Öå íàéáіëüøà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї 
ñèñòåìè. Її ìàñà â 2,5 ðàçà áіëüøà çà ìàñó âñіõ її ïëàíåò 

ðàçîì óçÿòèõ і â 317 ðàçіâ áіëü-
øà çà ìàñó Çåìëі. 

ßêùî íà Þïіòåð ïîäèâèòèñÿ 
â ïіäçîðíó òðóáó (ìàëåíüêèé òå-
ëåñêîï) àáî íàâіòü ó áіíîêëü, òî 
ìîæíà ïîáà÷èòè ÷îòèðè ñóïóò-
íèêè Þïіòåðà. Êðіì íèõ, ó Þïі-
òåðà є ùå 12 ñóïóòíèêіâ (âіäî-
ìèõ íèíі), ÿêі ìîæíà ïîáà÷èòè 
òіëüêè â ïîòóæíèé òåëåñêîï. 

Ñâіé øëÿõ íàâêîëî Ñîíöÿ 
Þïіòåð ðàçîì іç 12 ñóïóòíèêàìè ïðîõîäèòü çà 12 çåìíèõ 
ðîêіâ, à äîáà íà íüîìó òðèâàє ëèøå ïðèáëèçíî 10 ãîäèí. 
Îñêіëüêè Þïіòåð ðîçòàøîâàíèé âіä Ñîíöÿ ó 5 ðàçіâ äàëі, 
íіæ Çåìëÿ, òî éîãî òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü –140 Ñ. 

• Îòî÷åíèé êіëüöÿìè

Ñàòóðí – öå øîñòà çà âіääàëåíіñòþ âіä Ñîíöÿ òà äðó-
ãà çà ðîçìіðàìè ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè (ìàë. 73). Її
çîâíіøíіé âèãëÿä ðàçþ÷å âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ ïëà-

Мал. 72.  Юпітер
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íåò. Àäæå Ñàòóðí ìàє âåëåòåí-
ñüêå êіëüöå, çàâäÿêè ÿêîìó
íàãàäóє êðèñëàòèé êàïåëþõ. 

Òî ùî æ іç ñåáå ÿâëÿє êіëü-
öå Ñàòóðíà, ÿêå òàê âіäðіçíÿє 
éîãî ñåðåä іíøèõ ïëàíåò? Ó÷å-
íі äîâåëè, ùî êіëüöå íàñïðàâäі 
óòâîðåíå âåëè÷åçíîþ êіëüêіñòþ 
êіëåöü, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ÷àñòè-
íîê êðèãè, ïèëó, ðіçíîї âåëè÷è-
íè êàì’ÿíèõ óëàìêіâ. Âîíè ðóõàþòüñÿ íàâêîëî ïëàíåòè, 
íіáè ñóïóòíèêè, і òàê áëèçüêî ðîçòàøîâàíі îäèí äî îäíî-
ãî, ùî çäàëåêó çäàþòüñÿ ñóöіëüíèì ïîÿñîì ïëàíåòè. 

Êðіì êіëåöü, íàâêîëî ïëàíåòè îáåðòàєòü-
ñÿ 62 âіäîìі íèíі ñóïóòíèêè. Íàéáіëüøèé ñå-
ðåä íèõ – Òèòàí. Öå äðóãèé çà ðîçìіðàìè ñóïóòíèê
ó Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі, ÿêèé ïåðåâåðøóє çà ñâîїìè ðîçìіðà-
ìè ïëàíåòó Ìåðêóðіé.

Âіäñòàíü âіä Ñàòóðíà äî Ñîíöÿ ìàéæå â äåâ’ÿòü ðàçіâ 
áіëüøà, íіæ âіäñòàíü âіä Ñîíöÿ äî Çåìëі. Çâàæàþ÷è íà 
öå, âіí íàãðіâàєòüñÿ ó 90 ðàçіâ ñëàáøå, íіæ Çåìëÿ, òîìó 
íà íüîìó äóæå õîëîäíî. Äîáà íà Ñàòóðíі òðèâàє 10 ãî-
äèí. Îäèí ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ öÿ ïëàíåòà ðî-
áèòü ìàéæå çà 30 çåìíèõ ðîêіâ.

• Íàéâіääàëåíіøі ïëàíåòè

Ïëàíåòè Óðàí і Íåïòóí âіäêðèòî ïîðіâíÿíî çîâñіì íå-
äàâíî. Òàê, ó âіñіìíàäöÿòîìó ñòîëіòòі áóëî âіäêðèòî Óðàí,
ó äåâ’ÿòíàäöÿòîìó – Íåïòóí. 

Óðàí – ñüîìà çà âіääàëåíіñòþ 
âіä Ñîíöÿ, òðåòÿ çà äіàìåòðîì
і ÷åòâåðòà çà ìàñîþ ïëàíåòà 
Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, íàëåæèòü 
äî ïëàíåò-ãіãàíòіâ (ìàë. 74). 
Іíêîëè Óðàí ïîìіòíèé íåîç-
áðîєíèì îêîì, àëå ñïîñòåðіãà-
÷і äàâíèíè íå âіäíîñèëè éîãî 
äî ïëàíåò. Âіí òüìÿíèé і ïî-
âіëüíî ðóõàєòüñÿ, òîìó ðàíіøå 

Мал. 73. Сатурн

Мал. 74. Уран
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éîãî ââàæàëè äóæå âіääàëåíîþ
çîðåþ.

Íàâêîëî Óðàíà îáåðòàþòüñÿ 
êіëüêà äåñÿòêіâ ñóïóòíèêіâ. Ïëà-
íåòà ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ 
ìàéæå êðóãîâîþ îðáіòîþ, ñåðåä-
íÿ âіäñòàíü âіä Ñîíöÿ â 19 ðàçіâ 
áіëüøà, íіæ ó Çåìëі, і ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 2900 ìëí êì. Îäèí îáåðò 
íàâêîëî Ñîíöÿ Óðàí ðîáèòü ìàé-
æå çà 84 çåìíі ðîêè. 

Äîáà íà Óðàíі òðèâàє ïðèáëèç-
íî 17 ãîäèí. Âіñü îáåðòàííÿ Óðàíà ìàéæå ãîðèçîíòàëüíà,
à íàïðÿìîê îáåðòàííÿ çâîðîòíèé íàïðÿìêó îáåðòàííÿ íà-
âêîëî Ñîíöÿ (ç óñіõ іíøèõ ïëàíåò çâîðîòíèé íàïðÿìîê 
îáåðòàííÿ ñïîñòåðіãàєòüñÿ òіëüêè ó Âåíåðè).

ßêùî Óðàí і áóâ âіäêðèòèé çà äîïîìîãîþ ñïîñòåðåæåíü 
çà çîðÿíèì íåáîì, òî Íåïòóí – ïëàíåòà, ÿêó âіäêðèëè 
çà äîïîìîãîþ ðîçðàõóíêіâ і çàêîíіâ, ÿêèìè êîðèñòóєòüñÿ 
íàóêà àñòðîíîìіÿ. Öå âîñüìà çà âіääàëåíіñòþ âіä Ñîíöÿ, 
÷åòâåðòà çà ðîçìіðîì і òðåòÿ çà ìàñîþ ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї 
ñèñòåìè, ùî íàëåæèòü äî ïëàíåò-ãіãàíòіâ (ìàë. 75). Ìàñà 
Íåïòóíà â 17,2 ðàçà, à äіàìåòð åêâàòîðà â 3,9 ðàçà áіëü-
øèé çà Çåìëþ. Íåïòóí ðóõàєòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ ìàé-
æå êðóãîâîþ îðáіòîþ; éîãî ñåðåäíÿ âіäñòàíü âіä Ñîíöÿ 
â 30 ðàçіâ áіëüøà, íіæ ó Çåìëі, і ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 
4497 ìëí êì. Òðèâàëіñòü íåïòóíіàíñüêîãî ðîêó, òîáòî 
÷àñ îäíîãî ïîâíîãî îáåðòó íàâêîëî Ñîíöÿ, ñòàíîâèòü àæ 
164,8 çåìíîãî ðîêó. À îáåðòàííÿ ïëàíåòè íàâêîëî ñâîєї 
îñі íàñòіëüêè øâèäêå, ùî äîáà íà Íåïòóíі òðèâàє âñüîãî 
16 ãîäèí.

  Підсумки

 Планети відрізняються від зір тим, що самі не випромінюють світла.
 Нині вчені виокремлюють вісім планет Сонячної системи, що рухаються 
навколо Сонця по своїх орбітах.

 Супутники планет обертаються навколо них подібно до того, як планети 
обертаються навколо Сонця.

Мал. 75.  Нептун
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Ìîëî÷íèé, àáî ×óìàöüêèé, Øëÿõ. Íà íі÷íîìó íåáі 
ìè áà÷èìî її íàéÿñêðàâіøó ÷àñòèíó ÿê ñðіáëÿñòó ñìóãó 
(ìàë. 76). Íàøà Ãàëàêòèêà – öå âåëè÷åçíà çîðÿíà ñèñòå-
ìà, ó ÿêіé îáåðòàþòüñÿ íàâêîëî öåíòðà 400 ìëðä çіð. 

Ãàëàêòèêó ÷àñòî çîáðàæóþòü ÿê çîðÿíó ñèñòåìó ó âè-
ãëÿäі âåëåòåíñüêîãî ìëèíöÿ, ó ÿêîìó çîðі ðóõàþòüñÿ
â îäíіé ïëîùèíі. Íàñïðàâäі Ãàëàêòèêà ìàє ñôåðè÷íó 
ôîðìó ç äіàìåòðîì ìàéæå 300 000 ñâіòëîâèõ ðîêіâ, àëå 
áіëüøіñòü ÿñêðàâèõ çіð ðîçìіùóєòüñÿ ïðèáëèçíî â îäíіé 
ïëîùèíі, òîìó їõ âèäíî íà íåáі ÿê òóìàííó ñâіòëó ñìóãó. 
Çâåðíіòü óâàãó, ùî âñі ÿñêðàâі çîðі (ñóçіð’ÿ Îðіîí, Ëåáіäü, 
Ëіðà, Îðåë) ðîçòàøîâóþòüñÿ ó ñìóçі Ìîëî÷íîãî Øëÿõó.

Ìîëî÷íèé Øëÿõ – öþ îñíîâíó ÷àñòèíó çіð Ãàëàêòè-
êè – íàéêðàùå âèäíî âîñåíè. Öієї ïîðè ðîêó ââå÷åðі âіí 
ïåðåòèíàє íåáîñõèë ó íàïðÿìі ç ïіâäåííîãî çàõîäó íà ïіâ-
íі÷íèé ñõіä. Ó òàêîìó æ íàïðÿìêó íà òåðèòîðії Çàïîðіçü-
êîї é Õåðñîíñüêîї îáëàñòåé òå÷å Äíіïðî. Òîæ äëÿ ÷óìàêіâ, 
ÿêі ïðîòÿãîì ñòîëіòü їçäèëè â Êðèì ïî ñіëü і ïîâåðòàëèñÿ 
íàçàä íàïðèêіíöі ëіòà, Ìîëî÷íèé Øëÿõ ó íèæíіé ÷àñòèíі  
Äíіïðà ñëóãóâàâ äîðîãîâêàçîì. Òîìó é ñàìà öÿ ÿñêðàâà 
ñìóãà çіð äіñòàëà íàçâó ×óìàöüêèé Øëÿõ. 

• Òèïè  ãàëàêòèê

Ñâіò ãàëàêòèê íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíèé. Ó 1925 ð.  
àìåðèêàíñüêèé ó÷åíèé Åäâіí Ãàááë (ìàë. 78) êëàñèôіêóâàâ 
їõ çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì. Âіí ðîçïîäіëèâ ãàëàêòèêè íà òðè 
òèïè: åëіïòè÷íі, ñïіðàëüíі òà íåïðàâèëüíі  (ìàë. 77).

Мал. 76. Найяскравіша частина нашої Галактики
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 Мал. 78. Едвін ГабблМал. 77. Типи галактик 

Åëіïòè÷íі ãàëàêòèêè ìàþòü âèãëÿä êðóãіâ ÷è åëіï-
ñіâ, ÿñêðàâіñòü ÿêèõ ïëàâíî çìåíøóєòüñÿ âіä öåíòðà 
äî êðàþ. Ñïіðàëüíі ãàëàêòèêè ñêëà äàþòüñÿ іç öåíòðà
і êіëüêîõ ñïіðàëüíèõ ðóêàâіâ àáî ãіëîê. Äî íåïðàâèëüíèõ 
ãàëàêòèê íàëåæàòü òі, ùî íå ìàþòü ÷іòêî âè ðàæåíîãî 
öåíòðà і ñèìåòðè÷íîї ïîáóäîâè.

Íàéáëèæ÷à äî íàñ ó Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі íåáà ãàëàêòèêà 
Òóìàííіñòü Àíäðîìåäè (ìàë. 79) – öå ñïіðàëüíà ãàëàêòèêà. 
Ó Ïіâäåííіé ïіâêóëі ñïîñòåðіãàþòü äâі íåïðàâèëüíі ãàëàê-
òèêè – Âåëèêó Ìàãåëëàíîâó Õìàðó (ìàë. 80) і Ìàëó Ìà-
ãåëëàíîâó Õìàðó.

• Ùî òàêå òóìàííîñòі
Ìіæ çîðÿìè çíàõîäÿòüñÿ ðîçðіäæåíèé ãàç, ïèë, ìàãíіòíі 

ïîëÿ і ñâіòëîâі ïðîìåíі âіä çіð. Òàêі ñóêóïíîñòі ãàçіâ і ïèëó 

Мал. 80. Галактика Велика 
Магелланова Хмара

Мал. 79. Галактика 
Туманність Андромеди 

ЕЛІПТИЧНІ СПІРАЛЬНІ

НЕПРАВИЛЬНІ
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îòðèìàëè íàçâó òóìàííîñòі. Ãàçè, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ
òóìàííîñòі, – öå âîäåíü, ãåëіé, àçîò, êèñåíü òà іí. 

Ðîçðіçíÿþòü êіëüêà âèäіâ òóìàííîñòåé (ìàë. 81). Òåì-
íîþ íàçèâàþòü òóìàííіñòü, ó õìàðàõ ãàçіâ і ïèëó ÿêîї 
íåìàє çіð. ßêùî äî ñêëàäó òóìàííîñòі âõîäÿòü çîðі,
òî âîíà ñâіòèòüñÿ. Âіäîìî ïîíàä 150 ñâіòíèõ òóìàííîñ-
òåé, ÿêі âіäáèâàþòü ñâіòëî áëèçüêèõ ÿñêðàâèõ çіð. Òåì-
íèõ òóìàííîñòåé â Ãàëàêòèöі ìîæå áóòè â òèñÿ÷і ðàçіâ 
áіëüøå. 

Ðîçðіçíÿþòü òóìàííîñòі і çà їõíіìè îáðèñàìè, ùî ìîæ-
íà ñïîñòåðіãàòè â òåëåñêîï. ßêùî âîíà ìàëåíüêà і ìàє ïðà-
âèëüíó ôîðìó, òî її íàçèâàþòü ïëàíåòàðíîþ. Íà ñüîãîäíі 
âіäêðèòî і äîñëіäæóєòüñÿ ïîíàä 1000 òàêèõ òóìàííîñòåé. 
Áіëüøіñòü ç íèõ ìàє âèãëÿä ñëàáêèõ, ëåäâå ïîìіòíèõ äèñ-
êіâ çåëåíóâàòîãî âіäòіíêó. Æîäíó іç öèõ òóìàííîñòåé íå 
ìîæíà ïîáà÷èòè â áіíîêëü. 

Мал. 81. Різні види туманностей
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Ñêëàäîâі Âñåñâіòó ðîçòàøîâàíі âêðàé íåðіâíîìіðíî. Çíà÷íà 
їõ ÷àñòèíà çîñåðåäæåíà â îêðåìèõ êîñìі÷íèõ ñóêóïíîñòÿõ:
ãàëàêòèêàõ і òóìàííîñòÿõ. Âіäñòàíі ìіæ îêðåìèìè îá’єê òà-
ìè çàçâè÷àé âèìіðþþòü ó ñâіòëîâèõ ðîêàõ, òîáòî âіäñòà-
íÿõ, ÿêі ñâіòëî äîëàє çà îäèí ðіê (âіä Ñîíöÿ äî íàéáëèæ÷îї 
äî íàñ çîðі âîíî éäå ïîíàä 4 ðîêè). 

Íåáåñíі òіëà, ç ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ Âñåñâіò, âèâ÷àє íàóêà 
àñòðîíîìіÿ. Âîíà íàìàãàєòüñÿ ïîÿñíèòè ÿâèùà і ïðîöåñè, 
ùî âіäáóâàþòüñÿ ó Âñåñâіòі. 

• Ðîçøèðåííÿ Âñåñâіòó

Âñåñâіò ïîñòіéíî ðîçøèðþєòüñÿ. Öå îçíà÷àє, ùî âіäñòàíі 
ìіæ àñòðîíîìі÷íèìè îá’єêòàìè çáіëüøóþòüñÿ. І öå ÿâèùå 
íå ìàє ìåæ, ïðèíàéìíі íàóêîâèõ ñâіä÷åíü ïðî îáìåæåíіñòü 
Âñåñâіòó íå іñíóє. Îòîæ ãðàíèöі Âñåñâіòó, ÿêùî âîíè é іñ-
íóþòü, ëåæàòü äàëåêî çà ìåæàìè ñó÷àñíèõ ñïîñòåðåæåíü. 
Ðîçøèðåííÿ Âñåñâіòó ïîñòіéíî ïðèñêîðþєòüñÿ, і íåâіäîìî, 
÷è çóïèíèòüñÿ âîíî êîëèñü ó ìàéáóòíüîìó. 

• Çâ’ÿçîê ëþäèíè і Âñåñâіòó

Ëþäñòâî çàâæäè çàìèñëþâàëîñü íàä òàєìíèöåþ ïîõî-
äæåííÿ æèòòÿ і Âñåñâіòó. Âіä íàøèõ ïðåäêіâ äî íàñ äіéøëî 
áàãàòî ìіôіâ і ëåãåíä ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó і ïîÿâó æèòòÿ íà 
Çåìëі. Òîìó íåìàє íі÷îãî äèâíîãî â òîìó, ùî â÷åíі ðіçíèõ 
÷àñіâ і íàóêîâèõ íàïðÿìêіâ âèâ÷àþòü Âñåñâіò і óíіêàëüíå 
ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè â íüîìó. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîëіòü 
ìåøêàíöі Çåìëі ïðàãíóòü âіäíàéòè æèòòÿ ùå äåñü ó Âñå-
ñâіòі – íà ïëàíåòàõ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè ÷è ïîçà її ìåæàìè, 
ñåðåä çîðÿíèõ ñâіòіâ.

Äëÿ ëþäèíè õàðàêòåðíà òðèâàëà іñòîðіÿ ðîçâèòêó, 
ÿêà є íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ ðîçâèòêó Âñåñâіòó. Ðîçóìіí-
íÿ ìàéáóòíüîãî ëþäèíè і Âñåñâіòó є ñêëàäíèì çàâäàííÿì 
ñó÷àñíîї íàóêè. 

  Підсумки

 Всесвіт включає всі галактики, зорі, планети та інші небесні тіла.
 Всесвіт такий великий, що його межі важко уявити.  
 Історія розвитку людини є невід’ємною частиною розвитку Всесвіту. 
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çàêîíàìè, òîìó íà íåáі іñíóє ïåâíèé ïîðÿäîê. Ó íàø ÷àñ 
ïіä ñëîâîì êîñìîñ àñòðîíîìè ðîçóìіþòü íàâêîëîçåìíå é 
ìіæïëàíåòíå ñåðåäîâèùå çà ìåæàìè àòìîñôåðè Çåìëі.

Âіäîìî, ùî âæå çà 3000 ðîêіâ äî í. å. єãèïåòñüêі æåð-
öі çà ïåðøîþ ïîÿâîþ íàéÿñêðàâіøîї çîðі çåìíîãî çîðÿ-
íîãî íåáà Ñіðіóñà âèçíà÷àëè ÷àñ íàñòàííÿ ðîçëèâó ðі÷êè 
Íіë. Ó äàâíüîìó Êèòàї çà 2000 ðîêіâ äî í. å. âèäèìі ðóõè 
Ñîíöÿ òà Ìіñÿ öÿ áóëè òàê äîáðå âèâ÷åíі, ùî êèòàéñüêі 
àñòðîíîìè ïåðåäáà÷àëè íàñòàííÿ ñîíÿ÷ íèõ і ìіñÿ÷íèõ 
çàòåìíåíü.

• Ìîäåëі ñèñòåìè ñâіòó
Òðèâàëèé ÷àñ, ïðîòÿãîì 1500 ðîêіâ, ââàæàëè, ùî íåðó-

õîìà Çåìëÿ ðîçòàøîâàíà â öåíòðі Âñåñâіòó, à íàâêîëî íåї 
îáåðòàþòüñÿ ïëàíåòè, Ñîíöå, Ìіñÿöü. Çîðі íà÷åáòî ðîçòà-
øîâàíі íà ñôåðі, ÿêà îáìåæóє Âñåñâіò. Öþ ñèñòåìó ñâіòó, 
ÿêà îòðèìàëà íàçâó ãåîöåíòðè÷íà ìîäåëü ñâіòó, çàïðî-
ïîíóâàâ ãðåöüêèé ó÷åíèé Êëàâäіé Ïòîëåìåé ó 150 ðîöі 
äî í. å. (ìàë. 82). 

Îäíèì ç ïåðøèõ ïîíàä 500 ðîêіâ òîìó öі óÿâëåííÿ 
ñïðîñòóâàâ ïîëüñüêèé ó÷åíèé Ìèêîëà Êîïåðíèê. Ïіñëÿ 
òðèäöÿòè ðîêіâ òðèâàëèõ ñïîñòåðåæåíü і çàâäÿêè ñêëàä-
íèì ìàòåìàòè÷íèì ðîçðàõóíêàì âіí äîâіâ, ùî Çåìëÿ є íå 
öåíòðîì Âñåñâіòó, à ëèøå îäíієþ ç ïëàíåò, ùî îáåðòàþòü-
ñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ. Öÿ ñèñòåìà îòðèìàëà íàçâó ãåëіîöåí-
òðè÷íà (ìàë. 83). 

Мал. 82. Грецький учений Клавдій Птолемей
і його геоцентрична модель  світу
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Мал. 83. Микола Коперник і його геліоцентрична модель світу

Ïðîòå ìèíóëî ùå áàãàòî ðîêіâ, ïåðø íіæ âіäêðèòòÿ 
Ì. Êîïåðíèêà íàáóëî âèçíàííÿ. Äëÿ éîãî ïіäòâåðäæåííÿ 
ïîòðіáíі áóëè ðîáîòè Òіõî Áðàãå, ùî ñïîñòåðіãàâ ðóõ ïëà-
íåò, Éîãàííà Êåïëåðà, ÿêèé âіäêðèâ çàêîíè ðóõó ïëàíåò, 
Ãàëіëåî Ãàëіëåÿ, ÿêèé çà äîïîìîãîþ çáóäîâàíîãî íèì òå-
ëåñêîïà çðîáèâ áàãàòî àñòðîíîìі÷íèõ âіäêðèòòіâ.

•  Ìåòîäè і ïðèëàäè äëÿ âèâ÷åííÿ Âñåñâіòó
Àñòðîíîìіÿ іñòîòíî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ ãàëóçåé 

ïðèðîäîçíàâñò âà. Â îñíîâі іíøèõ ïðèðîäíè÷èõ íàóê ëå-
æèòü åêñïåðèìåíò. Ôіçèê ÷è õіìіê ìîæóòü øòó÷íî ñòâî-
ðþâàòè ðіçíі óìîâè é äîñëіäæóâàòè, ÿê çìіíà öèõ óìîâ 
âïëèâàє íà ïåðåáіã ïåâíîãî ïðîöåñó.

Îñíîâà àñòðîíîìії – ñïîñòåðåæåííÿ. Âèâ÷àþ÷è ñâіòëî, 
ùî íàäõîäèòü äî Çåìëі âіä íåáåñíèõ ñâіòèë, àñòðîíîìè íå 
òіëüêè çìîãëè âèçíà ÷èòè âіäñòàíі äî íèõ, äîñëіäèòè їõíі 

Мал. 84. Сучасна техніка для вивчення Всесвіту
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íàäðà, âèâ÷èòè їõíþ áóäîâó, à é ç’ÿñóâàëè іñòîðіþ їõíüîї 
ïîÿâè і ðîçâèòêó. 

 Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñó÷àñíà àñòðîíîìіÿ óòðèìóєòüñÿ 
íà òðüîõ «êèòàõ»: 
1) ïîòóæíà òåõíіêà, òîáòî òåëåñêîïè ç íàéðіçíîìàíіòíі   -

øèìè äîïîìіæíèìè ïðèëàäàìè é ïðèñòîñóâàííÿìè 
(ìàë. 84); 

2) óñÿ ñóêóïíіñòü çàêîíіâ, іäåé і ìåòîäіâ ôіçèêè, âñòàíîâ-
ëåíèõ і ðîçðîáëåíèõ çà îñòàííі òðèñòà ðîêіâ; 

3) óâåñü ñêëàäíèé і ðіçíîìàíіòíèé ìàòåìàòè÷íèé àïàðàò 
ó ïîєäíàííі ç ìîæëèâîñòÿìè ñó÷àñíîї îá÷èñëþâàëüíîї 
òåõíіêè.    

• Ðîçâèòîê íàóêè àñòðîíîìії
Ñó÷àñíà àñòðîíîìіÿ – äóæå ðîçâèíåíà íàóêà: ó íіé іñ-

íóє ïîíàä äåñÿòü íàïðÿìêіâ äîñëіäæåíü. Òàê, íåáåñíà ìå-
õàíіêà äîñëіäæóє ðóõ íåáåñíèõ òіë. Àñòðîôіçèêà âèâ÷àє 
õіìі÷íèé ñêëàä і âíóòðіøíþ áóäîâó òà ïðèðîäó çіð. Çîðÿ-
íà àñ òðîíîìіÿ âèâ÷àє áóäîâó íàøîї Ãàëàêòèêè é іíøèõ 
çîðÿíèõ ñèñòåì. 

Ëþäèíà ÿê ðîçóìíà іñòîòà îñâîþє Çåìëþ, çìіíþþ÷è 
îáëè÷÷ÿ ïëàíåòè. Âîíà ñòâîðèëà ñó÷àñíó òåõíіêó é íîâі 
òåõíîëîãії, ÿêі äàëè çìîãó âèéòè çà ìåæі Çåìëі і ïî÷àòè 
ïðàêòè÷íå îñâîєííÿ êîñìîñó. Ëþäèíà âèéøëà ó âіäêðè-
òèé êîñìîñ, çäіéñíèëà ïîñàäêó íà Ìіñÿöü, êîñìі÷íі çîíäè 
äîñÿãëè Ìàðñà (ìàë. 85). 

Мал. 85. Сучасна техніка й нові технології дають змогу вийти
за межі Землі та почати практичне освоєння космосу 
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Òåëåñêîï Ãàëіëåÿ íàáëèæóâàâ çîáðàæåííÿ íåáåñíîãî òіëà 
â 30 ðàçіâ. 

Ñó÷àñíі îïòè÷íі òåëåñêîïè íàáàãàòî ïîòóæíіøі, àëå íà-
âіòü çà їõíüîþ äîïîìîãîþ äîñëіäæåííÿ ïðîâîäÿòü ïåðå-
âàæíî ëèøå âíî÷і і çà áåçõìàðíîї ïîãîäè. Íèíі âæå ñòâî-
ðåíî ïðèëàäè, ÿêі äàþòü çìîãó âèâ÷àòè íåáåñíі òіëà іç 
Çåìëі öіëîäîáîâî (ìàë. 88).

• Ïðèëàäè äëÿ äîñëіäæåííÿ íåáåñíèõ òіë ç êîñìîñó

Ñïîñòåðåæåííÿìè іç Çåìëі äîñëіäæåííÿ íåáåñíèõ òіë 
íå îáìåæóєòüñÿ. Â îñòàííє ï’ÿòäåñÿòèðі÷÷ÿ ñòâîðåíî íàé-
ðіçíîìàíіòíіøі ïðèñòðîї і ïðèëàäè, ÿêі âèâ÷àþòü íåáåñíі 
òіëà, ïåðåáóâàþ÷è â êîñìîñі, çîêðåìà øòó÷íі ñóïóòíèêè 
(ìàë. 89), îðáіòàëüíі ñòàíöії (ìàë. 90), çîíäè і ìіæïëàíåò-
íі ñòàíöії. 

Çàâäÿêè їì ñòàëî âіäîìî, ùî íà ïîâåðõíі Âåíåðè є ðіâ-
íèíè і ãîðè, ÷àñòî ñòàþòüñÿ âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, à â 
íàäðàõ Ìàðñà іñíóþòü âåëè÷åçíі çàïàñè çàìåðçëîї âîäè. 

Мал. 88. Сучасні радіо- (а) і оптичний (б) телескопи

Мал. 86. Астролябія (1) і квадрант (2) – 
прості прилади давніх дослідників неба 

 Мал. 87. Галілео Галілей
і його телескоп

а б

1 2
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Êðіì òîãî, âîíè ùå çäіéñíþþòü òåëå- і ðàäіîçâ’ÿçîê, іí-
ôîðìóþòü ïðî çìіíè ïîãîäè òîùî.

Òàêîæ ñòâîðåíî і âèâåäåíî íà îðáіòè òåëåñêîïè çі ñïå-
öіàëüíèìè ôîòîêàìåðàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ôîòîãðà-
ôóþòü íåáåñíі òіëà. Çíіìêè, çðîáëåíі íèìè, äàþòü çìîãó 
äåòàëüíî ðîçäèâèòèñÿ ïîâåðõíі ïëàíåò, àñòåðîїäіâ òîùî.

• Äîñÿãíåííÿ â îñâîєííі êîñìîñó

Іç ñèâîї äàâíèíè ëþäñòâî ìðіÿëî ïіäíÿòèñÿ â íåáî,
âі     äіðâàòèñÿ âіä Çåìëі, ïîëåòіòè â êîñìîñ. Âåëè÷åçíèé 

Мал. 89. Штучні супутники Землі

Мал. 90. Орбітальна станція «Мир»
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âíåñîê ó çäіéñíåííÿ öèõ ìðіé çðîáèëè òàêі îñîáèñòîñ-
òі, ÿê óêðàїíöі Þ. Êîíäðàòþê і Ñ. Êîðîëüîâ, ðîñіÿíèí 
Ê. Öіîëêîâñüêèé. 

Ïî÷àòîê ïðîíèêíåííþ ëþäèíè â êîñìîñ áóëî ïîêëà-
äåíî 4 æîâòíÿ 1957 ðîêó. Ó öåé äåíü íà îðáіòó Çåìëі 
áóëî âèâåäåíî ïåðøèé øòó÷íèé ñóïóòíèê. À 12 êâіòíÿ 
1961 ðîêó çäіéñíèëàñÿ äîâі÷íà ìðіÿ ëþäñòâà. Ðîñіÿíèí 
Þðіé Ãàãàðіí (ìàë. 91) íà êîñìі÷íîìó êîðàáëі-ñóïóòíèêó 
«Âîñòîê-1», ùî ñòàðòóâàâ ç êîñìîäðîìó «Áàéêîíóð» (Êà-
çàõñòàí), îáëåòіâ íàâêîëî Çåìëі і ïðèçåìëèâñÿ â çàäàíîìó 
ðàéîíі. Ïîëіò òðèâàâ 1 ãîä 48 õâ ïіñëÿ ñòàðòó. 

Ïіñëÿ ïîëüîòó Þ. Ãàãàðіíà ðîçïî÷àâñÿ ñïðàâæíіé 
«øòóðì» êîñìîñó. Ùîðîêó çáіëüøóâàëàñÿ êіëüêіñòü êå-
ðîâàíèõ ïîëüîòіâ, çàïóñêàëè àâòîìàòè÷íі ñòàíöії äëÿ âè-
â÷åííÿ ïëàíåò і їõíіõ ñóïóòíèêіâ. Ó 1965 ðîöі ðîñіÿíèí 
Î. Ëåîíîâ âèéøîâ ó âіäêðèòèé êîñìîñ. À 1969 ðîêó åêі-
ïàæ àìåðèêàíñüêèõ àñòðîíàâòіâ ïіä êåðіâíèöòâîì Íіëà 
Àðìñòðîíãà çäіéñíèâ ïîñàäêó íà Ìіñÿöü і âçÿâ ïðîáè ìі-
ñÿ÷íîãî ґðóíòó.

Íà îðáіòі Çåìëі ñòâîðåíî îðáіòàëüíі ñòàíöії, íà ÿêèõ 
êîñìîíàâòè òðèâàëèé ÷àñ æèâóòü і âèêîíóþòü äîñëіäæåí-
íÿ. Ñåðåä òàêèõ äîñëіäíèêіâ êîñìîñó áóâ і íàø ñïіââіò-
÷èçíèê Ëåîíіä Êàäåíþê – ïåðøèé êîñìîíàâò íåçàëåæíîї 

      Мал. 92. Леонід Каденюк Мал. 91. Юрій Гагарін                                  





Тема 1. Земля як планета
 Âèíèêíåííÿ і áóäîâà ïëàíåòè Çåìëÿ
 Ìіñÿöü – ñóïóòíèê Çåìëі. Ñîíÿ÷íі òà ìіñÿ÷íі 
çàòåìíåííÿ

 Ñïîñîáè çîáðàæåííÿ Çåìëі. Ìàñøòàá 
 Ðóõè Çåìëі. Ïîðè ðîêó
 Ґðóíò, éîãî çíà÷åííÿ. Óòâîðåííÿ ґðóíòó
 Âëàñòèâîñòі ґðóíòó, äîãëÿä çà ґðóíòîì
 Ïîâіòðÿ 
 Âîäà – ðîç÷èííèê. Ðîç÷èííі é íåðîç÷èííі 
ðå÷îâèíè

 Ðîç÷èíè â ïðèðîäі. Çíà÷åííÿ âîäè
â ïðèðîäі òà æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè

 Âîäà íà Çåìëі, âëàñòèâîñòі é êîëîîáіã âîäè 

Тема 2. Планета земля як середо вище 
життя організмів

 Îðãàíіçì і éîãî âëàñòèâîñòі. Êëіòèííà áóäîâà 
îðãàíіçìіâ

 Ðіçíîìàíіòíіñòü îðãàíіçìіâ. Ðîñëèíè 
 Òâàðèíè. Ðіçíîìàíіòíіñòü òâàðèí  
 Ãðèáè 
 Áàêòåðії
 Ñåðåäîâèùå òà óìîâè æèòòÿ íà ïëàíåòі Çåìëÿ
 Âîäà і òåïëî â æèòòі îðãàíіçìіâ. Ïåðіîäè÷íі 
çìіíè óìîâ ñåðåäîâèùà

 Íàçåìíî-ïîâіòðÿíå ñåðåäîâèùå òà éîãî 
ìåøêàíöі

 Âîäíå ñåðåäîâèùå òà éîãî ìåøêàíöі
 Ґðóíòîâå ñåðåäîâèùå òà éîãî ìåøêàíöі
 ×èííèêè æèâîї ïðèðîäè
 Åêîñèñòåìè 

Тема 3. Людина на планеті Земля
 Ëþäèíà – ÷àñòèíà ïðèðîäè. Çìіíè â ïðèðîäі 
 Åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè òà їõíє âèðіøåííÿ 
 Îõîðîíà ïðèðîäè. ×åðâîíà êíèãà Óêðàїíè
 Çàïîâіäíèêè, çàêàçíèêè, íàöіîíàëüíі ïàðêè 
òà їõíє çíà÷åííÿ
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âіä Ñîíöÿ і âіäіðâàëà ÿêóñü éîãî 
÷àñòèíó. Іç öієї ÷àñòèíè é óòâîðèëè-
ñÿ ïëàíåòè Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, ñåðåä 
ÿêèõ і Çåìëÿ. 

Ðîñіéñüêèé ó÷åíèé Îòòî 
Øìіäò (1891–1956) (ìàë. 90), 
âèñóíóâ ñâîþ ãіïîòåçó ïîõîäæåííÿ 
Çåìëі. Çãіäíî ç éîãî ãіïîòåçîþ, 
íàâêîëî Ñîíöÿ áóëà âåëåòåíñüêà 
õìàðà ç õîëîäíîãî ïèëó і çàìåðçëî-
ãî ãàçó. Öÿ õìàðà ðóõàëàñÿ ðàçîì 
іç Ñîíöåì. Ïіä ÷àñ ðóõó її êîìïî-
íåíòè çãóùóâàëèñÿ і äàëè ïî÷àòîê Çåìëі é іíøèì ïëàíå-
òàì Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, ÿêі ñòàëè îáåðòàòèñÿ êîæíà ïî 
ñâîїé îðáіòі.

Óñі â÷åíі äîòðèìóâàëèñÿ і äîòðèìóþòüñÿ äóìêè, ùî 
Çåìëÿ óòâîðèëàñÿ áàãàòî ìіëüÿðäіâ ðîêіâ òîìó. Ó íàâå-
äåíèõ ãіïîòåçàõ ïîõîäæåííÿ Çåìëі ñïіëüíèì є òå, ùî 
Çåìëÿ ç’ÿâèëàñÿ ïіñëÿ Ñîíöÿ і ùî Ñîíöå ïðè÷åòíå äî її 
óòâîðåííÿ. Òè çíàєø, ùî Çåìëÿ é äîòåïåð çàâäÿ÷óє 
Ñîíöþ æèòòÿì, ÿêå íà íіé іñíóє.

• Ñó÷àñíі óÿâëåííÿ ïðî âèíèêíåííÿ Çåìëі

Çâåðíè óâàãó íà äàòè íàðîäæåííÿ â÷åíèõ, ÷èї ãіïîòåçè 
ïîõîäæåííÿ Çåìëі ìè ðîçãëÿíóëè. Âîíè ñâіä÷àòü ïðî òå, 
ùî öі ãіïîòåçè áóëè îçâó÷åíі â ìèíóëі ñòîëіòòÿ. Ó íàø 
÷àñ ó÷åíі ïðîäîâæóþòü äîñëіäæó-
âàòè Çåìëþ і Âñåñâіò, âèñóâàþòü 
íîâі ãіïîòåçè їõíüîãî ïîõîäæåííÿ. 
Çà ñó÷àñíèìè óÿâëåííÿìè, Ñîíöå і 
âñі ïëàíåòè óòâîðèëèñÿ îäíî÷àñíî 
іç ÷àñòèíîê ïèëó і ãàçіâ. ×àñòèíêè 
ñïåðøó áóëè õîëîäíèìè, і ç íèõ 
óòâîðèëèñÿ çãóñòêè ðіçíèõ ðîçìі-
ðіâ. Â îäíîìó òàêîìó çãóñòêó âіä 
óùіëüíåííÿ і òåðòÿ ñòàëîñÿ ðîçæà-
ðåííÿ. Òàê óòâîðèëîñÿ Ñîíöå. 
Ðåøòà ïèëó і ãàçó äàëè ïî÷àòîê 
ïëàíåòàì.

Мал. 89. Джеймс Джинс

Мал. 90. Отто Шмідт
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Ïðîòå öå ëèøå ãіïîòåçè, ÿêі äîâåñòè åêñïåðèìåíòàëüíî 
íåìîæëèâî. Òîìó â÷åíі âñå ùå íå äіéøëè єäèíîї äóìêè 
ïðî ïîõîäæåííÿ íàøîї ïëàíåòè. 

• ßêó ôîðìó і ðîçìіðè ìàє Çåìëÿ

Äàâíі ëþäè ââàæàëè Çåìëþ íåðóõîìîþ і ïëîñêîþ. Òà 
íàâêîëîñâіòíі ïîäîðîæі äîâåëè, ùî Çåìëÿ ìàє êóëÿñòó 
ôîðìó. Ôîòîãðàôії, çðîáëåíі ñóïóòíèêàìè, ïîëüîòè êîñ-
ìîíàâòіâ íå çàëèøèëè æîäíèõ ñóìíіâіâ ùîäî öüîãî 

(ìàë. 91). Ç êîñìîñó íàøà ïëàíå-
òà âèãëÿäàє áіëî-áëàêèòíîþ 
êóëåþ íà òåìíîìó òëі.

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі òè îçíàéî-
ìèâñÿ ç ãëîáóñîì – ìîäåëëþ 
Çåìëі. Âîíà âèêîíàíà ó ôîðìі 
êóëі, ùî îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî îñі. 
І öå íåâèïàäêîâî. Àäæå Çåìëÿ 
âåñü ÷àñ ïåðåáóâàє â ðóñі íàâêîëî 
ñâîєї óÿâíîї îñі. Ó äèòèíñòâі, 

ìàáóòü, áàãàòî õòî ç âàñ ãðàâñÿ äçèґîþ. Ñïîãàäè ïðî її 
îáåðòàííÿ äîïîìîæóòü óÿâèòè, ÿê öå ðîáèòü Çåìëÿ. 

Íàñêіëüêè âåëèêі ðîçìіðè íàøîї ïëàíåòè? Çåìëÿ – 
ï’ÿòà çà ðîçìіðàìè ïëàíåòà Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè. Ðàäіóñ 
Çåìëі ñòàíîâèòü 6371 êì. 

Ó Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі Çåìëÿ çà âіääàëåíіñòþ âіä Ñîíöÿ 
çíàõîäèòüñÿ íà òðåòüîìó ìіñöі, íà âіäñòàíі 150 ìіëüéîíіâ 
êіëîìåòðіâ. Öå äóæå âåëèêå ÷èñëî. Òîìó àñòðîíîìè âèðі-
øèëè íàçâàòè öþ âåëè÷èíó àñòðîíîìі÷íîþ îäèíèöåþ. 
Òåïëà Ñîíöÿ äîñòàòíüî äëÿ æèòòÿ îðãàíіçìіâ íà Çåìëі. 
Íà ñóñіäíіõ ïëàíåòàõ Ìàðñі і Âåíåðі æèòòÿ íåìàє, áî íà 
Ìàðñі äóæå õîëîäíî, à íà Âåíåðі æàðêî. 

Ïîâåðõíÿ Çåìëі íåðіâíà. Íà íіé є ãîðè, âèñî÷èíè, ðіâ-
íèíè, íèçîâèíè, à òàêîæ çàïîâíåíі âîäîþ çàïàäèíè, 
òîáòî ìîðÿ і îêåàíè. 

• Âíóòðіøíÿ áóäîâà Çåìëі

Âñå ðîçòàøîâàíå íà Çåìëі – ãîðè, ðі÷êè, ìîðÿ, îêåàíè – 
áіëüø-ìåíø äîñòóïíå äëÿ âèâ÷åííÿ. Íàáàãàòî ñêëàäíіøå 
äîñëіäæóâàòè âíóòðіøíþ áóäîâó Çåìëі. Òà íà ñüîãîäíі 

Мал. 91. Земля в космосі
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âæå ç’ÿñîâàíî, ùî Çåìëÿ ñêëà-
äàєòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ øàðіâ: 
çåìíîї êîðè, ìàíòії і ÿäðà 
(ìàë. 92). 

Çîâíі Çåìëÿ âêðèòà òâåðäîþ 
îáîëîíêîþ – çåìíîþ êîðîþ. Її 
òîâùèíà çìіíþєòüñÿ âіä 5–8 êì 
ïіä îêåàíàìè äî 35–70 êì ïіä 
ìàòåðèêàìè. 

Ïіä çåìíîþ êîðîþ çíàõîäèòü-
ñÿ ìàíòіÿ Çåìëі. Її òîâùèíà 
äîðіâíþє 2900 êì. Íàéáіëüøå â 
її ñêëàäі Ñèëіöіþ òà Îêñèãåíó. 
Òåìïåðàòóðà ìàíòії ïåðåáóâàє â ìåæàõ 1000–2500 Ñ.

Öåíòðàëüíîþ ÷àñòèíîþ çåìíîї êóëі є ÿäðî. Éîãî ðàäіóñ 
ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 3500 êì. ßäðî ñêëàäàєòüñÿ ïåðå-
âàæíî іç çàëіçà. Ïðèïóñêàþòü, ùî â ÿäðі äóæå âèñîêà 
òåìïåðàòóðà (áëèçüêî 7000 Ñ) і íàäçâè÷àéíî âèñîêèé 
òèñê. Çà òàêèõ âèñîêèõ òåìïåðàòóðè і òèñêó ðå÷îâèíè, ç 
ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ ÿäðî, ïåðåáóâàþòü ó òâåðäîìó ñòàíі. Íà 
ïîâåðõíі Çåìëі çà òàêèõ ñàìèõ óìîâ âîíè áóëè á ãàçó-
âàòèìè. 

Ó íàäðàõ Çåìëі âåñü ÷àñ âіäáóâàþòüñÿ õіìі÷íі ÿâèùà. 
Іíêîëè âîíè ïðèçâîäÿòü äî óòâîðåííÿ òðіùèí і ðîçëîìіâ 
ó çåìíіé êîðі òà âåðõíіõ øàðàõ ìàíòії. ×åðåç íèõ ñòàєòü-
ñÿ âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ – âèêèäè íà ïîâåðõíþ Çåìëі 
ïàðіâ, ïîïåëó і ðіäêîї ðîçæàðåíîї ìàñè, ùî çâåòüñÿ ìàã-
ìîþ. Äîñëіäæóþ÷è їõ, ó÷åíі äіçíàþòüñÿ áіëüøå ïðî âíó-
òðіøíþ áóäîâó і ñêëàä Çåìëі. 

 Підсумки

 Походження Землі пояснювали вчені Ж. Бюффон, І. Кант, Д. Джинс, 
О. Шмідт. Згідно з гіпотезами різних учених, спершу утворилося Сонце, 
а потім планети.

 За поглядами сучасних учених, Сонце і планети виникли одночасно 
з пилу і газів, які перебували у Всесвіті у твердому стані. 

 Земля має кулясту форму і складається з трьох шарів: земної кори, 
мантії і ядра.

 Мал. 92. Внутрішня будова 
Землі 
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• Ìіñÿöü – ñóïóòíèê Çåìëі

Ìіñÿöü є ïðèðîäíèì ñóïóò-
íèêîì Çåìëі. Ùå äàâíі â÷åíі 
ñòâåðäæóâàëè, ùî âіí îáåðòà-
єòüñÿ íàâêîëî Çåìëі і ðîáèòü 
ïîâíèé îáåðò ïðèáëèçíî çà ÷àñ, 
ÿêèé íèíі â êàëåíäàðі îçíà÷àє 
îäèí ìіñÿöü. 

Ìіñÿöü – öå íåáåñíå òіëî, ùî 
ðîçòàøîâàíå íàéáëèæ÷å äî 
Çåìëі. Âіäñòàíü äî íüîãî â ñåðåä-
íüîìó ñòàíîâèòü 384 400 êì. Áàãàòî öå ÷è ìàëî? Ïîðіâíÿíî 
ç òèìè âіäñòàíÿìè, ùî ìè äîëàєìî íà Çåìëі, öå áàãàòî. 
Øâèäêèé ïîòÿã öþ âіäñòàíü ïîäîëàâ áè ïðèáëèçíî çà 
ï’ÿòü ìіñÿöіâ. Ðàêåòà ëåòèòü âіä Çåìëі äî Ìіñÿöÿ äâі 
äîáè. Ïðîòå ÿêùî ïîðіâíÿòè ç âіäñòàíÿìè âіä Çåìëі äî 
іíøèõ íåáåñíèõ òіë, íàïðèêëàä äî Ñîíöÿ, òî Ìіñÿöü ðîç-
òàøîâàíèé çîâñіì ïîðÿä ç íàøîþ ïëàíåòîþ. Çàóâàæèìî, 
ùî âіäñòàíü âіä Çåìëі äî Ñîíöÿ øâèäêèé ïîòÿã ïîäîëàâ 
áè ïðèáëèçíî çà 165 ðîêіâ. 

Òàê ñàìî, ÿê і Çåìëÿ, Ìіñÿöü ìàє ôîðìó êóëі, àëå її 
ðîçìіðè â 50 ðàçіâ ìåíøі çà ðîçìіðè íàøîї ïëàíåòè
(ìàë. 97).

Ìіñÿöü íå ìàє ïîâіòðÿíîї îáîëîíêè. Òîìó âäåíü éîãî 
íåçàõèùåíà ïîâіòðÿì ïîâåðõíÿ íàãðіâàєòüñÿ äî +100–130 
Ñ, à âíî÷і îõîëîäæóєòüñÿ äî –150 Ñ. Íà âіäìіíó âіä 
Ñîíöÿ – ðîçæàðåíîї êóëі, Ìіñÿöü õîëîäíå íåáåñíå òіëî. 
Òîäі çâіäêè æ áåðåòüñÿ ÿñêðàâå ìіñÿ÷íå ñâіòëî? Ìіñÿöü 
ñâіòèòü íàì âіäáèòèì âіä éîãî ïîâåðõíі ñîíÿ÷íèì ñâіòëîì. 

• Ìіñÿ÷íі ôàçè

Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 98. Íà íüîìó çîáðàæåíî îñíîâíі 
ôàçè Ìіñÿöÿ: íîâèé Ìіñÿöü, ïåðøà ÷âåðòü, ïîâíèé Ìіñÿöü, 
îñòàííÿ ÷âåðòü. Ïіä ÷àñ ôàçè íîâîãî Ìіñÿöÿ éîãî íà íåáі 
çîâñіì íå âèäíî. Êîëè íà íåáі ç’ÿâëÿєòüñÿ òîíåíüêà ñêè-
áî÷êà, âèãíóòà ç ïðàâîãî áîêó, òî êàæóòü, ùî Ìіñÿöü 
ðîñòå, і íàçèâàþòü éîãî ìîëîäèì Ìіñÿöåì, àáî ìîëîäèêîì. 
Ó ïåðøіé і îñòàííіé ÷âåðòÿõ ìè áà÷èìî ïîëîâèíó äèñêà 
Ìіñÿöÿ âіäïîâіäíî ç ïðàâîãî òà ëіâîãî áîêó. Ïîâíèé 

Мал. 97. Порівняльні розміри 
Землі (а) і Місяця (б)

а
б
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Ìіñÿöü – öå òðåòÿ ôàçà, ïіä ÷àñ ÿêîї ìè êіëüêà äíіâ áà÷è-
ìî âåñü äèñê Ìіñÿöÿ, îñâіòëåíèé ñîíÿ÷íèì ñâіòëîì.

• Ìіñÿ÷íі òà ñîíÿ÷íі çàòåìíåííÿ

Ñîíÿ÷íі òà ìіñÿ÷íі çàòåìíåííÿ îòðèìàëè íàçâó «íåçâè÷-
íèõ» íåáåñíèõ ÿâèù. Âîíè âіäáóâàþòüñÿ âіäíîñíî ðіäêî, 
àëå ïðî äåíü їõ íàñòàííÿ â÷åíі çàçäàëåãіäü ïîâіäîìëÿþòü. 
Àñòðîíîìè ãîòóþòüñÿ äî ñïîñòåðåæåíü çà çàòåìíåííÿìè, 
ñïîðÿäæàþòü åêñïåäèöії â ìіñöÿ, äå їõ äîáðå âèäíî.

Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âäåíü, êîëè Ñîíöå 
ÿñêðàâî ñÿє, àëå çíåíàöüêà íà ïðàâó ÷àñòèíó ñîíÿ÷íîãî 
äèñêà íàïîâçàє ÷îðíà ïëÿìà, ÿêà іç ÷àñîì çáіëüøóєòüñÿ
і çàòóëÿє Ñîíöå (ìàë. 99). Òàê âіäáóâàєòüñÿ ïîâíå ñîíÿ÷íå 
çàòåìíåííÿ. Íà ìіñöі Ñîíöÿ âèäíî ïîâíèé ÷îðíèé äèñê, 
îòî÷åíèé ñðіáíèì ñÿéâîì. Íàëÿêàíі òåìðÿâîþ çâіðі і 
ïòàõè çàìîâêàþòü, áàãàòî ðîñëèí çãîðòàþòü ëèñòÿ і êâіò-
êè. Òðèâàє çàòåìíåííÿ âіä 2 äî 5 õâèëèí.

Ïðè÷èíîþ ñîíÿ÷íîãî çàòåìíåííÿ є Ìіñÿöü, ÿêèé íà 
êіëüêà õâèëèí ðîçòàøîâóєòüñÿ ìіæ 
Çåìëåþ і Ñîíöåì íà îäíіé ëіíії і òèì 
ñàìèì çàòüìàðþє ñîíÿ÷íå ñâіòëî 
(ìàë. 100). Çàòåìíåííÿ Ñîíöÿ áó âàþòü 
ïîâíèìè і ÷àñòêîâèìè. Ïðîòÿãîì ðîêó 
âіäáóâàєòüñÿ (ó ÿêîìóñü ìіñöі çåìíîї 
êóëі) ùîíàéìåíøå äâà çàòåìíåííÿ 
Ñîíöÿ, àëå íå áіëüøå ï’ÿòè. 

Ìåõàíіçì ìіñÿ÷íèõ çàòåìíåíü ñõî-
æèé íà ñîíÿ÷íі. Ñîíöå, Çåìëÿ і Ìіñÿöü 
òåæ ðîçòàøîâóþòüñÿ íà îäíіé ëіíії, òіëü-

Мал. 99. Вигляд 
Сонця у час повного 
сонячного затемнення 

Мал. 98. Зміна фаз Місяця

Новий
Місяць

Перша
чверть

Повний
Місяць

Остання
чверть
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  êè òåïåð Çåìëÿ, çíàõîäÿ÷èñü ìіæ Ñîíöåì і Ìі  ñÿöåì, ïåðå-
õîïëþє ñîíÿ÷íі ïðîìåíі і íà Ìіñÿöü âîíè íå ïîòðàï ëÿþòü.

• ßâèùà ïðèðîäè íà Ìіñÿöі

ßê âіäîìî, íà Ìіñÿöі íåìàє ïîâіòðÿ, à òîìó íà íüîìó 
íåìàє íі âіòðó, íі іíøèõ ïîãîäíèõ ÿâèù, ÿêі âіäáóâàþòü-
ñÿ íà Çåìëі. Ñàìå ÷åðåç âіäñóòíіñòü ïîâіòðÿ íà Ìіñÿöі 
íåìàє íіÿêèõ çâóêіâ, àäæå â áåçïîâіòðÿíîìó ïðîñòîðі 
çâóê íå ïîøèðþєòüñÿ. Òîáòî ÿêáè ëþäèíà ïîòðàïèëà íà 
Ìіñÿöü, òî íі÷îãî á íàâêðóãè íå ïî÷óëà. Íåáî òàì ÷îðíå 
íå òіëüêè âíî÷і, à é óäåíü, à çîðі íà íüîìó âèäíî öіëîäî-
áîâî òåæ ÷åðåç âіäñóòíіñòü ïîâіòðÿ. 

 Підсумки
 Місяць є природним супутником Землі.
 Фази Місяця – це зміни видимої з Землі освітленої частини поверхні Місяця.
 Вирізняють чотири фази Місяця: новий Місяць, перша чверть Місяця, 
повний Місяць, остання чверть Місяця. 

 Місячне затемнення – явище, коли Місяць потрапляє у тінь Землі.
 Сонячне затемнення – явище, коли Місяць перебуває між Землею і 
Сонцем і частково чи повністю закриває від нас сонячний диск.

 Сторінка природодослідника 

Завдання :  Проведи спостереження за фазами Місяця. 
Упродовж календарного місяця здійснюй спостереження за природним 
супутником нашої планети Місяцем. Якщо твоя родина має збільшувальні 
прилади, скористайся ними. Результати спостережень фіксуй у зошиті. На 
підставі одержаних результатів з’ясуй, у які дні Місяць перебуває в твоїй 
місцевості у фазах: 1) нового Місяця, 2) першої чверті Місяця, 3) повно-
го Місяця, 4) останньої чверті Місяця. Проводячи спостереження, зверни 
увагу на те, що на поверхні Місяця є більш яскраві і тьмяніші ділянки. Зна-
йди цьому пояснення, скориставшись довідковою літературою.  

Мал. 100. Схема сонячного затемнення
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Òîìó àðõіòåêòîð ñïåðøó ðîáèòü çìåíøåíó êîïіþ áóäèí-
êó, ùî ìàє íàçâó ìàêåò. І çìåíøåííÿ, íàïðèêëàä ó 
50 ðàçіâ, ñòîñóєòüñÿ âñüîãî, ùî є íà ìàêåòі – ñòіí, âіêîí, 
äâåðåé òîùî. Ïðî òàêå âіäòâîðåííÿ áóäèíêó êàæóòü, ùî 
éîãî ìàêåò âèãîòîâëåíî ç äîòðèìàííÿì ìàñøòàáó 1:50.

Ìàñøòàáîì ïðèéíÿòî íàçèâàòè âіäíîøåííÿ äіéñíèõ 
ðîçìіðіâ îá’єêòà (òіë, ïðåäìåòіâ òîùî) äî âåëè÷èíè éîãî 
çîáðàæåííÿ. Çåìëþ çîáðàæóþòü íà ãëîáóñі òà êàðòàõ ç äî -
 òðè  ìàííÿì ìàñøòàáó, ÿêèé íà íèõ çàçíà÷åíî. Íàïðèêëàä, 
íà êàðòі âêàçàíî ìàñøòàá 1:100 000. Öå îçíà÷àє, ùî íà 
ìіñöåâîñòі âіäñòàíü ó 100 000 ðàçіâ áіëüøà, íіæ íà êàðòі, 
òîáòî â 1 ñì íà êàðòі âìіùåíî 100 000 ñì íà ìіñöåâîñòі.

• Ùî çîáðàæåíî íà ãëîáóñі

Êóëÿñòó ôîðìó íàøîї ïëàíåòè íàéòî÷íіøå ïåðåäàє її 
ìîäåëü – ãëîáóñ (ìàë. 93). Íà ãëîáóñі ÷іòêî âèäíî âіñü, 
íàâêîëî ÿêîї îáåðòàєòüñÿ êóëÿ. Òà íåõàé ó òåáå íå ñêëà-
äåòüñÿ õèáíå óÿâëåííÿ, ùî Çåìëÿ ìàє âñåðåäèíі ñòðèæåíü. 
Ïðîñòî іíàêøå íà ìîäåëі íå ïîêàæåø, ÿê Çåìëÿ ùîäåííî 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі, âíàñëіäîê ÷îãî íі÷ і äåíü 
çìіíþþòü îäíå îäíîãî. Ãëîáóñ ìàє òàêîæ ïіäñòàâêó, ùî 
ñòâîðþє çðó÷íîñòі ïіä ÷àñ ðîáîòè ç ìîäåëëþ. 

Íà ãëîáóñі ìîæíà áà÷èòè ìіñöÿ, äå âіñü âõîäèòü ó êóëþ 
і âèõîäèòü ç íåї (ìàë. 93). Öі ìіñöÿ íà ãëîáóñі ïîçíà÷àþòü 
Ïіâíі÷íèé і Ïіâäåííèé ãåîãðàôі÷íі ïîëþñè Çåìëі. 
Ïîñåðåäèíі ãëîáóñ ìàє ñóöіëüíó 
ëіíіþ. Öå åêâàòîð Çåìëі – óÿâíà 
ëіíіÿ, ÿêà äіëèòü íàøó Çåìëþ íà 
äâі ðіâíі ïіâêóëі. Ó âåðõíіé ïіâ-
êóëі ðîçòàøîâàíèé Ïіâíі÷íèé 
ïîëþñ Çåìëі, òîìó і ïіâêóëþ íà -
çâàëè Ïіâíі÷íîþ. Âіäïîâіäíî 
äðóãà ïіâêóëÿ çâåòüñÿ Ïіâäåííîþ.

Ùîá øâèäêî çíàõîäèòè ïîòðіá-
íі îá’єêòè, íà ãëîáóñè і êàðòè íà  -
íåñåíî îñîáëèâі ëіíії. Öå ïàðàëåëі 
і ìåðèäіàíè (ìàë. 94). Ïàðàëåëі  – 
öå êîëîâі ëіíії, ïðîâåäåíі ÷åðåç 
ðіâíі ïðîìіæêè âãîðó і âíèç âіä 

Мал. 93. Глобус – модель 
Землі
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åêâàòîðà. Ïàðàëåëі âêàçóþòü íàïðÿìîê «çàõіä–ñõіä». Ìå   ðè-
äіàíè – êîëîâі ëіíії, ÿêі ïðîâåäåíі âіä ïîëþñà äî ïîëþñà і 
âêà    çóþòü íàïðÿìîê «ïіâíі÷–ïіâäåíü». Íà ïîëþñàõ âîíè ñõî-
äÿòüñÿ.

Ãëîáóñ – ìîäåëü ðіçíîêîëüîðîâà, àäæå êîæíèé îá’єêò 
íà íüîìó ïîçíà÷åíî ïåâíèì êîëüîðîì. Íàïðèêëàä, âîäî-
éìè (ðі÷êè, ìîðÿ, îêåàíè) íà ãëîáóñі ïîçíà÷åíî ñèíіì 
êîëüîðîì, ãîðè – êîðè÷íåâèì. Ñâіòëіøі âіäòіíêè ñèíüîãî 
ïåðåäàþòü ìåíøó ãëèáèíó âîäîéì, à ñâіòëіøі âіäòіíêè 
êîðè÷íåâîãî – ìåíøó âèñîòó ãіð. Ðіâíèíè ïîçíà÷åíî çåëå-
íèì êîëüîðîì. Äîñòàòíüî ïîãëÿíóòè íà ãëîáóñ, ùîá áåç-
ïîìèëêîâî âèçíà÷èòè, ùî ñóõîäîëó íà íàøіé ïëàíåòі 
çíà÷íî ìåíøå, íіæ äіëÿíîê, âêðèòèõ âîäîþ. 

Âåëè÷åçíі äіëÿíêè ñóõîäîëó, âіäîêðåìëåíі îäíà âіä 
îäíîї âîäàìè îêåàíіâ, ãåîãðàôè íàçâàëè ìàòåðèêàìè, 
àáî êîíòèíåíòàìè. 
 Пригадай, ÿêі òè çíàєø íàçâè ìàòåðèêіâ і îêåàíіâ.
Îòîæ ìàòåðèêіâ íà Çåìëі øіñòü: Єâðàçіÿ, Àôðèêà, Ïіâ-

íі÷íà Àìåðèêà, Ïіâäåííà Àìåðèêà, Àâñòðàëіÿ, Àíòàðêòèäà. 
Ñóõîäіë íà Çåìëі ïîäіëÿþòü ùå é íà ÷àñòèíè ñâіòó, ÿêèõ 
òàêîæ øіñòü: Єâðîïà, Àçіÿ, Àôðèêà, Àìåðèêà, Àâñòðàëіÿ, 
Àíòàðêòèäà. Çâåðíè óâàãó, ùî äâі ÷àñòèíè ñâіòó – Єâðîïà 
é Àçіÿ – ðîçìіùåíі íà îäíîìó ìàòåðèêó Єâðàçіÿ, à äâà 
ìàòåðèêè – Ïіâíі÷íà Àìåðèêà і Ïіâäåííà Àìåðèêà – 
óòâîðþþòü îäíó ÷àñòèíó ñâіòó – Àìåðèêó. Íàçâè ðåøòè 
ìàòåðèêіâ і ÷àñòèí ñâіòó çáіãàþòüñÿ.

Ìè æèâåìî â Єâðîïі, ùî ðîçìіùåíà íà ìàòåðèêó Єâðàçіÿ. 

Мал. 94. Паралелі та меридіани на глобусі  
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Ñàìå ãëîáóñ äàє íàéïîâíіøå óÿâëåííÿ ïðî ìіñöåðîçòàøó-
âàííÿ ìàòåðèêіâ і îêåàíіâ. Òàê, íà íüîìó ìîæíà áà÷èòè, äå 
ðîçòàøîâàíі Òèõèé, Àòëàíòè÷íèé, Іíäіéñüêèé і Ïіâíі÷íèé 
Ëüîäîâèòèé îêåàíè і ÿêі êîíòèíåíòè âîíè îìèâàþòü.Êðіì 
òîãî, íà ãëîáóñі ïîçíà÷åíî ùå áåçëі÷ ðіçíèõ îá’єêòіâ: ìîðÿ, 
ðі÷êè é îçåðà, îñòðîâè, ãîðè é ðіâíèíè, íàéáіëüøі ìіñòà 
ñâіòó òîùî. 

• Ñõîæіñòü і âіäìіííіñòü êàðòè ç ãëîáóñîì 

Ãëîáóñ – öå îá’єìíà ìîäåëü Çåìëі, ùî ïåðåäàє її ôîðìó. 
À êàðòà – öå çîáðàæåííÿ çåìíîї ïîâåðõíі íà ïëîùèíі. 
Êàðòè, òàê ñàìî ÿê і ãëîáóñè, âèãîòîâëÿþòü ç äîòðèìàí-
íÿì ìàñøòàáó. Óñі çîáðàæåííÿ, ùî є íà ãëîáóñі, ìîæíà 
çíàéòè і íà êàðòàõ. Äî òîãî æ ç êàðòàìè çðó÷íіøå ïðàöþ-
âàòè, íіæ ç ãëîáóñàìè, їõ ëåãøå òðàíñïîðòóâàòè.  

Êàðòè áóâàþòü íàéðіçíîìàíіòíіøі: êàðòè ñâіòó, êàðòè 
ïіâêóëü, êàðòè ìàòåðèêіâ і îêåàíіâ, êàðòè êðàїí, êàðòè 
îáëàñòåé, ðàéîíіâ, êàðòè çàïîâіäíèêіâ, ìіñò òîùî. 

Çіáðàííÿ êàðò, ùî ìàþòü ñïіëüíå ïðèçíà÷åííÿ, íàçèâà-
þòü àòëàñîì. Íàïðèêëàä, ìàéæå â êîæíîãî àâòîìîáіëіñ-
òà є àòëàñè äîðіã. 

Íà ïðàêòè÷íîìó çàíÿòòі ìè áóäåìî çíàéîìèòèñÿ ç ôіçè÷-
íîþ êàðòîþ Óêðàїíè òà ôіçè÷íîþ êàðòîþ ñâіòó. Çíàéäè öі 
êàðòè íà ôîðçàöàõ öüîãî ïіäðó÷íèêà é óâàæíî ðîçãëÿíü їõ. 

Íà ôіçè÷íіé êàðòі Óêðàїíè áà÷èìî, ùî Óêðàїíà ìàє 
âèõіä äî ×îðíîãî é Àçîâñüêîãî ìîðіâ. Íà êàðòі òàêîæ çîáðà-
æåíî і ïіäïèñàíî Êðèìñüêі é Êàðïàòñüêі ãîðè, ðіâíèíè, 
áàãàòî ðі÷îê, âåëèêі ìіñòà íàøîї äåðæàâè. Íàéáіëüøèìè 
ðі÷êàìè, ùî òå÷óòü òåðèòîðієþ Óêðàїíè, є Äíіïðî, Äíіñ-
òåð, Ïіâäåííèé і Çàõіäíèé Áóã, Ñіâåðñüêèé Äîíåöü òà іí. 

Íà ôіçè÷íіé êàðòі ñâіòó ìîæíà ïîáà÷èòè ìàòåðèêè, îêåà-
íè é ìîðÿ, íàéáіëüøі ðі÷êè, ãîðè, ðіâíèíè, âåëèêі ìіñòà 
ñâіòó é ùå áåçëі÷ іíøèõ îá’єêòіâ.

 Підсумки

 Глобус – об’ємна куляста модель, зменшена копія Землі з нанесеними на 
ній зображеннями. Усі зображення виконано з дотриманням масштабу. 

 Географічна карта, або мапа, – зображення Землі чи окремих територій 
земної поверхні на площині. На картах теж витримано масштаб.
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ç îðáіòàìè іíøèõ ïëàíåò. Øâèäêіñòü öüîãî ðóõó ñÿãàє 
ìàéæå 30 êì/ñ. Òîáòî çà ÷àñ, êîëè òè íå ïîñïіøàþ÷è 
ðîáèø äâà êðîêè, Çåìëÿ âñòèãàє «ïðîéòè» 30 êì! Ó Çåìëі 
îðáіòà ìàє ôîðìó åëіïñà – âèòÿãíóòîãî êîëà (ìàë. 96). 

ßê òè âæå çíàєø, ÷àñ, çà ÿêèé íàøà ïëàíåòà ðîáèòü 
îäèí ïîâíèé îáåðò íàâêîëî Ñîíöÿ, íàçèâàєòüñÿ ðîêîì. 
І òðèâàє çåìíèé ðіê 365,25 äîáè.

Îòæå, Çåìëÿ â êîñìîñі çäіéñíþє âîäíî÷àñ äâà ðóõè – 
îáåðòàєòüñÿ íàâêîëî ñâîєї îñі і íàâêîëî Ñîíöÿ. 

Îñêіëüêè çåìíà âіñü çàâæäè íàõèëåíà â îäèí áіê, òî 
ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ïàäàþòü íà Çåìëþ ïіä ðіçíèì êóòîì. 
À öå îçíà÷àє, ùî ïіä ÷àñ ðóõó Çåìëі íàâêîëî Ñîíöÿ ïðî-
òÿãîì ðîêó ñîíÿ÷íі ïðîìåíі íåðіâíîìіðíî îñâіòëþþòü і 
íàãðіâàþòü Ïіâíі÷íó òà Ïіâäåííó ïіâêóëі. Öå є ïðè÷èíîþ 
çìіíè ïіð ðîêó. 

Ðîçãëÿíü ìàëþíîê 96. Òè ïîáà÷èø, ùî â ÷åðâíі âіñü 
Çåìëі ñâîєþ âåðõíüîþ ÷àñòèíîþ ïîõèëåíà äî Ñîíöÿ
і Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ çâåðíåíà äî íüîãî. Ó öåé ÷àñ ó íàñ 
ëіòî. Ó ãðóäíі, íàâïàêè, âіñü Çåìëі ïîõèëåíà âіä Ñîíöÿ
і Ïіâíі÷íà ïіâêóëÿ, äå ðîçòàøîâàíà Óêðàїíà, áіëüø âіä-
äàëåíà âіä íüîãî. Òîìó íàñòàє çèìà. 

Áіëÿ åêâàòîðà äåíü äîðіâíþє íî÷і і íå âіä÷óâàєòüñÿ çìі-
íà ïіð ðîêó.

Мал. 96. Річний рух Землі навколо Сонця

Червень

Вересень
Грудень

Березень
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ãóìóñó â ґðóíòі íå çàëèøèëîñÿ. Îòæå, ó ñêëàäі ãðóíòó є 
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè.

Äîñëіä 4. Òâåðäèé çàëèøîê, ùî óòâîðèâñÿ ïіñëÿ ïðî-
æàðþâàííÿ ґðóíòó, âèñèïàþòü ó ñêëÿíêó ç âîäîþ і ðå-
òåëüíî ïåðåìіøóþòü. Óòâîðåíіé êàëàìóòíіé ðіäèíі äàþòü 
âіäñòîÿòèñÿ. Ïіä ÷àñ âіäñòîþâàííÿ ñïîñòåðіãàþòü, ÿê ïі-
ñîê îñіäàє íà äíî ñêëÿíêè, à âîäà ëèøàєòüñÿ ùå ìóòíîþ 
âіä ÷àñòî÷îê ãëèíè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïіñëÿ âіäñòîþâàííÿ 
âìіñò ñêëÿíêè ðîçäіëèòüñÿ íà òðè øàðè: âíèçó áóäå âàæ-
êèé ïіñîê, ïîñåðåäèíі – êàëàìóòíèé øàð іç çàâèñëèõ ÷àñ-
òî÷îê ãëèíè, à çâåðõó – ïðîçîðèé øàð âîäè (ìàë. 102, 3). 
Öåé äîñëіä äîâîäèòü, ùî ó ñêëàäі ґðóíòó є ïіñîê і ãëèíà.

Äîñëіä 5. Ï’ÿòü-ñіì êðàïåëü ïðîçîðîї ðіäèíè ç äîñëі-
äó 4 íàíîñÿòü íà ñêëî, ÿêå òðè-
ìàþòü íàä ïîëóì’ÿì ñïèðòіâêè, 
äîêè âñÿ âîäà âèïàðóєòüñÿ. Ïіñ-
ëÿ âèïàðþâàííÿ âîäè íà ñêëі 
çàëèøèòüñÿ áіëà ïëÿìà. Öå íå-
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, ùî âõîäèëè 
äî ñêëàäó ґðóíòó.

Îòæå, ґðóíò – öå ïðèðîäíà 
ñóìіø, äî ñêëàäó ÿêîї âõîäÿòü 
ãóìóñ, ïіñîê, ãëèíà, âîäà ç ðîç-
÷èíåíèìè â íіé íåîðãàíі÷íèìè 
ðå÷îâèíàìè, ïîâіòðÿ (ìàë. 103).  Мал. 103. Складові ґрунту

Мал. 102. Визначення складу ґрунту

1 2 3
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Ó ñêëàäі ïіùàíèõ ґðóíòіâ, ÿê ñâіä÷èòü їõíÿ íàçâà, ïå-
ðåâàæàє ïіñîê. Îñîáëèâіñòþ ïіùàíèõ ґðóíòіâ є òå, ùî âîäà 
ëåãêî ïðîõîäèòü êðіçü òàêèé ґðóíò, òîáòî íå çàòðèìó-
єòüñÿ ó âåðõíüîìó éîãî øàðі. ×åðåç öå êîðåíÿì ðîñëèí 
íå âèñòà÷àє âîëîãè. Íàâіòü ïіñëÿ ñèëüíèõ äîùіâ ïіùàíèé 
ґðóíò øâèäêî âèñèõàє. Ãóìóñó â ïіùàíèõ ґðóíòàõ çíà÷íî 
ìåíøå, íіæ ó ÷îðíîçåìàõ, òîìó âîíè ìàëîðîäþ÷і.

Ãëèíèñòі ґðóíòè, íàâïàêè, ìàþòü äîñòàòíіé çàïàñ ïî-
æèâíèõ ðå÷îâèí. Àëå çâîëîæåíà äîùåì ãëèíà çëіïëþє ñêëà-
äîâі ґðóíòó, âіä ÷îãî âіí ñòàє ùіëüíèì. Äåõòî ç âàñ ìàâ çìîãó 
â öüîìó ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ÿêùî çàéìàâñÿ ëіïëåííÿì ç ãëèíè. 
Òàêі âèðîáè íå ðîçñèõàþòüñÿ, áî ïіñëÿ âèñèõàííÿ âîäè ÷àñ-
òèíè ãëèíè ìіöíî òðèìàþòüñÿ îäíà îäíîї. ßêùî öÿ âëàñòè-
âіñòü ãëèíè öіííà â ãîí÷àðñòâі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãëèíÿíîãî 
ïîñóäó, òî ґðóíòàì âîíà íå íà êîðèñòü. Ïіñëÿ äîùó ãëèíèñòі 
ґðóíòè, íà âіäìіíó âіä ïіùàíèõ, ñîõíóòü ïîâіëüíî, íà íèõ 
íàäîâãî ëèøàþòüñÿ êàëþæі, ùî ïîãіðøóє íàäõîäæåííÿ äî 
ґðóíòó ïîâіòðÿ, óòðóäíþє îáðîáіòîê ґðóíòó.

• Äîãëÿä çà ґðóíòîì

Ðîäþ÷іñòü ґðóíòó çàëåæèòü íå ëèøå âіä âìіñòó â íüîìó 
ãóìóñó, à é âіä íàÿâíîñòі äîñòàòíüîї êіëüêîñòі âîëîãè. 
Ïîÿñíþєòüñÿ öå òèì, ùî êîðåíі ðîñëèí âáèðàþòü ïîæèâ-
íі ðå÷îâèíè ëèøå â ðîç÷èíåíîìó âèãëÿäі. Áіëüøіñòü 
òåðèòîðіé Óêðàїíè îäåðæóþòü íåîáõіäíó ґðóíòó âîäó 
ó âè   ãëÿäі ñíіãó òà äîùó. Òîáі, ìàáóòü, âіäîìî, ùî öüîãî 
áóâàє íåäîñòàòíüî, îñîáëèâî â Êðèìó, ïіâäåííèõ îáëàñ-
òÿõ – Õåðñîíñüêіé, Îäåñüêіé, Ìèêîëàїâñüêіé. Òîìó òóò 
äîãëÿä çà ґðóíòîì ïåðåäáà÷àє ïîëèâ ðîñëèí (ìàë. 105). 

 Мал. 105. Зрошувальна система
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Ìîæëèâіñòü âіëüíîãî íàäõîäæåííÿ ïîâіòðÿ äî êîðåíіâ 
ðîñëèí òàêîæ ïîçíà÷àєòüñÿ íà ðîäþ÷îñòі ґðóíòó. Ùîá 
çáåðåãòè âîëîãó і íàñèòèòè ґðóíò ïîâіòðÿì, éîãî ïіçíî 
âîñåíè ÷è ðàíî íàâåñíі îðþòü àáî ïåðåêîïóþòü, à ïіä ÷àñ 
ðîñòó ðîñëèí ðîçïóøóþòü і çíèùóþòü áóð’ÿíè. Îñîáëèâî 
âàæëèâî ðîáèòè ðîçïóøóâàííÿ ïіñëÿ äîùó ÷è ïîëèâàííÿ, 
ùîá çàïîáіãòè óòâîðåííþ êіðêè, ÿêà ïåðåøêîäæàє ïîòðà-
ïëÿííþ ïîâіòðÿ ó ґðóíò і ïðèñêîðþє âèïàðîâóâàííÿ âîäè.

Ðіçíі ðîñëèíè âáèðàþòü іç ґðóíòó íåîäíàêîâó êіëüêіñòü 
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Òîìó äëÿ çáåðåæåííÿ ðîäþ÷îñòі ґðóíòó 
ïîñіâè ðіçíèõ ðîñëèí íà îäíіé äіëÿíöі ÷åðãóþòü, à ùå ïіä-
æèâëþþòü, âèêîðèñòîâóþ÷è äîáðèâà (ìàë. 106). Íà ïðèñà-
äèáíèõ äіëÿíêàõ ç öієþ ìåòîþ âèêîðèñòîâóþòü ïîïіë. 

Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêі ïîæèâíі ðå÷îâèíè âõîäÿòü äî ñêëà-
äó äîáðèâà, ðîçðіçíÿþòü îðãàíі÷íі òà íåîðãàíі÷íі äîáðèâà. 
Äî îðãàíі÷íèõ äîáðèâ íàëåæàòü ãíіé, ïòàøèíèé ïîñëіä, 
òîðô. Ó ґðóíòі ïіä âïëèâîì áàêòåðіé âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ 
íà ãóìóñ, àáî ïåðåãíіé. Íåîðãàíі÷íі äîáðèâà ó âåëèêіé êіëü-
êîñòі âèðîáëÿþòü íà çàâîäàõ ìіíåðàëüíèõ äîáðèâ.

Ó òåïëè÷íèõ ãîñïîäàðñòâàõ ðîñëèíè ÷àñòî âèðîùóþòü 
áåç ґðóíòó. ßê òàêå ìîæëèâî? Ґðóíò çàìіíþþòü ùåáåíåì, 
ïіñêîì і ãðàâієì (äëÿ çàêðіïëåííÿ êîðåíіâ ðîñëèí). 
Ùі ëèíè ìіæ íèìè çàïîâíþþòü âîäíèì ðîç÷èíîì ïîæèâ-
íèõ ðå÷îâèí, íåîáõіäíèõ äëÿ æèâëåííÿ ðîñëèí. Ïðà öіâ-
íèêè òåïëèöü ñòåæàòü çà òèì, ùîá ïîæèâíèõ ðå÷îâèí 
çàâæäè áóëî âäîñòàëü. Âîíè òàêîæ ñòâîðþþòü ñïðèÿòëèâі 
óìîâè ùîäî îñâіòëåííÿ і òåïëà. Ðîñëèíè äîáðå ðîñòóòü, 
äàþòü âèñîêі âðîæàї, ÿêі çáèðàþòü ïî êіëüêà ðàçіâ íà ðіê. 
Óçèìêó â ìàãàçèíàõ ïðîäàþòü ñâіæі ïîìіäîðè é îãіðêè, 
âèðîùåíі ïåðåâàæíî òàêèì ñïîñîáîì. 

Мал. 106. Види добрив, якими підживлюють рослини
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Ïіäâèùåííþ ðîäþ÷îñòі ґðóí-
òó ñïðèÿþòü і äåÿêі éîãî ìåø-
êàíöі, ÿê-îò äîùîâі ÷åðâ’ÿêè. 
Âîíè ïðîêëàäàþòü ó ґðóíòі 
õîäè, ïðîïóñêàþ÷è éîãî і ðåøò-
êè âіäìåðëèõ ðîñëèí ÷åðåç ñâіé 
êèøå÷íèê. Çàâäÿêè öüîìó ґðóíò 
ïîïîâíþєòüñÿ îðãàíі÷íèìè ðå  -
÷îâèíàìè, ñòàє áіëüø øïà-
ðèñòèì, â íüîãî êðàùå ïðîíè-
êàє âîäà і ïîâіòðÿ (ìàë. 107). 
Ïàì’ÿòàéòå ïðî öå і íå çíè-

ùóéòå êîðèñíèõ äëÿ æèâîї ïðèðîäè îðãàíіçìіâ – äîùî-
âèõ ÷åðâ’ÿêіâ. 

 Підсумки
 Родючість ґрунту – це його здатність забезпечувати рослини поживними 
речовинами. Вона залежить від вмісту в ньому поживних речовин,
наявності достатньої кількості води й повітря.

 Чорноземи, піщані і глинисті ґрунти відрізняються між собою за складом. 
Це позначається на родючості, здатності утримувати воду, кольорі ґрунтів. 

 Догляд за ґрунтом передбачає розпушування, полив, внесення поживних 
речовин у вигляді органічних і неорганічних добрив.

 Сторінка природодослідника

Виконай завдання. З’ясуй, як добрива впливають на ріст і розви-
ток рослин. Для цього тобі знадобляться завчасно вирощені у двох по-
судинах з ґрунтом молоді рослини квасолі, тверда чи рідка поживна 
суміш добрив, які продають у магазинах, або сухий пташиний послід.
Дія  1.  Розбав поживну суміш водою, як зазначено на етикетці, чи 
зроби витяжку із пташиного посліду. Для цього 5 г сухого пташиного 
посліду залий 1 л води і постав у тепле місце на 7–10 днів. Перед під-
живленням рослин суміш удвічі розбав водою. 
Дія  2.  У кожній посудині залиш по 4–5 приблизно однакових молодих 
рослин квасолі. В одній посудині підживи ґрунт приготованою сумішшю, 
в іншій – не підживлюй.
Дія  3.  Поливай рослини одночасно однаковою кількістю води та розпу-
шуй ґрунт. 
Дія  4.  Веди щоденні спостереження за ростом рослин в обох посуди-
нах, фіксуй помічені зміни, порівнюй їх. Зроби висновки про вплив до-
брив на ріст рослин. 

Мал. 107. Дощові черв’яки 
сприяють підвищенню

родючості ґрунту
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• Âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ

Ïîâіòðÿ íå ìàє íі çàïàõó, íі ñìàêó, íі êîëüîðó. Òîáòî 
éîãî íåìîæëèâî ïîáà÷èòè, çàòå ìîæíà âіä÷óòè, íàïðè-
êëàä ç ïîäèõîì âіòðó. Â іñíóâàííі ïîâіòðÿ ìîæíà ïåðå-
êîíàòèñÿ íà äîñëіäàõ. 

Äîñëіä 1. Ñïðîáóé ñòèñíóòè ç áîêіâ ùіëüíî çàêðèòó 
ïëàñò    ìàñîâó ïîðîæíþ ïëÿøêó òàê, ùîá її áîêè äîòîðêíó-
ëèñÿ. Ó òåáå íі÷îãî íå âèéäå. Öå òî    ìó, ùî ïëÿøêà ëèøå 
çäàєòüñÿ ïîðîæíüîþ, à íà   ñïðàâäі âî   íà çàïîâíåíà ïîâі-
òðÿì, ÿêå çàâàæàє ñòèñíåííþ. Ñïðîáóé çðîáèòè òå ñàìå 
ç âіäêðèòîþ ïëÿøêîþ і ïîÿñíè, ùî âіäáóëîñÿ. 

Ïîâіòðÿ äóæå ëåãêå, òîìó íàïîâíåíі íèì êóëüêè íå 
ïàäàþòü äîäîëó êàìіíöåì, à ïëàâíî êðóæëÿþòü і îïóñêà-
þòüñÿ íà çåìëþ. 

Ïîâіòðÿ ëåãøå çà âîäó, òîìó íàïîâíåíі íèì ðÿòіâíі 
êîëà, æèëåòè òîùî íіêîëè íå òîíóòü. Ïîâіòðÿ ïîãàíî ðîç-
÷èíÿєòüñÿ ó âîäі. Öі ôіçè÷íі âëàñòèâîñòі ïîâіòðÿ ìîæíà 
ïðîäåìîíñòðóâàòè çà äîïîìîãîþ äîñëіäó. 

Äîñëіä 2. Ó ïðîçîðó ïîñóäèíó çàíóðèìî ïіâëіòðîâó 
ïëàñòìàñîâó ïëÿøêó. Âîäà ñòðіìêî çàõîäèòèìå â ïëÿø-
êó, à ïóõèðöі ïîâіòðÿ âèõîäèòèìóòü ç íåї (ìàë. 110). 

Ðîç÷èííіñòü ïîâіòðÿ ó âîäі çáіëüøóєòüñÿ ïіä ÷àñ îõîëî-
äæåííÿ і çìåíøóєòüñÿ ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ. Ó öüîìó ìîæíà 
ïåðåêîíàòèñÿ íà äîñëіäі. 

Äîñëіä 3. Âіçüìåìî ñòàêàí õîëîäíîї âîäîïðîâіäíîї 
àáî êîëîäÿçíîї âîäè і ïîñòàâèìî éîãî íà äåÿêèé ÷àñ 
ó êіì    íàòі. Áàæàíî âèìіðÿòè òåìïåðàòóðó âîäè і ïîâіòðÿ, 
àáè ïåðåñâіä÷èòèñÿ, ùî òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ âèùà, íіæ 

Мал. 110. Вода витісняє повітря із пляшки



132

âîäè. Ïðîéäå íåáàãàòî ÷àñó é íà âíó-
òðіøíіõ ñòіíêàõ ñòàêàíà ïî÷íóòü ç’ÿâ-
ëÿòèñÿ ïóõèðöі ïîâіòðÿ.

Ïîâіòðÿ – ïîãàíèé ïðîâіäíèê òåïëà. 
Ïåðåêîíàòèñÿ â òàêіé âëàñòèâîñòі ïîâі-
òðÿ ìîæíà çà äîïîìîãîþ äîñëіäó. 

Äîñëіä 4. Âіçüìåìî äâі ñêëÿíі áàí-
êè ìіñòêіñòþ 0,5 ë. Îäíó ïîñòàâèìî íà 
çàëіçíó ñóöіëüíó ïіäñòàâêó (ìàë. 112, à), 
іíøó ïіäâіñèìî äî ëàáîðàòîðíîãî øòà-
òèâà, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó 112, á. 
Îáèäâі áàíêè îäíî÷àñíî íàïîâíèìî 
ãàðÿ÷îþ âîäîþ îäíàêîâîї òåìïåðàòóðè. 
×åðåç 15–20 õâ ïîìіðÿєìî òåìïåðàòóðó 
âîäè â îáîõ áàíêàõ. Ó äðóãіé áàíöі âîäà 
ìåíøå âèõîëîëà. 

Âàæëèâîþ õіìі÷íîþ âëàñòèâіñòþ ïî -
âіòðÿ є çäàòíіñòü ïіäòðèìóâàòè ãî -

ðіí      íÿ. Âîíà çóìîâëåíà íàÿâíіñòþ â íüîìó êèñíþ. 
Ïîâіòðÿ âåñü ÷àñ ïåðåìіùóєòüñÿ, ðóõàєòüñÿ. Ïåðå ìі-

ùåí  íÿ ïîâіòðÿíèõ ìàñ çóìîâëþє ïîÿâó âіòðó. ×àñîì äìå 
ïðèєìíèé ëåãåíüêèé âіòåðåöü, à іíîäі áóâàþòü óðàãàíè, 
êîëè øâèäêіñòü âіòðó äîñÿãàє 150 êì/ãîä (ìàë. 111).

Мал. 111. Руйнівна дія вітру

Мал. 112. Дослід 
з виявлення 

здатності повітря 
проводити тепло

а

б



133

• Çíà÷åííÿ ïîâіòðÿ

Ùîá äîáóâàòè ìåòàëè, îòðèìóâàòè åëåêòðîåíåðãіþ íà òå  -
ïëîâèõ åëåêòðîñòàíöіÿõ, ïðèâîäèòè â ðóõ àâòîìîáіëі òîùî, 
íå îáõіäíå ïîâіòðÿ. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє і òàêà âëàñòèâіñòü 
ïîâіòðÿ, ÿê çäàòíіñòü ïîãàíî ïðîâîäèòè òåïëî. Ñàìå òîìó 
ó âіêíàõ ðîáëÿòü ïîäâіéíі, à â ñó÷àñíèõ íàâіòü ïî    òðіéíі 
øèáêè, ïðîìіæêè ìіæ ÿêèìè çàïîâíåíі ïîâіòðÿì. 

ßê âіäîìî, çìіíà äíÿ і íî÷і íà ïëàíåòàõ ñóïðîâîäæóєòü-
ñÿ çíà÷íèìè çìіíàìè òåìïåðàòóðè. Íà Çåìëі ðіçíèöÿ ìіæ 
äåííîþ і íі÷íîþ òåìïåðàòóðàìè íàáàãàòî ìåíøà, íіæ íà 
іíøèõ ïëàíåòàõ. Öå òîìó, ùî ñèëüíèì êîëèâàííÿì äåííîї 
òà íі÷íîї òåìïåðàòóðè ïåðåøêîäæàє ïîâіòðÿ. 

À âіä ÷îãî ùå çàõèùàє ïîâіòðÿíà îáîëîíêà Çåìëþ? 
Ó Ñîíÿ÷íіé ñèñòåìі íåáåñíі òіëà ïîñòіéíî ðóõàþòüñÿ. 
Òðàïëÿєòüñÿ, ùî äåÿêі ìàëі íåáåñíі òіëà íàáëèæàþòüñÿ 
äî Çåìëі і ïîñòàє çàãðîçà їõíüîãî çіòêíåííÿ ç íàøîþ ïëà-
íåòîþ. Îäíàê áіëüøіñòü ç íèõ çãîðàє â її ïîâіòðÿíіé îáî-
ëîíöі, íå äîëіòàþ÷è äî ïîâåðõíі Çåìëі. Ïðèãàäàé ìåòåîð-
íі äîùі-çîðåïàäè. 

Âіòðèëüíі ÷îâíè ðóõàþòüñÿ çàâäÿêè ïîâіòðþ, à òî÷íі-
øå çàâäÿêè éîãî ïåðåìіùåííþ, ÿêå íàçèâàþòü âіòðîì. 
Ïàðàøóòè ïëàâíî ñïóñêàþòüñÿ íà çåìëþ òàêîæ çàâäÿêè 
ïîâіòðþ. Ëþäè çäàâíà íàâ÷èëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ñèëó 
âіòðó (ìàë. 113).

Ìè âæå ðîçãëÿäàëè çíà÷åííÿ ïîâіòðÿ äëÿ ïîøèðåííÿ 
çâóêó. Ó áåçïîâіòðÿíîìó ïðîñòîðі âіí íå ïîøèðþєòüñÿ.

Мал. 113. Вітрильник (1), вітряк (2), вітрова електростанція (3)
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ðîêîì çðîñòàє ñïîæèâàííÿ. Ëþäè íèíі ñòóðáîâàíі ÿêіñòþ 
ïèòíîї âîäè. Òîìó âæå òåïåð ïîòðіáíî äáàéëèâî îõîðîíÿòè 
÷èñòîòó âîäîéì. Ó æîäíîìó ðàçі íå ìîæíà çëèâàòè â íèõ 
âіäõîäè ëàçåíü, ïðàëüíèõ êîìáіíàòіâ, õіì÷èñòîê òîùî.

Ñòі÷íі âîäè çàâîäіâ, ôàáðèê, òâàðèííèöüêèõ ôåðì 
ïîòðåáóþòü î÷èùåííÿ. Äëÿ öüîãî áóäóþòü âіäñòіéíèêè, 
íà çëèâíі òðóáè âñòàíîâëþþòü ôіëüòðè, çäіéñíþþòü çíå-
çàðàæåííÿ âîäè. Íàäіéíèì ñïîñîáîì î÷èùåííÿ ïèòíîї 
âîäè є ïðîïóñêàííÿ її ÷åðåç ôіëüòðè.

• Âëàñòèâîñòі âîäè
Âîäà – öå ðіäèíà áåç êîëüîðó і çàïàõó, ùî êèïèòü ïðè 

òåìïåðàòóðі 100 Ñ, çàìåðçàє ïðè òåìïåðàòóðі 0 Ñ. 
Óíіêàëüíà âëàñòèâіñòü âîäè ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíà 

óòâîðþє ç áàãàòüìà òâåðäèìè, ðіäêèìè òà ãàçîïîäіáíèìè 
ðå÷îâèíàìè ðîç÷èíè. 

Ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ âîäà ðîçøèðþєòüñÿ, ïіä ÷àñ îõîëî-
äæåííÿ ñòèñêóєòüñÿ, à ïіä ÷àñ çàìåðçàííÿ çíîâó ðîçøè-
ðþєòüñÿ. 

Ó áóäü-ÿêîìó îðãàíіçìі âîäà є ñåðåäîâèùåì, ó ÿêîìó 
âіäáóâàþòüñÿ õіìі÷íі ðåàêöії, áåç ÿêèõ íå ìîæóòü æèòè 
æèâі îðãàíіçìè.

Íà Çåìëі âîäà іñíóє â òðüîõ àãðåãàòíèõ ñòàíàõ: ðіäêî-
ìó, òâåðäîìó é ãàçóâàòîìó. 

• Êîëîîáіã âîäè

Çàâäÿêè çäàòíîñòі çìіíþâàòè ñâіé àãðåãàòíèé ñòàí âîäà 
ìîæå ìàíäðóâàòè ñâіòîì íà âåëèêі âіäñòàíі. Êîæåí ç âàñ 
áóâ ñâіäêîì òàêèõ ìàíäðіâ. Íàïðèêëàä, ïåðåáóâàþ÷è íà 
áåðåçі ðі÷êè ÷è îçåðà, áóäü ïåâíèé, ùî òè є î÷åâèäöåì 
âèïàðîâóâàííÿ âîäè. Íåâèäèìà âîäÿíà ïàðà, ïіäíіìàþ÷èñü 
óãîðó, îõîëîäæóєòüñÿ і çíîâó ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðіäèíó. 
Çãîäîì öÿ ðіäèíà âèïàäå íà çåìëþ äîùåì, ãðàäîì, à âçèì-
êó ñíіãîì. Áóäü-ÿêі îïàäè ñòіêàþòü ïî çåìíіé ïîâåðõíі, 
íàïðèêëàä, ó ðі÷êè, îçåðà, à ÷àñòèíà їõ ïðîñî÷óєòüñÿ â çåì-
    ëþ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ, ïîäîëàâøè áàãàòî ïåðåøêîä, âîäà-
ìàíäðіâíèöÿ çðåøòîþ ïîòðàïëÿє â ìîðå àáî îêåàí. 

Òàêèé îáìіí âîëîãîþ ìіæ âîäíîþ ïîâåðõíåþ, àòìîñôå-
ðîþ і çåìíîþ ïîâåðõíåþ âіäáóâàєòüñÿ ïîñòіéíî і íàçèâà-
єòüñÿ êîëîîáіãîì âîäè â ïðèðîäі (ìàë. 121).
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єòüñÿ, її ÷àñòèíîê ïîáà÷èòè íå ìîæíà. Ïðî òàêі ñóìіøі 
ãîâîðÿòü, ùî âîíè îäíîðіäíі. 

• Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ ðîç÷èí

Â îïèñàíèõ äîñëіäàõ âîäà є ðîç÷èííèêîì, ñіëü і öóêîð – 
ðîç÷èíåíîþ ðå÷îâèíîþ. Ó ïåðøîìó äîñëіäі óòâîðèâñÿ ðîç-
÷èí êóõîííîї ñîëі ó âîäі. Ó äðóãîìó – ðîç÷èí öóêðó ó âîäі. 
Ó öèõ ðîç÷èíàõ âîäà – ðîç÷èííèê (ìàë. 115).

• Ðîç÷èííі і íåðîç÷èííі ðå÷îâèíè

Ïðîäîâæèìî âèêîíóâàòè äîñëіäè. 
Äîñëіä 3. Äî âæå óòâîðåíèõ â äîñëіäàõ 1 і 2 ðîç÷èíіâ 

ùå äîäàìî ïî 30 ã ðîç÷èíåíèõ ðå÷îâèí. Ïіñëÿ ðåòåëüíîãî 
ðîçìіøóâàííÿ áóäåìî ñïîñòåðіãàòè, ÿê ó ïîñóäèíі ç ðîç-
÷èíîì ñîëі ñіëü ðîç÷èíèëàñÿ íå âñÿ, à öóêîð ðîç÷èíèâñÿ 
ïîâíіñòþ. Öå òîìó, ùî ðå÷îâèíè ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі íå 
â áóäü-ÿêіé êіëüêîñòі, à ëèøå äî ïåâíèõ ìåæ. Òîìó çà 
ðîç÷èííіñòþ ó âîäі ðå÷îâèíè ïîäіëÿþòü íà ðîç÷èííі, 
ìàëîðîç÷èííі òà íåðîç÷èííі. 

Äîñëіäèìî ðîç÷èííіñòü ãëèíè, îëії, ëèìîííîї êèñëîòè. 
ßê і â ïîïåðåäíіõ äîñëіäàõ, âèãîòîâèìî ñóìіøі öèõ ðå÷î-
âèí ç âîäîþ. Ïîáà÷èìî, ùî òіëüêè ëèìîííà êèñëîòà óòâî-
ðèëà ç âîäîþ îäíîðіäíó ñóìіø, òîáòî ðîç÷èí. Îòæå, ñåðåä 
äîñëіäæåíèõ ðå÷îâèí ëèìîííà êèñëîòà äîáðå ðîç÷èííà ó 
âîäі, à ãëèíà і îëіÿ ïîãàíî ðîç÷èííі. 

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çîâñіì íåðîç÷èííèõ ðå÷îâèí íå 
іñíóє. Òîáі âіäîìî, ùî ìåòàëè íåðîç÷èííі ó âîäі. Òîäі 
÷îìó äëÿ çíåçàðàæåííÿ âîäè ðàäÿòü òðèìàòè â íіé ñðіáíó 
ðі÷? Âіäïîâіäü î÷åâèäíà – ÿêàñü ìіçåðíà ÷àñòèíà ñðіáëà 
âñå æ òàêè ïîòðàïëÿє ó âîäó. 

Мал. 115. Схема виготовлення розчину 



140

Ðîç÷èíåííÿ âіäáóäåòüñÿ øâèäøå, ÿêùî ðå÷îâèíè 
ïîäðіáíèòè. Ðîç÷èíèìî îäíàêîâó êіëüêіñòü êóõîííîї ñîëі 
åêñòðà і êàì’ÿíîї â îäíàêîâèõ îá’єìàõ âîäè. Ïîäðіáíåíà 
ñіëü ðîç÷èíèòüñÿ øâèäøå. Ãàçóâàòі ðå÷îâèíè êðàùå ðîç-
÷èíÿþòüñÿ ó õîëîäíіé, íіæ ó òåïëіé ÷è ãàðÿ÷іé âîäі. 

Ðîç÷èííіñòü òâåðäèõ ðå÷îâèí çàëåæèòü âіä òåìïåðàòó-
ðè âîäè. Ó áіëüøîñòі ç íèõ âîíà çðîñòàє ç ïіäâèùåííÿì 
òåìïåðàòóðè. Ïåðåêîíàéñÿ â öüîìó, âèêîíàâøè çàâäàííÿ 
ñòîðіíêè ïðèðîäîäîñëіäíèêà. 

 Підсумки
 Розчини – це однорідні суміші двох і більше речовин.
 Вода розчиняє в собі багато речовин різного агрегатного стану. Її на-
зивають розчинником, а інші речовини – розчиненими речовинами.

 За здатністю розчинятися у воді речовини поділяють на розчинні, 
малорозчинні й нерозчинні.

 Сторінка природодослідника  

Дослідницький практикум. Вплив температури на розчинення цук-
ру і кухонної солі у воді. 
Тобі знадобляться 4 прозорі посудини, кухонна сіль, цукор, ложки, щоб 
відміряти речовини й перемішувати розчини, холодна і гаряча вода. 
Якщо вдома є терези, то з дозволу дорослих скористайся ними для біль-
шої точності експерименту. 
Дія  1. Налий у 2 прозорі посудини однакову кількість холодної води і 
почни проводити розчинення речовин – кухонної солі і цукру. Спостері-
гай, як відбувається розчинення, щоразу додаючи в кожну посудину по-
рції розчиненої речовини однакової маси. Після того як одна з речовин 
повністю не розчиниться, припини додавати її нові порції. Іншу речови-
ну продовжуй додавати доти, доки й вона не перестане розчинятися. 
Запам’ятай і запиши в зошиті, скільки розчиненої речовини ти додав у 
кожну посудину.
Зроби висновок, яка речовина – кухонна сіль чи цукор – за кімнатної 
температури має більшу розчинність. 
Дія  2. Повтори експеримент, але вже з гарячою водою і помісти в посу-
дини відразу стільки розчинених речовин, скільки їх всього розчинилось 
у холодній воді. Продовжуй, як і в попередньому досліді, додавати нові 
порції солі і цукру, доки речовини перестануть розчинятися.
Зроби висновок про те, як нагрівання розчинника вплинуло на роз-
чинність солі і цукру. Сформулюй практичну пораду, як слід змінити тем-
пературу розчинника, щоб збільшити або зменшити розчинність речо-
вин у воді.  
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ùî ìіëêîâîäíі âîäîéìè ïіä ÷àñ ñèëüíèõ ìîðîçіâ ïðîìåð-
çàþòü íà âåëèêó ãëèáèíó, ùî ñòâîðþє íåáåçïåêó äëÿ 
æèòòÿ ó âîäі ÷åðåç íåñòà÷ó ïîâіòðÿ. Çàïîáіãòè öüîìó 
ìîæíà, ÿêùî ðîáèòè îïîëîíêè. 

• Ðîëü âîäè íà ïëàíåòі Çåìëÿ

Ñâіòîâèé îêåàí – òàê íàçèâàþòü áåçïåðåðâíèé âîäíèé 
ïðîñòіð íà ïîâåðõíі Çåìëі – âіäіãðàє âåëè÷åçíó ðîëü ó 
æèòòі ïëàíåòè. Óëіòêó, ïîãëèíàþ÷è ñîíÿ÷íі ïðîìåíі, âіí 
îõîëîäæóє ñóõîäіë, à âçèìêó âіääàє íàêîïè÷åíå òåïëî, 
çіãðіâàþ÷è çåìëþ. Óíàñëіäîê âèïàðîâóâàííÿ âîäè ç 
ïîâåðõíі Ñâіòîâîãî îêåàíó óòâîðþþòüñÿ õìàðè, ç ÿêèõ íà 
çåìëþ âèïàäàє æèâèëüíà âîëîãà ó âèãëÿäі äîùó òà ñíіãó.

• Íàâіùî âîäà ïîòðіáíà æèâіé ïðèðîäі

Çäàòíіñòü âîäè ðîç÷èíÿòè ðіçíі ðå÷îâèíè íå ìåíø âàæ-
ëèâà і â æèâіé ïðèðîäі. Ñó÷àñíèé ñâіò ðîñëèí і òâàðèí, 
ñàìà ëþäèíà çàâäÿ÷óþòü ñâîїì іñíóâàííÿì âîäі. Ðîñëèíàì 
âîíà ïîòðіáíà, ùîá ðîç÷èíÿòè і òðàíñïîðòóâàòè ïîæèâíі 
ðå÷îâèíè ïî âñüîìó òіëó. Àäæå ðîñëèíè æèâëÿòüñÿ òіëüêè 
òèìè ðå÷îâèíàìè, ÿêі ìіñòÿòüñÿ â ґðóíòі â ðîç÷èíåíîìó 
ñòàíі. Ïîñóøëèâîãî ëіòà, íàâіòü çà äîñòàòíüîї êіëüêîñòі 
â ґðóíòі ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, âèñîêèõ óðîæàїâ çáèðàòè íå 
âäàєòüñÿ. Îñü ÷îìó ïîòðіáíî ïîëèâàòè ðîñëèíè.

Âîäà ïіäòðèìóє ôîðìó òà ïðóæíіñòü ðîñëèí. Çåëåíі 
ðîñëèíè íà ñâіòëі ç âîäè òà âóãëåêèñëîãî ãàçó óòâîðþþòü 
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. 

Äëÿ áàãàòüîõ òâàðèí і ðîñëèí ïðіñíі òà ñîëîíі âîäîéìè 
є ìіñöåì їõíüîãî îñåëåííÿ. Íà ìàëþíêó 118 îçíàéîìñÿ 
ç äåÿêèìè ç ìåøêàíöіâ âîäîéì і íàâåäè âëàñíі ïðèêëàäè. 
 Пригадай, ÿê øâèäêî і âïðàâíî ïëàâàє ðèáà ó âîäі 

і ÿêà âîíà áåçïîðàäíà áåç íåї. 
Ñåðåä ðå÷îâèí, ç ÿêèõ ñêëàäàєòüñÿ òіëî òâàðèí і ëþäè-

íè, íàéáіëüøå âîäè. Íàâіòü êіñòêè é çóáè ìàþòü ó ñâîєìó 
ñêëàäі âîäó, íå êàæó÷è âæå ïðî êðîâ, ïіò і ñëèíó. ßêó 
ðîëü âіäіãðàє âîäà â òіëі ëþäèíè? Íàñàìïåðåä ðîëü ðîç-
÷èííèêà. Òèñÿ÷і õіìі÷íèõ ðåàêöіé, ùî âіäáóâàþòüñÿ 
â æèâîìó îðãàíіçìі ç їæåþ, áåç âîäè áóëè á ïðîñòî íåìîæ-
ëèâі. Ïîæèâíі ðå÷îâèíè, ÿêі óòâîðþþòüñÿ ïðè öüîìó, òà 
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ðå÷îâèíè, ùî ïіäëÿãàþòü âèäàëåííþ ç îðãàíіçìó, ïåðåíî-
ñÿòüñÿ êðîâ’þ. Ó ñêëàäі êðîâі áàãàòî âîäè.

Óëіòêó ìè ñïîæèâàєìî âîäè áіëüøå, íіæ óçèìêó. Öå 
çóìîâëåíî ùå îäíієþ âàæëèâîþ її ðîëëþ – çàõèùàòè îðãà-
íіçìè âіä ïåðåãðіâàííÿ. Òàê, ïіä ÷àñ ïåðåãðіâàííÿ ó ëþäè-
íè âèäіëÿєòüñÿ ïіò. Óíàñëіäîê öüîãî íàâіòü çà íàéáіëüøîї 
ñïåêè òåìïåðàòóðà її òіëà çàëèøàєòüñÿ ïîñòіéíîþ. Äîðîñëà 
ëþäèíà ùîäîáè ñïîæèâàє áëèçüêî äâîõ ëіòðіâ âîäè.

• ßê ëþäèíà âèêîðèñòîâóє âîäó

Ùîðîêó çðîñòàє ñïîæèâàííÿ ïðіñíîї âîäè, à çàïàñè її 
íå çáіëüøóþòüñÿ, à çìåíøóþòüñÿ. Æèòåëі âåëèêèõ ìіñò 
âæèâàþòü ó їæó ïåðåâàæíèì ÷èíîì ðі÷êîâó âîäó. Òàêà 
âîäà ïðîõîäèòü òðèâàëèé îáðîáіòîê, çíåçàðàæåííÿ, ôіëü-
òðóâàííÿ, îïðîìіíåííÿ îçîíîì òîùî. Óñå öå ïîòðåáóє âåëè-
êèõ âèòðàò êîøòіâ. Ïàì’ÿòàé ïðî öå і íå äîïóñêàé, ùîá 
âîäà âèëèâàëàñÿ ç íå äî êіíöÿ çàêðèòèõ êðàíіâ. 

Âîäà çäàòíà ðîç÷èíÿòè â ñîáі ÿê ìèéíі çàñîáè, òàê 
і äåÿêі çàáðóäíþâà÷і. Íà öüîìó ґðóíòóєòüñÿ ïðàííÿ 
áі ëèçíè.

Çíà÷íó êіëüêіñòü ëіêіâ âèãîòîâëÿþòü ó âèãëÿäі ðîç÷è-
íіâ.

Мал. 118. Мешканці водойм: бабка (1), окунь (2), крокодил і жаба (3), 
котушка (4), водяні рослини (5, 6)
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 Підсумки
 Розчини – найпоширеніші суміші на Землі.
 Природними розчинами неживої природи є вода океанів, морів, річок, 
озер, підземні води.

 Усі процеси життєдіяльності організмів відбуваються за участю водних 
розчинів речовин.

 Воду та її розчини широко використовують у побуті й на виробництві.

 Сторінка природодослідника 

Виконай завдання. Проведи спостереження за водоймами твоєї міс-
цевості. З’ясуй, які природні та штучні водойми є на її території. З якою 
метою та як люди їх використовують? Чи є джерельна вода і чи часто 
йдуть дощі у твоєму краї? Експериментальним шляхом вияви розчинені 
речовини у воді різних водойм. Порівняй одержані результати та запиши 
їх у зошит. 

 Перевір свої знання 

1. Наведи приклади розчинів у природі.
2. Яке значення води в живій природі?
3. У якій воді міститься більше розчинених речовин? Як це довести?

4*. Розглянь малюнок 119 і склади за ним розповідь про те, де і як людина 
використовує воду.

 Допоможуть дорослі 
Поспілкуйся з дорослими членами твоєї родини і склади розповідь про 
забезпечення вашої родини водою. Залежно від місця твого проживання 
з’ясуй таке:
– з якого джерела ви берете воду для вживання в їжу;
– яку воду ви використовуєте для прання, миття, поливу тощо;
– чи сплачуєте ви за користування водою. Якщо так, то наскільки це від-
чутно для бюджету сім’ї;
– якщо джерелом води є ваша криниця, то коли її викопали і на яку гли-
бину; 
– чи ощадно ваша родина використовує воду.
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ñÿ ç íüîãî íàçîâíі. Ðîçãëÿíóòі ÿâèùà âіäáóâàþòüñÿ òіëüêè 
â æèâіé ïðèðîäі і ìàþòü íàçâó îáìіí ðå÷îâèí і åíåðãії. 

Ñêіëüêè á íå іñíóâàâ îðãàíіçì, ç ÷àñîì âіí ãèíå. Òà íà 
Çåìëі êіëüêіñòü îðãàíіçìіâ íå çìåíøóєòüñÿ. Öå âіäáóâà-
єòüñÿ çàâäÿêè ðîçìíîæåííþ îðãàíіçìіâ. Ðîçìíîæåííÿ – 
çäàòíіñòü îðãàíіçìіâ âіäòâîðþâàòè ñîáі ïîäіáíèõ. Ïîòîì-
ñòâî ïîâòîðþє áóäîâó, ïîâåäіíêó, ñïîñіá æèòòÿ áàòüêіâ. 
Çàâäÿêè ðîçìíîæåííþ æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі ïðîäî-
âæóєòüñÿ ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ. 

• Êëіòèííà áóäîâà îðãàíіçìіâ

Îðãàíіçìè ìàþòü ðіçíі ðîçìіðè, ôîðìó, çàáàðâëåííÿ, 
ìåøêàþòü ó ðіçíèõ ñåðåäîâèùàõ. Ïðîòå âñі îðãàíіçìè 
îá’єäíóє ùå îäíà ñïіëüíà ðèñà – âîíè ìàþòü êëіòèííó 
áóäîâó. Çà öієþ îçíàêîþ îðãàíіçìè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä òіë 
íåæèâîї ïðèðîäè.

Ç âèâ÷åíîãî ïðî áóäîâó ðå÷îâèí òè çíàєø, ùî їõíіì 
ñâîєðіäíèì áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì є àòîìè. Íàéìåíøè-
ìè ÷àñòèíêàìè, ç ÿêèõ ïîáóäîâàíі îðãàíіçìè, є êëіòèíè. 
Ç êëіòèí ïîáóäîâàíі òіëà і âåëèêèõ çà ðîçìіðàìè îðãàíіçìіâ 
(íàïðèêëàä, ñëîí, äóá), і ìàëåíüêèõ, ÿê-îò áäæîëà і ðÿñêà.

ßêùî òè óâàæíî ïîäèâèøñÿ íà ì’ÿêîòü êàâóíà ÷è ëèìîíà, 
òî ïîáà÷èø, ùî âîíà ìàє ÷èñëåííі êîìіðî÷êè. Öå і є êëіòèíè.

Òà çàçâè÷àé êëіòèíè ìàþòü ìàëåíüêі ðîçìіðè, òîæ ðîç-
äèâèòèñÿ їõ ìîæíà ëèøå çà äîïîìîãîþ çáіëüøóâàëüíîãî 
ïðèëàäó ìіêðîñêîïà (ìàë. 121, 122). 

 Мал. 121. Світловий 
мікроскоп

Мал. 122. Клітини 
під мікроскопом
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Êëіòèíè ðîñëèí, òâàðèí і ãðèáіâ âèðіçíÿþòüñÿ áàãàòî-
ìàíіòíèìè ôîðìàìè і ðîçìіðàìè, ïðîòå êîæíà ç íèõ ìàє 
ïîäіáíó áóäîâó. Îñíîâíèìè ÷àñòèíàìè êëіòèíè є îáîëîí-
êà, öèòîïëàçìà і ÿäðî (ìàë. 123). Äîêëàäíіøå ïðî áóäî-
âó êëіòèí òè äіçíàєøñÿ íà óðîêàõ áіîëîãії. 

• Ñêіëüêè êëіòèí ó ñêëàäі îðãàíіçìó

Іñíóþòü îðãàíіçìè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç îäíієї êëі-
òèíè, íàïðèêëàä ìåøêàíöі ïðіñíèõ âîäîéì õëàìіäîìîíà-
äà і àìåáà (ìàë. 124). Їõ òàê і íàçèâàþòü – îäíîêëіòèí-
íі. Єäèíà êëіòèíà òіëà öèõ ïðåäñòàâíèêіâ æèâîї ïðèðîäè 
âèÿâëÿє âñі âëàñòèâîñòі îðãàíіçìіâ (ïðèãàäàé, ÿêі ñàìå) 
і çäàòíà äî ñàìîñòіéíîãî іñíóâàííÿ.

Òіëî áіëüøîñòі æèâèõ îðãàíіçìіâ íàøîї ïëàíåòè ñêëà-
äàєòüñÿ ç âåëè÷åçíîї êіëüêîñòі êëіòèí. Öå áàãàòîêëіòèí-
íі îðãàíіçìè (ìàë. 125). Çàãàëîì êіëüêіñòü êëіòèí ó áàãà-
òîêëіòèííîìó îðãàíіçìі ìîæå ñÿãàòè êіëüêîõ ìіëüÿðäіâ.

Ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ æèòòÿ îäíієї êëіòèíè 
çàëåæèòü âіä æèòòєäіÿëüíîñòі іíøèõ. Êëіòèíà áàãàòîêëі-
òèííîãî îðãàíіçìó íå çäàòíà іñíóâàòè îêðåìî.

Мал. 124. Одноклітинні організми:
 водорість хламідомонада (1)

і тварина амеба (2)

1 – ядро
2 – оболонка
3 – цитоплазма

Мал. 123. Основні частини клітини 

 Мал. 125. Багатоклітинні організми

1 2
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æèòòÿ, ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèíè äî ñâіòëà. Ïîçíàéîìèìîñÿ 
ç äåÿêèìè ãðóïàìè ðîñëèí.

Ñåðåä ðîñëèí іñíóþòü îäíîêëіòèííі (ìàë. 126, 1) і áà-
ãàòîêëіòèííі (ìàë. 126, 2–9) îðãàíіçìè. Òè âæå çíàєø, 
ùî çà çîâíіøíіì âèãëÿäîì ñòåáëà òà éîãî ðîçìіðàìè ñåðåä 
ðîñëèí ðîçðіçíÿþòü äåðåâà, êóùі і òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè. 

Мал. 126. Різноманітність рослин: хламідомонада (1), соняшник (2), 
мак (3), мох (4), папороть (5), водорість спірогіра (6), чорнобривець (7), 

морква (8), барвінок (9)
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Íàÿâíіñòü êâіòêè – îçíàêà, çà ÿêîþ âèîêðåìëåíî ãðóïó 
êâіòêîâèõ ðîñëèí (ìàë. 126, 2, 3, 7, 9). Ðîñëèíè öієї ãðó-
ïè âðàæàþòü ôîðìàìè і ðîçìіðàìè êâіòîê, çàáàðâëåííÿì 
ïåëþñòîê, òðèâàëіñòþ öâіòіííÿ. Ç áàãàòîìàíіòíіñòþ êâі-
òîê òåáå çíàéîìèòü ìàëþíîê 127.

Äî îñíîâíèõ îðãàíіâ êâіòêîâîї ðîñëèíè íàëåæàòü êî-
ðіíü, ïàãіí, ùî óòâîðåíèé ñòåáëîì і ëèñòêàìè, êâіòêà, ïëіä 
і íàñіííÿ. Êîðіíü çàêðіïëþє ðîñëèíó â ґðóíòі і ïîãëèíàє 
ç íüîãî âîäó ç ðîç÷èíåíèìè ðå÷îâèíàìè, íåîáõіäíèìè äëÿ 
æèâëåííÿ ðîñëèíè. Ñòåáëî ñëóãóє îïîðîþ ðîñëèíè, ïî 
íüîìó ðóõàþòüñÿ ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Ëèñòîê çàáåçïå÷óє 
óòâîðåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí і êèñíþ, ÿêèé âèäіëÿєòüñÿ 
ó íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå. Ç êâіòîê ðîçâèâàþòüñÿ ïëîäè і 
íàñіííÿ, çàâäÿêè ÿêèì êâіòêîâі ðîñëèíè ðîçìíîæóþòüñÿ.

Ó ïðèðîäі є ÷èìàëî ðîñëèí áåç êâіòîê. Äî íèõ íàëå-
æàòü ìîõè і ïàïîðîòі, ÿêі çðîñòàþòü íà çâîëîæåíèõ òå-
ðèòîðіÿõ, à òàêîæ âîäîðîñòі, ïîøèðåíі ó âîäîéìàõ і çâî-
ëîæåíèõ ìіñöÿõ ñóõîäîëó (ìàë. 126, 4, 5, 6).
Іñíóþòü ðîñëèíè îäíîðі÷íі, äâîðі÷íі òà áàãàòîðі÷íі 

(ìàë. 126, 7, 8, 9). Îäíîðі÷íі âñòèãàþòü ïðîòÿãîì îäíîãî

 Мал. 127. Різні квітки рослин
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ðîêó âèðîñòè é óòâîðèòè íàñіííÿ, ç ÿêîãî íà íàñòóïíèé ðіê 
ç’ÿâëÿòüñÿ íîâі ðîñëèíè. Â Óêðàїíі òàêèõ ðîñëèí áàãàòî 
ðîñòå íà ëóêàõ, ó ñòåïó. Їõ âèðîùóþòü íà ïîëÿõ (îãіðêè, 
ãàðáóçè, êóêóðóäçà, ïîìіäîðè), âèñіâàþòü íà êâіòíèêàõ 
(àéñòðè, ÷îðíîáðèâöі, ìàòіîëà).

 Ðîñëèíè, ó ÿêèõ âіä ïðîðîñòàííÿ íàñіíèíè äî óòâî-
ðåííÿ íîâîãî íàñіííÿ ïðîõîäèòü äâà ðîêè, íàçèâàþòü äâî-
ðі÷íèìè. Öå ìîðêâà (ìàë. 128), ñåëåðà, ïåòðóøêà, ëîïóõ. 

Äî áàãàòîðі÷íèõ ðîñëèí íàëåæàòü óñі äåðåâà é êóùі, 
à òàêîæ äåÿêі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè, ÿê-îò: ñóíèöі, ïіîíè, 
õðèçàíòåìè òà іíøі. Âîíè êâіòíóòü і óòâîðþþòü ïëîäè 
áіëüøå äâîõ ðîêіâ. 

ßêùî õîëîäíîї ïîðè ðîêó ëèñòÿ áàãàòîðі÷íîї ðîñëèíè 
îïàäàє, її íàçèâàþòü ëèñòîïàäíîþ. À ÿêùî ëèñòÿ òðèìà-
єòüñÿ óïðîäîâæ ðîêó, òî òàêó áàãàòîðі÷íó ðîñëèíó íàçè-
âàþòü âі÷íîçåëåíîþ. 

 Поміркуй і íàâåäè ïðèêëàäè ëèñòîïàäíèõ і âі÷íîçå-
ëåíèõ ðîñëèí.

Ðîñëèíè, ÿêі ìàþòü ëіêóâàëüíі âëàñòèâîñòі, íàëåæàòü 
äî ãðóïè ëіêàðñüêèõ ðîñëèí (ìàë. 129). Ëþäèíà âèêîðèñ-
òîâóє ðіçíі ÷àñòèíè öèõ ðîñëèí äëÿ ïðèãîòóâàííÿ íàñòî-
ÿíîê, ñèðîïіâ, ïîðîøêіâ. Íàïðèêëàä, ñіê ïîäîðîæíèêà 
âõîäèòü äî ñêëàäó çàñîáіâ äëÿ ëіêóâàííÿ êàøëþ і çàõâî-
ðþâàíü øëóíêà. Äëÿ ïîëîñêàííÿ ãîðëà âèêîðèñòîâóþòü 

Мал. 128. Морква – дворічна рослина: насіння моркви (а), 
рослина у перший рік росту (б), вигляд рослини на другий рік росту (в, г)

а б в г
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ðîñëèíàìè. Їõ íàçèâàþòü ðîñëèíîїäíèìè (íàïðèêëàä, çà-
єöü, êіíü, êîðîâà). Òі, õòî ñïîæèâàє іíøèõ òâàðèí, íàëå-
æàòü äî ì’ÿñîїäíèõ, àáî õèæàêіâ, ÿê-îò: âîâê, ëåâ, ñîâà. 
Іñíóþòü âñåїäíі òâàðèíè, ÿêі ìîæóòü æèâèòèñÿ ðîñëèí-
íîþ і òâàðèííîþ їæåþ, íàïðèêëàä âåäìіäü, ñâèíÿ. 

Îðãàíіçì áàãàòîêëіòèííèõ òâàðèí ñêëàäàєòüñÿ ç îðãà-
íіâ, ÿêі ìàþòü ïåâíå ïðèçíà÷åííÿ. Íàïðèêëàä, íàäõî-
äæåííÿ êèñíþ â îðãàíіçì і âèâåäåííÿ ç íüîãî âóãëåêèñëî-
ãî ãàçó çàáåçïå÷óþòü îðãàíè äèõàííÿ. Ó ëþäèíè і çâіðіâ – 
öå ëåãåíі, ó ðèá – çÿáðà. Çà îòðèìàííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí 
âіäïîâіäàþòü îðãàíè òðàâëåííÿ (íàïðèêëàä, øëóíîê). Çà-
âäÿêè îðãàíàì ÷óòòіâ (î÷і, íіñ, âóõà) òâàðèíè îðієíòóþòü-
ñÿ íà òåðèòîðії ñâîãî іñíóâàííÿ, â÷àñíî äіçíàþòüñÿ ïðî 
íåáåçïåêó ÷è íàÿâíіñòü їæі. 

Âàæëèâîþ îçíàêîþ òâàðèí є çäàòíіñòü àêòèâíî ðóõàòè-
ñÿ. Öüîìó ñïðèÿþòü ðîçâèíåíі ì’ÿçè і ðіçíîìàíіòíі êіí-
öіâêè. Îêðåìі ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ òâàðèí ïðåäñòàâëåíî 
íà ìàëþíêó 131.

 Мал. 131. Способи пересування тварин
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ïîêðèâіâ їõíüîãî òіëà. Äóæå áîëіñíèìè є âіä÷óòòÿ, êîëè 
æàëèòü îñà ÷è áäæîëà. Öå òîìó, ùî ÷åðåç ïðîêîë ó øêіðі 
âîíè ââîäÿòü ñâîþ îòðóòó. Îñîáëèâî íåáåçïå÷íî äëÿ ëþäè-
íè, êîëè її âæàëÿòü âіäðàçó áàãàòî îñ і áäæіë. 

Ó Êðèìó ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ îòðóéíі ïàâóêè êàðàêóðòè і òà-
ðàíòóëè, ó ñòåïàõ Óêðàїíè – ãàäþêà çâè÷àéíà (ìàë. 134, 3).
Її ìîæíà âïіçíàòè çà îñîáëèâèì âіçåðóíêîì íà ñïèíі. 
Ó ×îðíîìó é Àçîâñüêîìó ìîðÿõ ìåøêàє ðèáà ìîðñüêèé 
äðàêîí, ÿêèé áîëÿ÷å æàëèòü îòðóéíèìè øèïàìè, і ìåäó-
çà êîðåíåðîò, êîíòàêò ç ÿêîþ ñõîæèé íà îïіê êðîïèâîþ. 

Ùîá óáåçïå÷èòè ñåáå âіä îòðóéíèõ òâàðèí, äіçíàéñÿ, 
ÿêі òâàðèíè òâîєї ìіñöåâîñòі є îòðóéíèìè. Íàìàãàéñÿ 
óíèêàòè çóñòðі÷åé ç íèìè, à ó âèïàäêó êîíòàêòó ç îòðóé-
íîþ òâàðèíîþ ñëіä íåãàéíî çâåðíóòèñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ. 

 Мал. 133. Різноманітний світ тварин: 
дощовий черв’як (1), комаха (2),  павук (3), птах (4), ящірка (5),

перлівниця (6), риба (7), олень (8)
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Ñåðåä øàïèíêîâèõ ãðèáіâ áàãàòî òàêèõ, ÿêі âæèâàþòü 
ó їæó. Öå їñòіâíі ãðèáè (ìàë. 137). Ïðîòå іñíóþòü ãðèáè, 
âæèâàòè ÿêі íå ìîæíà â æîäíîìó ðàçі, òîìó ùî їõíє òіëî 
ìіñòèòü íåáåçïå÷íі (îòðóéíі) äëÿ æèòòÿ ëþäèíè ðå÷îâèíè. 
Òàêі ãðèáè íàçèâàþòü îòðóéíèìè (ìàë. 138). Ñìåðòåëü-
íî íåáåçïå÷íèìè є áëіäà ïîãàíêà, ÷îðòіâ ãðèá, ãіð÷è÷íèé 
ãðèá, ÷åðâîíèé і ïàíòåðíèé ìóõîìîðè.

Íåðіäêî îòðóéíі ãðèáè òàê ñõîæі íà їñòіâíі, ùî їõ âàæ-
êî âіäðіçíèòè. Çàïàì’ÿòàé çîëîòå ïðàâèëî – íå çáèðàé 
ãðèáіâ, ÿêèõ íå çíàєø, і òèõ, ùî ðîñòóòü îáàáі÷ äîðіã
і ïî   áëèçó âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ìіñò. 

Мал. 137. Їстівні шапинкові гриби: білий гриб (1), маслюки (2), 
печериці (3), лисички справжні (4), підосичник (5)

Мал. 138. Отруйні шапинкові гриби: бліда поганка (1), 
пантерний (2) і червоний (3) мухомори
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Ïðîòå áàêòåðії ìîæóòü çàâäàâàòè і øêîäè. Íàïðèêëàä, 
âîíè ìîæóòü æèâèòèñÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ – ì’ÿñîì, 
ðèáîþ òîùî, ÷åðåç ùî öі ïðîäóêòè ïñóþòüñÿ. 

Ñåðåä áàêòåðіé є é òàêі, ùî, ïîäіáíî äî ðîñëèí, óòâî-
ðþþòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ç íåîðãàíі÷íèõ.

ßê і іíøі îðãàíіçìè, áàêòåðії äèõàþòü êèñíåì, õî÷à ñå-
ðåä íèõ є é òàêі, ÿêèì äëÿ äèõàííÿ êèñåíü íå ïîòðіáíèé. 

Ïîòðàïèâøè ó ñïðèÿòëèâі óìîâè, áàêòåðії äóæå øâèä-
êî ðîçìíîæóþòüñÿ. Íàïðèêëàä, ñêèñàííÿ ìîëîêà – ðå-
çóëüòàò øâèäêîãî ðîçìíîæåííÿ áàêòåðіé, ÿêі â íüîãî ïî-
òðàïèëè. 

• ßêà êîðèñòü âіä áàêòåðіé

Ñåðåä áàêòåðіé є êîðèñíі òà øêіäëèâі äëÿ ëþäèíè. 
ßê çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ÷àñòèíà áàêòåðіé ðóéíóє âіäìåðëі 
ðåøòêè îðãàíіçìіâ. Ïðè öüîìó ґðóíò ïîïîâíþєòüñÿ íåîð-
ãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ïîòðіáíèìè äëÿ ðîñëèí. Іñíóþòü 
áàêòåðії, ÿêі ñòâîðþþòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ґðóíòó. Òîæ 
çàâäÿêè áàêòåðіÿì íà ïëàíåòі íå íàêîïè÷óþòüñÿ ðåøòêè 
âіäìåðëèõ ðîñëèí, òâàðèí, ãðèáіâ, à ґðóíò çáàãà÷óєòüñÿ 
íåîáõіäíèìè äëÿ ðîñëèí ðå÷îâèíàìè. 

Ó êèøå÷íèêó ëþäèíè æèâóòü êîðèñíі áàêòåðії, ÿêі 
óòâîðþþòü íåîáõіäíі âіòàìіíè і çàõèùàþòü ëþäèíó âіä 
іíøèõ áàêòåðіé, ÿêі є øêіäëèâèìè äëÿ її çäîðîâ’ÿ. Іñíó-
þòü áàêòåðії, ÿêі ïåðåòâîðþþòü ìîëîêî íà ñìåòàíó, êåôіð, 
ñèð, äîïîìàãàþòü ó âèãîòîâëåííі éîãóðòіâ, äåÿêèõ ñîðòіâ 
òâåðäîãî ñèðó (ìàë. 144). Çàãîòіâëÿ ñèëîñó íà êîðì òâàðè-
íàì і êâàøåííÿ êàïóñòè òåæ íå îáõîäèòüñÿ áåç áàêòåðіé. 

Мал. 144. Продукти харчування, створені за участю бактерій 
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• ×èì øêіäëèâі áàêòåðії

Êðіì ïñóâàííÿ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ, îñîáëèâó íåáåçïå-
êó äëÿ ëþäèíè ñòàíîâëÿòü õâîðîáîòâîðíі áàêòåðії, ÿêі ñïðè-
÷èíþþòü ðіçíі çàõâîðþâàííÿ, íàïðèêëàä àíãіíó, ïíåâìî-
íіþ. Äèçåíòåðіþ òà õîëåðó, ÿêі íàçèâàþòü õâîðîáàìè áðóä-
íèõ ðóê, òàêîæ ñïðè÷èíþþòü áàêòåðії. Òîìó ïàì’ÿòàé, 
ùî ïåðåä ñïîæèâàííÿì їæі ïîòðіáíî çàâæäè ðåòåëüíî 
ìèòè ðóêè. Ñòåæ, ùîá çàâæäè ÷èñòèì áóâ ïîñóä. 

Ñåðåä õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé áàãàòî òàêèõ, ÿêі ãè-
íóòü âіä ñîíÿ÷íèõ ïðîìåíіâ, íå âèòðèìóþòü êèï’ÿòіííÿ. 
Òîæ ïðîâіòðþâàííÿ ïðèìіùåíü, êèï’ÿòіííÿ ðå÷åé, ÿêè-
ìè êîðèñòóâàëàñÿ õâîðà ëþäèíà, äîïîìîæóòü çìåíøèòè 
ðèçèê ïîòðàïëÿííÿ õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé â îðãàíіçì. 
Âіä õâîðîї ëþäèíè áàêòåðії ìîæóòü ïîøèðþâàòèñü ÷åðåç 
îñîáèñòі ðå÷і, ïіä ÷àñ êàøëþ і ÷õàííÿ.
 Пригадай ç îñíîâ çäîðîâ’ÿ, äî ÿêèõ çàïîáіæíèõ çàõî-

äіâ òðåáà âäàòèñÿ, ùîá çàõèñòèòè ñåáå і íàâêîëèøíіõ âіä 
ïîøèðåííÿ õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ.

 Підсумки
 До бактерій належать переважно одноклітинні організми різної форми. 
 Бактерії мешкають всюди – у воді, ґрунті, різних організмах, у повітрі, на 
різних предметах.

 Серед бактерій є корисні та шкідливі для людини.

 Сторінка природодослідника 

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруй-
ними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості 
Мета: ознайомитися з представниками рослин, грибів і тварин, найпо-
ширенішими у своїй місцевості та отруйними.
Обладнання, матеріали: гербарні зразки рослин, колекції та опудала 
тварин, муляжі грибів, зображення (фотографії, малюнки) найпоширені-
ших й отруйних рослин, грибів і тварин своєї місцевості (див. Додатки). 
Завдання  1. Розглянь запропоновані вчителем зображення чи гербар-
ні зразки рослин, прочитай їхні назви. Дізнайся, де вони зростають (на 
лісовій галявині чи на березі водойми, затінених місцях чи добре освіт-
лених). Чи є серед цих рослин отруйні?
Завдання  2. Серед виданих зображень і муляжів грибів знайди їстівні 
та отруйні, прочитай їхні назви. Зверни увагу на колір шапки, форму пло-
дового тіла цих грибів. Дізнайся про місця їхнього зростання. 
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ëèíè ñóõîäîëó é ùå áàãàòî іíøèõ îðãàíіçìіâ ìåøêàþòü 
ó íàçåìíî-ïîâіòðÿíîìó ñåðåäîâèùі. Äîêëàäíіøå ïðî öі 
ñåðåäîâèùà æèòòÿ òè äіçíàєøñÿ ç íàñòóïíèõ ïàðàãðàôіâ. 

Íà îðãàíіçìè âîäíîãî, ґðóíòîâîãî é íàçåìíî-ïîâіòðÿíî-
ãî ñåðåäîâèù âïëèâàþòü ðіçíі óìîâè, ÿêі íàçèâàþòü ÷èí-
íèêàìè ñåðåäîâèùà. Їõ ìîæíà ïîäіëèòè íà äâі ãðóïè. Öå 
÷èííèêè íåæèâîї ïðèðîäè – âîäà, òåìïåðàòóðà, ïîâіòðÿ, 
ñâіòëî. Іñíóþòü òàêîæ і ÷èííèêè æèâîї ïðèðîäè, òîáòî 
âïëèâ îäíèõ îðãàíіçìіâ íà іíøі. 

Îêðåìó ãðóïó ÷èííèêіâ ñòàíîâëÿòü ðіçíі âïëèâè äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè íà îðãàíіçìè (ìèñëèâñòâî і ðèáàëüñòâî, îçå-
ëåíåííÿ ìіñò, âèñóøóâàííÿ áîëіò, âèðóáóâàííÿ ëіñіâ).

• Ïðî ÷èííèêè íåæèâîї ïðèðîäè

Ðîçãëÿíåìî, ÿêå çíà÷åííÿ äëÿ îðãàíіçìіâ ìàþòü ÷èííè-
êè íåæèâîї ïðèðîäè.

Âîäà íåîáõіäíà âñіì îðãàíіçìàì. Âîíà âõîäèòü äî ñêëà-
äó êîæíîї êëіòèíè, â îðãàíіçìàõ âîíà ðîç÷èíÿє ïîæèâíі 
ðå÷îâèíè і òðàíñïîðòóє їõ äî âñіõ îðãàíіâ. À äëÿ áàãàòüîõ 
îðãàíіçìіâ âîäà – ñåðåäîâèùå æèòòÿ. 

Òåïëî є âàæëèâèì ÷èííèêîì ïîøèðåííÿ îðãàíіçìіâ íà 
Çåìëі. Íà ïîëþñàõ ïëàíåòè, äå òåïëà ìàëî і ïàíóþòü íèçüêі 

Мал. 145. Наземно-повітряне (1), водне (2) 
й ґрунтове (3) середовища життя на Землі 

1

3

2
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òåìïåðàòóðè, æèâèõ іñòîò ìàéæå íåìàє. Ç íàáëèæåííÿì 
äî åêâàòîðà òåìïåðàòóðà ïіäâèùóєòüñÿ і êіëüêіñòü æèâèõ 
іñòîò çðîñòàє.

Ïîâіòðÿ є äæåðåëîì êèñíþ, íåîáõіäíîãî äëÿ äèõàííÿ áà-
ãàòüîõ îðãàíіçìіâ, à òàêîæ âóãëåêèñëîãî ãàçó, æèòòєâî âàæ-
ëèâîãî äëÿ ðîñëèí. Äëÿ іñíóâàííÿ ðîñëèí, òâàðèí і ëþäèíè 
âàæëèâî, ùîá ïîâіòðÿ áóëî ÷èñòèì, òîáòî íå ìіñòèëî ðå÷î-
âèí, øêіäëèâèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ó âåëèêèõ ìіñòàõ, ïîáëèçó àâ-
òîìàãіñòðàëåé, äåÿêèõ çàâîäіâ і ôàáðèê ó ñêëàäі ïîâіòðÿ ìіñ-
òÿòüñÿ øêіäëèâі ðå÷îâèíè. Їõ íàäõîäæåííÿ â îðãàíіçì çäàò-
íå ñïðè÷èíèòè íåáåçïå÷íі õâîðîáè ëþäèíè, òâàðèí і ðîñëèí. 

Ñâіòëî ïîòðіáíå äëÿ óòâîðåííÿ çåëåíèìè ðîñëèíàìè 
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. À áåç íèõ, ÿê âіäîìî, іñíóâàííÿ áіëü-
øîñòі îðãàíіçìіâ íàøîї ïëàíåòè áóëî á íåìîæëèâèì. Ïðî 
òå, ÿê ñâіòëî âïëèâàє íà ðіñò ðîñëèí, òè âæå çíàєø ç äîñëі-
äó, íàâåäåíîãî íà ñòîðіíöі ïðèðîäîäîñëіäíèêà â ïàðàãðà-
ôі 2 (äèâ. ñòîð. 11). Áàãàòüîì òâàðèíàì і ëþäèíі ñâіòëî äî-
ïîìàãàє êðàùå îðієíòóâàòèñÿ â ñåðåäîâèùі æèòòÿ, çîêðåìà 
ðîçðіçíÿòè ïðåäìåòè.

• ßê îðãàíіçìè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ðіçíîãî îñâіòëåííÿ

Ñâіòëî – âàæëèâèé ÷èííèê íåæèâîї ïðèðîäè, àëå ðіç-
íèì îðãàíіçìàì ïîòðіáíà íåîäíàêîâà éîãî êіëüêіñòü. Òàê, 
îäíі ðîñëèíè ðîñòóòü íà äîáðå îñâіòëþâàíіé òåðèòîðії. Їõ 
íàçèâàþòü ñâіòëîëþáíèìè. Öå ñîñíà, ñîíÿøíèê, ïøåíè-
öÿ òà іíøі. Іñíóþòü ðîñëèíè, ÿêі çðîñòàþòü òіëüêè â çà-
òіíåíèõ ìіñöÿõ, äå ñâіòëà íåáàãàòî. Öå òіíüîëþáíі ðîñëèíè

Мал. 146. Тіньолюбні (1, 2) і тіньовитривалі (3, 4) рослини:
копитняк (1), вороняче око (2), конвалія (3), бузок (4)

1 2 3 4
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(ìàë. 146, 1). Äî ãðóïè òіíüîâèòðèâàëèõ ðîñëèí íàëåæàòü 
òі, ÿêі äîáðå ðîçâèâàþòüñÿ і çà ÿñêðàâîãî îñâіòëåííÿ, і â çà-
òіíêó (ìàë. 146, 2).

Íàéâèðàçíіøèì ïðèñòîñóâàííÿì ðîñëèí äî ðіçíîãî 
îñâіòëåííÿ є ðîçìіðè ëèñòêà. Ó òіíåëþáíîãî êîïèòíÿêà 
(ìàë. 146, 1), ÿêèé ðîñòå â çàòіíåíèõ äіëÿíêàõ ëіñó, ëèñòêè 
âåëèêі, ùîá âëîâëþâàòè áіëüøå ñâіòëà. Ëèñòêè ñâіòëîëþá-
íèõ ðîñëèí äðіáíіøі (ìàë. 147, 1), à áëèñêó÷à ïîâåðõíÿ äå-
ÿêèõ ç íèõ (ìàë. 147, 2) âіäіãðàє ðîëü äçåðêàëà – âіäáèâàє 
ñîíÿ÷íі ïðîìåíі.

• Ïîâіòðÿ â æèòòі îðãàíіçìіâ

ßê âіäîìî, ó ïîâіòðі ìіñòèòüñÿ êèñåíü, íåîáõіäíèé îðãà-
íіçìàì äëÿ ïðîöåñіâ îáìіíó ðå÷îâèí і åíåðãії. І îðãàíіçìè 
ïðèñòîñóâàëèñÿ äî çàáåçïå÷åííÿ ñåáå êèñíåì ç ïîâіòðÿ. 
Íàïðèêëàä, â îðãàíіçì ðîñëèíè âіí ïîòðàïëÿє ÷åðåç ñïå-
öіàëüíі îòâîðè â ëèñòêàõ, à â îðãàíіçì òâàðèíè – çàâäÿêè 
ðіçíîìàíіòíèì îðãàíàì äèõàííÿ.

Ó ñêëàäі ïîâіòðÿ є òàêîæ âóãëåêèñëèé ãàç, ÿêèé íå-
îáõіäíèé ðîñëèíàì äëÿ óòâîðåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. 
À îò áàãàòüîì òâàðèíàì і ëþäèíі éîãî ïіäâèùåíèé âìіñò 
ó ïîâіòðі øêіäëèâèé. Ó ëþäåé ïîãіðøóєòüñÿ ñàìîïî÷óòòÿ, 
ìîæå ñòàòèñÿ çàïàìîðî÷åííÿ. 

Ïîâіòðÿ çàáåçïå÷óє ðîçñåëåííÿ ðîñëèí і òâàðèí. Òàê, 
ç âіòðîì ïåðåíîñÿòüñÿ íà ðіçíі âіäñòàíі íàñіííÿ і ïëîäè. 
Äëÿ öüîãî âîíè ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ, ÿê-îò 
ïàðàøóòèêè â íàñіííі êóëüáàáè, êðèëàòêè â ïëîäàõ êëå-
íà. Ïðîòå ñèëüíèé âіòåð ìîæå çàâäàòè øêîäè îðãàíіçìàì, 
íàïðèêëàä çëàìàòè ðîñëèíó àáî âèðâàòè її ç êîðåíåì. Çà-
ïîáіãòè öüîìó äîïîìàãàþòü ìіöíèé ñòîâáóð ó äåðåâ, ãíó÷êі 

Мал. 147. Лисохвіст (1) і магнолія (2) – світлолюбні рослини 

1 2
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ãіëêè â êóùіâ, ðîçâèíåíèé êîðіíü. Íà Çåìëі є òåðèòîðії, 
äå ïîñòіéíî äìóòü ñèëüíі âіòðè. Òîìó ðîñëèíè öèõ òåðè-
òîðіé íåâèñîêі àáî ìàþòü ïîäóøêîïîäіáíó ôîðìó. Âîíè 
íіáè ïðèòèñíåíі äî ïîâåðõíі, ùî äîïîìàãàє їì âèòðèìóâà-
òè äіþ âіòðó.

 Підсумки

 На планеті Земля сформувалися всі необхідні умови для існування 
життя: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла.

 Середовищем життя називають все, що оточує організм. Розрізняють 
наземно-повітряне, водне і ґрунтове середовище життя.

 Умови середовища, які впливають на організми, – це чинники середо-
вища. Розрізняють чинники неживої природи і чинники живої природи.

 До чинників неживої природи належать світло, вода, температура, 
повітря і поживні речовини.

 Організми мають певні пристосування до впливу різного освітлення,
і використання повітря.

 Сторінка природодослідника

Дослідницький практикум. Вплив температури, світла і вологості 
на проростання насіння. 
Тобі знадобляться: насіння квасолі і пшениці, чотири тарілки, вата, клап-
тики тканини, вода.
Дія  1. Поклади у дві тарілки на зволожену вату по п’ять насінин квасолі 
й пшениці та накрий клаптиком зволоженої тканини. Одну тарілку залиш 
на столі, іншу постав у холодне місце (погріб, холодильник).
Дія  2. Таку саму кількість насіння поклади на дві інші тарілки, не висти-
лаючи їх ватою. У першій насіння залиш сухим, у другій повністю залий 
його водою. Обидві тарілки залиш на столі.
Упродовж чотирьох-п’яти днів спостерігай за насінням в усіх тарілках
і записуй у календар спостережень. 
Які умови (нагрівання, освітлення, зволоження) є найкращими для про-
ростання насіння? 

 Перевір свої знання 

1. Які умови життя на планеті Земля? 
2. Що називають чинниками середовища? 
3. Назви чинники неживої природи. Як вони впливають на організми? 
4. Як рослини пристосовуються до різного освітлення ?

5*. Майже після кожного уроку вчитель провітрює шкільний клас, у якому 
тривало заняття. Чому щоразу необхідно провітрювати приміщення? 
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ïіñëÿ äîùó. Є ðîñëèíè, ÿêі çàïàñàþòü âîäó â ì’ÿñèñòèõ 
ëèñòêàõ (ìàë. 148, 3) і ñòåáëàõ.

Ðîñëèíè, êðіì òîãî, ìàþòü ðіçíі ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ 
çìåíøåííÿ âòðàòè âîäè ïіä ÷àñ âèïàðîâóâàííÿ. Íàïðèêëàä, 
ëèñòêè êîâèëè і òèï÷àêà âóçüêі é øîðñòêі, ó êàêòóñіâ âîíè 
ïåðåòâîðèëèñÿ íà êîëþ÷êè (ìàë. 148, 5). Îïóøåíі ëèñòêè 
ïîëèíó ïåðåøêîäæàþòü íàäìіðíîìó âèïàðîâóâàííþ. 

Ó òâàðèí, ÿêі ìåøêàþòü ó ïîñóøëèâèõ ìіñöåâîñòÿõ, 
є ðіçíі ïðèñòîñóâàííÿ äî ïіäòðèìàííÿ íåîáõіäíîãî âìіñòó 
âîäè â îðãàíіçìі òà åêîíîìíîãî її âèòðà÷àííÿ. Òàê, âåðá-
ëþä ìîæå íå ñïîæèâàòè âîäó òðèâàëèé ÷àñ, áî ï’є îäðàçó 
âåëèêó її êіëüêіñòü (çà ëі÷åíі õâèëèíè âіí çäàòåí âèïèòè 
ïîíàä 100 ë âîäè). À ùå âіí îäåðæóє âîäó â ðåçóëüòàòі õі-
ìі÷íèõ ðåàêöіé, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ іç æèðîì, íàêîïè÷åíèì 
ó ãîðáàõ. Õîâðàõè îòðèìóþòü âîäó, ñïîæèâàþ÷è ñîêîâèòі 
÷àñòèíè ðîñëèí. Êîìàõè óòðèìóþòü âîëîãó â îðãàíіçìі çà 
äîïîìîãîþ îñîáëèâèõ ïîêðèâіâ òіëà. 

• Ïðèñòîñóâàííÿ îðãàíіçìіâ äî íèçüêèõ і âèñîêèõ   
 òåìïåðàòóð 

Òåïëî – íåîáõіäíà óìîâà іñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ. Êîëè 
òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ çáіëüøóєòüñÿ, ëèñòêè áіëüøå âèïà-
ðîâóþòü âîäè. Çàâäÿêè öüîìó çíèæóєòüñÿ òåìïåðàòóðà 
òіëà ðîñëèíè. 

Äåÿêі ïðèñòîñóâàííÿ òâàðèí äî âèñîêèõ òåìïåðàòóð 
òîáі âіäîìі. Ïðèãàäàé, ÿê ñïåêîòíîãî ëіòíüîãî äíÿ ñîáàêè 
âèñîâóþòü ÿçèêà. Ç éîãî ïîâåðõíі âèïàðîâóєòüñÿ âîëîãà 
і öå ñïðèÿє îõîëîäæåííþ òіëà òâàðèí. Ó ëþäèíè ïåðåãðі-
âàííþ òіëà çàïîáіãàє âèäіëåííÿ ïîòó.

Çâіðі і ïòàõè çáåðіãàþòü òåïëî çà äîïîìîãîþ ãóñòîї øåð-
ñòі ÷è ïіð’ÿ. Òâàðèíè, ÿêі æèâóòü ó õîëîäíèõ îêåàíі÷íèõ 
âîäàõ àáî â ìіñöåâîñòі ç äóæå íèçüêîþ òåìïåðàòóðîþ ïî-
âіòðÿ (íàïðèêëàä, êèòè, òþëåíі, ìîðæі, áіëі âåäìåäі), ìà-
þòü ÷èìàëі çàïàñè ïіäøêіðíîãî æèðó (ìàë. 149). 

ßêùî äåííà òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ äóæå âèñîêà, áіëüøіñòü 
òâàðèí õîâàєòüñÿ ó íîðè àáî çàðèâàєòüñÿ â ïіñîê. Öå ðіçíî-
ìàíіòíі ïàâóêè, ÿùіðêè, òóøêàí÷èêè. À êîëè òåìïåðàòóðà 
ïîâіòðÿ çíèæóєòüñÿ, âîíè âèõîäÿòü íà ïîëþâàííÿ. Òàêà 
ïîâåäіíêà öèõ òâàðèí çóìîâëåíà çìіíîþ òåìïåðàòóðè.
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• Ïåðіîäè÷íі çìіíè ñåðåäîâèùà і îðãàíіçìè

Ç ðóõîì íàøîї ïëàíåòè íàâêîëî Ñîíöÿ і íàâêîëî ñâîєї 
îñі ïîâ’ÿçàíі òàêі ÿâèùà ïðèðîäè, ÿê çìіíè ïіð ðîêó і 
÷åðãóâàííÿ äíÿ і íî÷і. Âîíè ñóïðîâîäæóþòüñÿ çìіíàìè 
óìîâ ñåðåäîâèùà. Íàïðèêëàä, óçèìêó òåìïåðàòóðà ïîâі-
òðÿ çíèæóєòüñÿ, à âëіòêó âîíà äîñèòü âèñîêà; êіëüêіñòü 
ñâіòëà âäåíü çíà÷íî áіëüøà, íіæ óíî÷і. Òàêі çìіíè ïîâòî-
ðþþòüñÿ ÷åðåç ïåâíі ïðîìіæêè ÷àñó (îäèí ðіê, îäèí äåíü), 
ÿêі íàçèâàþòü ïåðіîäàìè. Òîìó çìіíè ó ïðèðîäі, ïîâ’ÿçàíі 
іç öèìè ïåðіîäàìè, íàçèâàþòü ïåðіîäè÷íèìè. 

• ßê îðãàíіçìè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî çìіíè äíÿ і íî÷і

Êіëüêіñòü ñâіòëà ñâіòëîї і òåìíîї ïîðè äîáè ðіçíà, òîæ 
çìіíà äíÿ і íî÷і òàêîæ âïëèâàє íà ïîâåäіíêó æèâèõ іñ-
òîò. Òàê, є ðîñëèíè, ÿêі íà íі÷ ñòóëÿþòü ëèñòêè (êâà-
ñåíèöÿ) ÷è ïå ëþñòêè êâіòîê (êóëüáàáà). Іíøі, íàâïàêè, 
ðîç êðèâàþòü êâіòêè ñàìå âíî÷і, íàïðèêëàä ìàòіîëà, êîëè 
âèëіòàþòü íі÷íі ìåòåëèêè. 

Áіëüøіñòü òâàðèí àêòèâíі âäåíü і âіäïî÷èâàþòü óíî÷і. 
Íàïðèêëàä, ÿñòðóá і ñîêіë àêòèâíî øóêàþòü çäîáè÷ óäåíü, 
êîëè ñâіòëà äîñòàòíüî. Ñîâà і êàæàí äîáðå áà÷àòü ó òåìðÿâі, 

Мал. 149. Пристосування тварин до низької температури 
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òîæ ïîëþþòü óíî÷і. Àêòèâíіñòü òâàðèí ïóñòåëі âíî÷і é âіä-
ïî÷èíîê ó çàòіíåíèõ ìіñöÿõ ñïåêîòíîї äíèíè – öå ïðèñòî-
ñóâàííÿ äî ïåðіîäè÷íèõ çìіí òåìïåðàòóðè é âîëîãè. 

• ßê îðãàíіçìè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî çìіí ïіð ðîêó

Äëÿ æèâîї ïðèðîäè Óêðàїíè îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü 
ñåçîííі çìіíè, ïîâ’ÿçàíі çі çìіíàìè ïіð ðîêó. Îñîáëèâî 
âàæêèì ïåðіîäîì äëÿ ðîñëèí і òâàðèí є çèìîâі õîëîäè. 

 Äëÿ ðîñëèí і òâàðèí Óêðàїíè îñіíü – öå ïåðіîä, êîëè 
âîíè àêòèâíî ãîòóþòüñÿ äî íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ çèìè. 
Їæàê çíîñèòü äî íîðè ñóõå ëèñòÿ і ì’ÿêèé ëіñîâèé ìîõ. 
Òàê âіí ãîòóє ñîáі ãíіçäî äëÿ çèìіâëі. Áіëêà ðîáèòü çàïàñè 
їæі â äóïëàõ, êîðі äåðåâ, íàâіòü âèðèâàє â ґðóíòі ÿìêè. 
Ó òàêі «êîìіð÷èíè» áіëêà ïðèíîñèòü ãîðіõè, æîëóäі, ãðè-
áè, ðіçíîìàíіòíå íàñіííÿ, çàñóøåíèõ êîìàõ. Ó áàãàòüîõ 
òâàðèí (ëèñèöі, âîâêà òà іíøèõ) ãóñòіøàє õóòðî, à â çàéöÿ 
áіëîãî âîíî ùå é çìіíþє êîëіð (ìàë. 150). 

ßê âіäîìî, âîñåíè äåíü êîðîòøèé, íіæ óëіòêó. Ñêîðî-
÷åííÿ äîâæèíè ñâіòëîâîãî äíÿ ñëóãóє ðîñëèíàì ñèãíàëîì: 
ñëіä ñêèäàòè ëèñòêè. Öå ÿâèùå íàçèâàþòü ëèñòîïàäîì. 
ßêáè ëèñòÿíі äåðåâà íå ñêèäàëè ëèñòêè, âîíè á çàãèíóëè 
âіä íåäîñòàòíüîї êіëüêîñòі âîëîãè. Àäæå âçèìêó ðîñëèíà 
íå ìîæå âáèðàòè âîëîãó ç ïðîìåðçëîãî ґðóíòó, à ëèñòêè 
ïðîäîâæóâàëè á її âèïàðîâóâàòè. 

Îòæå, ëèñòîïàä – ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèíè äî çìåíøåí-
íÿ âèïàðîâóâàííÿ âîäè âçèìêó. ×îìó æ íåìàє ëèñòîïàäó 
ó õâîéíèõ ðîñëèí ñîñíè і ÿëèíè? Âèÿâëÿєòüñÿ, їõíі ëèñ-
òî÷êè ìàþòü äóæå ìàëåíüêó ïîâåðõíþ, âêðèòі ùіëüíîþ 

Мал. 150. Тварини готуються до зими 
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øêіðî÷êîþ і øàðîì âîñêó. Öå çàõèùàє õâîéíі ðîñëèíè 
âіä íàäìіðíîãî âèïàðîâóâàííÿ. 

Âçèìêó äåðåâî íå ðîñòå, íå óòâîðþє ïîæèâíі ðå÷îâèíè, 
íå öâіòå. Âîíî íіáè çàñèíàє. Òàêèé ñòàí ðîñëèí íàçèâàþòü 
ñòàíîì çèìîâîãî ñïîêîþ. 

Ïåðåæèòè ãîëîäíó çèìó áóðîìó âåäìåäþ äîïîìàãàє 
ñïëÿ÷êà. Ó öåé ÷àñ âіí íå ðóõàєòüñÿ, òåìïåðàòóðà éîãî òіëà 
çíèæóєòüñÿ, à ðîáîòà ñåðöÿ і ëåãåíіâ óïîâіëüíþєòüñÿ. Âåä-
ìіäü íå õàð÷óєòüñÿ, òî ÷îìó æ âіí íå ãèíå? Æèòòÿ âåäìåäÿ 
ïіäòðèìóєòüñÿ çà ðàõóíîê õіìі÷íèõ ðåàêöіé, ùî âіäáóâà-
þòüñÿ іç æèðîì, ÿêèé òâàðèíà íàêîïè÷óâàëà, ãîòóþ÷èñü äî 
õîëîäіâ. ×àñòî âåäìåäÿ ó ñïëÿ÷öі çîáðàæóþòü òàê, íіáè âіí 
ñìîê÷å ëàïó. Ðîáèòü âіí öå íå âіä ãîëîäó, à ùîá çâîëîæó-
âàòè ïåðåñèõàþ÷і ïіäîøâè ëàï і çãðèçàòè íà íèõ óùіëüíåíі 
äіëÿíêè.

Ç íàñòàííÿì çèìè ïòàõè ïîòåðïàþòü íå ëèøå ÷åðåç õîëîä, 
à é ÷åðåç ãîëîä. Çíèêàþòü êîìàõè, íàñіííÿ і ïëîäè, ÿêèìè 
âîíè æèâëÿòüñÿ. Äî òîãî æ çàìåðçàþòü âîäîéìè, äå ìåøêà-
þòü âîäîïëàâíі ïòàõè. Òîìó áàãàòî ïòàõіâ (ëàñòіâêè, çîçóëі, 
êà÷êè, ãóñè, ñîëîâ’ї, æóðàâëі òà іíøі) íà çèìіâëþ âіäëіòàþòü 
ó ìіñöåâîñòі çі ñïðèÿòëèâіøèìè óìîâàìè æèòòÿ (ìàë. 151). 
Òàì äîñòàòíüî òåïëà, âîäè, êîðìó. Ïòàõіâ, ÿêі çäіéñíþþòü 
òàêі ïåðåëüîòè, íàçèâàþòü ïåðåëіòíèìè. Ïіä ÷àñ ïåðåëüîòіâ 
ïòàõè ðîáëÿòü çóïèíêè äëÿ âіäïî÷èíêó і ãîäіâëі. 

Ïåðøèìè âіäëіòàþòü êîìàõîїäíі ïòàõè, íàïðèêëàä ëàñ-
òіâêè. Íàïðèêіíöі âåðåñíÿ і â æîâòíі âîíè óòâîðþþòü âå-
ëèêі çãðàї і çáèðàþòüñÿ ó âèðіé. Çãðàї ìіñüêèõ ëàñòіâîê 
ìîæíà ïîáà÷èòè âîñåíè íà åëåêòðè÷íèõ äðîòàõ. 

Мал. 151. Перелітні птахи ластівки (1) і гуси (2) відлітають у місцевості
зі сприятливішими умовами життя

1 2
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Ïіçíіøå çà âñіõ âіäëіòàþòü ïòàõè, ÿêі æèâóòü ó âîäîé-
ìàõ, óçáåðåææÿõ і áîëîòàõ. Öå äèêі êà÷êè і ãóñè, ëåáåäі é 
æóðàâëі òà іíøі. Âîíè çáèðàþòüñÿ ó âèðіé, êîëè âîäîéìè 
ïî÷èíàþòü çàìåðçàòè. Öі ïòàõè øèêóþòüñÿ òàêèì ÷èíîì, 
ùî óòâîðþþòü ôіãóðó, ñõîæó íà òðèêóòíèê. Її íàçèâàþòü 
êëèíîì. Æóðàâëі ëåòÿòü êëèíîì íà çíà÷íіé âèñîòі і ñïî-
âіùàþòü ïðî ñåáå ãîëîñíèì êóðëèêàííÿì.

Íàâåñíі Ñîíöå ïî÷èíàє áіëüøå çіãðіâàòè Çåìëþ і æèâà 
ïðèðîäà ïðîêèäàєòüñÿ. Ïîâåðòàþòüñÿ ïòàõè ç òåïëèõ êðà-
їâ. Ïåðøèìè äî íàñ ïðèëіòàþòü ëåëåêè, æàéâîðîíêè і ãó   -
ñè. Çäàâíà óêðàїíöі ââàæàëè, ùî ñàìå âîíè ïðèíîñÿòü 
âåñíÿíå òåïëî. Іç çèìîâèõ óêðèòòіâ âèõîäÿòü ïîãðіòèñÿ 
íà ñîíå÷êó êîìàõè і çâіðі, òîðóþòü øëÿõ äî ñîíöÿ і òåïëà 
ïåðâîöâіòè, íà äåðåâàõ і êóùàõ ðîçêðèâàþòüñÿ ëèñòî÷êè. 

Ëіòíüîї ïîðè óìîâè ñåðåäîâèùà æèòòÿ áàãàòüîõ òâàðèí 
íàéáіëüø ñïðèÿòëèâі. Òîæ âîíè àêòèâíî æèâëÿòüñÿ, ðîñ-
òóòü, íàðîäæóþòü ïîòîìñòâî, äîãëÿäàþòü çà íèì. À âîñå-
íè çíîâó ïî÷èíàþòü ãîòóâàòèñÿ äî çèìè. 

 Підсумки
 Організми мають різні пристосування до умов різного зволоження, до дії 
високих і низьких температур. 

 У природі відбуваються періодичні зміни умов середовища, зокрема 
зміна дня і ночі, чергування пір року. 

 Листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів – 
пристосування організмів до періодичних змін умов середовища життя.

 Перевір свої знання
1. Яке значення води і тепла для рослин і тварин?
2. Які пристосування мають рослини і тварини, щоб врятуватися від пе-
регрівання і забезпечити себе водою? 

3. Що допомагає тваринам, зображеним на малюнку 149, виживати в умо-
вах низьких температур? 

4. Як тварини і рослини пристосовані до періодичних змін умов середо-
вища? Наведи приклади таких пристосувань.

 Попрацюйте в групах

Складіть кросворд на одну з тем: «Чинники неживої природи й організ-
ми», «Природа восени», «Зимовий спокій організмів», «Весняна пора». 
Обміняйтеся складеними кросвордами у класі і влаштуйте змагання, яка 
група найшвидше розв’яже кросворд. 
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é ãóñàê. Öå òðèâàє äîòè, äîêè ãóñåíÿòà íà ïîâåðíóòüñÿ 
äî áàòüêіâ. 

Òâàðèíè íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà ñïіëêóþòüñÿ 
òàêîæ çà äîïîìîãîþ çàïàõіâ. Àäæå çàâäÿêè äèôóçії çàïà-
õè äîáðå ïîøèðþþòüñÿ â ïîâіòðі і ñïðèéìàþòüñÿ òâàðè-
íàìè, ó ÿêèõ äîáðå ðîçâèíåíèé íþõ. Íàïðèêëàä, íàçåìíі 
õèæàêè âîâê і ëèñèöÿ äіçíàþòüñÿ ïðî íàáëèæåííÿ çäî-
áè÷і çà її çàïàõîì. Ñîáàêà ìîæå íå âïіçíàòè ãîñïîäàðÿ ïî 
õîäі ÷è âáðàííі, àëå îáîâ’ÿçêîâî âіä÷óє éîãî çàïàõ.

Ðîñëèíè ç íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà îòðèìóþòü 
ñîíÿ÷íå ñâіòëî é âóãëåêèñëèé ãàç, íåîáõіäíі äëÿ óòâîðåí-
íÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, і êèñåíü äëÿ äèõàííÿ. 

Ó äåÿêèõ ðîñëèí ïëîäè і íàñіííÿ ïîøèðþþòüñÿ âі-
òðîì. Äëÿ öüîãî іñíóþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ. Öå 
і êðèëüöÿ, і ëåòþ÷êè òà іíøі (ìàë. 152).

• Ïðî òèõ, õòî áіãàє, ñòðèáàє і ïîâçàє

Ìåøêàíöі íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäîâèùà ïåðåñóâà-
þòüñÿ і â ïîâіòðі, і ïî çåìëі. Äëÿ öüîãî âîíè ìàþòü ðіçíî-
ìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ. 

Íàçåìíі òâàðèíè áіãàþòü, ñòðèáàþòü (ìàë. 153). Öå çà-
áåçïå÷óєòüñÿ ðіçíîþ áóäîâîþ їõíіõ êіíöіâîê. Íàïðèêëàä, 
îëåíü і êіíü áіãàþòü, ñïèðàþ÷èñü íà ïàëüöі. Âîíè âêðèòі 
òâåðäèì ÷îõëîì, ùî íàçèâàєòüñÿ êîïèòîì. Çà öієþ îçíà-
êîþ âèîêðåìëåíî ãðóïó êîïèòíèõ òâàðèí. Øèðîêі êîïèòà 
і äîâãі íîãè ëîñÿ äàþòü éîìó çìîãó ðóõàòèñÿ ïî çàáîëî-
÷åíіé ìіñöåâîñòі. Ìåíøі і âóæ÷і êîïèòà äèêèõ êіç äîïî-
ìàãàþòü їì ïіäíіìàòèñÿ êðóòèìè êàì’ÿíèñòèìè ñêåëÿìè. 

Мал. 152. Пристосування плодів до поширення у повітрі
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Ñòðèáêàìè ïåðåìіùóþòüñÿ çåëåíèé êîíèê, æàáà, çà-
єöü, êåíãóðó. Ó öüîìó їì äîïîìàãàþòü çàäíі êіíöіâêè, ÿêі 
ñèëüíіøі é äîâøі çà ïåðåäíі (ìàë. 153). 

Âóæ (ìàë. 153), ãàäþêà ìàþòü ãíó÷êå òіëî. Âîíè âèãè-
íàþòü éîãî õâèëåïîäіáíî і çàâäÿêè öüîìó ïîâçàþòü. 

• Íàðîäæåíі ëіòàòè

Ó ïîâіòðі çíà÷íó ÷àñòèíó æèòòÿ ïðîâîäÿòü ïòàõè, ìå-
òåëèêè, ìóõè òà іíøі òâàðèíè. Ëіòàòè їì äîïîìàãàþòü 
êðèëà. Ñåðåä çâіðіâ òіëüêè êàæàíè ìàþòü êðèëà і çäàò-
íі äî àêòèâíîãî ïîëüîòó. Іíøі ïðåäñòàâíèêè çâіðіâ ëèøå 
íà äåÿêèé ÷àñ ìîæóòü çàòðèìàòèñü ó ïîâіòðі, êîëè ïåðå-
ñòðèáóþòü ç äåðåâà íà äåðåâî. Íàïðèêëàä, ó áіëêè ëåòÿãè 
ç áîêіâ òіëà є øèðîêі ñêëàäêè øêіðè, ÿêі âîíà ðîçïðàâëÿє 
ó ïîâіòðі é âèêîðèñòîâóє ÿê ïàðàøóò. 

Ðîçãëÿíü íà ìàëþíêó 154 ïðèêëàäè ïðèñòîñóâàíü òâà-
ðèí äëÿ ïåðåñóâàííÿ â ïîâіòðі.

Ïòàõè – îñîáëèâà ãðóïà òâàðèí, çäàòíèõ äî ïîëüîòó, 
ïåðåìіùåííÿ ïî çåìëі é âîäі. Çâåðíè óâàãó íà òå, ùî ñå-
ðåä ñó÷àñíèõ ìåøêàíöіâ íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî ñåðåäî-
âèùà, çäàòíèõ äî ïîëüîòó, íåìàє òâàðèí ç âåëèêîþ ìà-
ñîþ. ßñíà ðі÷, çíà÷íà ìàñà çàâàæàëà á òâàðèíі ïіäíіìàòè 
ñâîє òіëî â ïîâіòðÿ і ðóõàòèñÿ â íüîìó. ßêùî ëіòàþ÷і 
êîìàõè ìàëåíüêі é ëåãåíüêі, òî ïòàõè íàáàãàòî âàæ÷і.

Мал. 153. Тварини – мешканці наземно-повітряного середовища
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Ïðîòå âîíè ëåãêî ïіäíіìàþòüñÿ ó âèñî÷іíü, âïðàâíî äî-
ëàþòü ïîâіòðÿíі òå÷ії, à äåÿêі ùå é ïîëþþòü ó ïîâіòðі. 
Çëіòàòè â ïîâіòðÿ é ïåðåìіùóâàòèñÿ â íüîìó ïòàõàì 
äîïîìàãàþòü íå ëèøå êðèëà. Ñïðèÿє ïîëüîòó ïіð’ÿ і 
ïîâіòðÿ, ÿêå є â ïîðîæíèíàõ êіñòîê ïòàõà, ùî ðîáèòü éîãî
ëåãøèì. 

Äîêëàäíіøå ïðî òå, ÿê ïòàõè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ïî-
ëüîòó, òè äіçíàєøñÿ íà óðîêàõ áіîëîãії. 

 Підсумки

 Умови наземно-повітряного середовища досить різноманітні. Провідну 
роль серед чинників неживої природи тут відіграє освітленість, темпе ра-
тура, вологість, газовий склад повітря. 

 Характерною ознакою наземно-повітряного середовища є значні зміни 
температури упродовж доби і протягом року.

 Завдяки сприятливим умовам у наземно-повітряному середовищі світ 
його мешканців різноманітний.

 Тваринам наземно-повітряного середовища властиві різні способи 
переміщення. 

 Тварини в наземно-повітряному середовищі для орієнтації у просторі 
використовують органи зору, слуху, нюху. 

Мал. 154. Пристосування тварин до руху в повітрі
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Ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі ìåíøå ñâіòëà, íіæ ó íàçåìíî-ïî-
âіòðÿíîìó. Òîìó âîäÿíі ðîñëèíè çðîñòàþòü çäåáіëüøîãî 
â íåãëèáîêèõ, äîñòàòíüî îñâіòëåíèõ ìіñöÿõ. Ç ãëèáèíîþ 
êіëüêіñòü ñâіòëà çìåíøóєòüñÿ, òîìó ðîñëèí ñòàє ìåíøå. 

Òâàðèíè – ìåøêàíöі âîäíèõ ãëèáèí ïåðåáóâàþòü ó ñó-
öіëüíіé òåìðÿâі. Їõíі î÷і àáî äóæå âåëèêі, ùîá âëîâëþâà-
òè ñâіòëî, àáî âçàãàëі âіäñóòíі. Ó äåÿêèõ ãëèáîêîâîäíèõ 
îðãàíіçìіâ є ñâіòíі îðãàíè (ìàë. 156). 

Ó õîëîäíèõ ìîðÿõ òåìïåðàòóðà âîäè íèçüêà, àëå é òàì 
íå ïðèïèíÿєòüñÿ æèòòÿ. Òóò ìåøêàþòü òâàðèíè äîâîëі 
âåëèêèõ ðîçìіðіâ – ìîðñüêі ñëîíè, ìîðæі, òþëåíі òà іíøі. 
ßê âîíè ïðèñòîñóâàëèñü äî іñíóâàííÿ çà öèõ óìîâ, íå ìà-
þ÷è ãóñòîãî õóòðà ÷è ïіð’ÿ, ÿêі á ðÿòóâàëè їõ âіä õîëîäó? 
Âèÿâëÿєòüñÿ, öі òâàðèíè ïіä øêіðîþ ìàþòü òîâñòèé ïðî-
øàðîê æèðó, òîâùèíà ÿêîãî ìîæå ñÿãàòè ïіâìåòðà. Öå і є 
їõíіì íàäіéíèì çàõèñòîì.

Ðîñëèíè âîäíîãî ñåðåäîâèùà – âàæëèâі ïîñòà÷àëüíèêè 
êèñíþ äëÿ âñіõ éîãî ìåøêàíöіâ. Ó âîäîéìàõ íå ïîáà÷èø 
äåðåâ ç ìіöíèì ñòîâáóðîì, çàòå áàãàòî âîäîðîñòåé іç ãíó÷-
êèì òіëîì (ìàë. 157, 1). 

Ðîñòóòü ó âîäîéìàõ і êâіòêîâі ðîñëèíè, íàïðèêëàä ëà-
òàòòÿ áіëå і ãëå÷èêè æîâòі (ìàë. 157). Êîðåíÿìè âîíè ïðè-
êðіïëåíі äî äíà âîäîéìè, à їõíі ëèñòêè é êâіòêè ïëàâàþòü 
íà її ïîâåðõíі. Ëèñòêè äåÿêèõ âîäÿíèõ ðîñëèí íàãàäóþòü 
ñòðі÷êè. Òàê çáіëüøóєòüñÿ їõíÿ ïîâåðõíÿ, ùîá âáèðàòè ç 
âîäè êèñåíü і ïîæèâíі ðå÷îâèíè. 

Çàâäÿêè âìіñòó ðіçíîìàíіòíèõ ðå÷îâèí ó âîäі ïðіñíі
é ñîëîíі âîäîéìè íàñåëåíі ðіçíèìè îðãàíіçìè. Òàê, íàéáіëü-
øèé õèæàê óêðàїíñüêèõ ðі÷îê ùóêà íå ìàє ïðèñòîñóâàíü 

Мал. 157. Водяні рослини: водорість спірогіра (1), 
латаття біле (2), глечики жовті (3)

1 2 3
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äî æèòòÿ ó ñîëîíîìó ìîðі, à íåáåçïå÷íà àêóëà íå çìîæå 
іñíóâàòè â ïðіñíèõ âîäîéìàõ. 

• ßê ðóõàþòüñÿ âîäÿíі òâàðèíè

Âîäíå ñåðåäîâèùå áіëüø ùіëüíå ïîðіâíÿíî ç íàçåìíî-
ïîâіòðÿíèì. Ëþäèíі ñêëàäíіøå áіãòè і ñòðèáàòè ó âîäі, 
íіæ íà ñóõîäîëі. Êóïàþ÷èñü ó ðі÷öі, ñòàâêó àáî ìîðі òè, 
íàïåâíî, ïîìі÷àâ, ùî ñëіä äîêëàñòè áіëüøå çóñèëü, ùîá 
äîáіãòè äî ì’ÿ÷à ÷è âèñîêî ïіäñòðèáíóòè. Âîäà ÷èíèòü 
îïіð ðóõàì äóæ÷å, íіæ ïîâіòðÿ. Ïðîòå âîäÿíі òâàðèíè 
ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ äî ðóõó ó âîäíîìó 
ñåðåäî âèùі. 

Ìàëåíüêі ðà÷êè äàôíії òà öèêëîïè (ìàë. 158, 1, 2) íіáè 
çàâèñàþòü ó òîâùі âîäè ÷è íà її ïîâåðõíі, ïіäõîïëþþòüñÿ 
òå÷іÿìè і ïåðåíîñÿòüñÿ â іíøі ìіñöÿ. Ìåäóçà óòðèìóєòüñÿ 
ó âîäі çàâäÿêè ôîðìі òіëà, ùî íàãàäóє äçâіí (ìàë. 158, 3). 
Ñòèñêàþ÷è éîãî, ìåäóçà âèøòîâõóє ñòðóìіíü âîäè, à ñàìà 
ðóõàєòüñÿ â ïðîòèëåæíèé áіê. Ïîäіáíèé ñïîñіá ïåðåìіùåí-
íÿ âëàñòèâèé і êàëüìàðó òà âîñüìèíîãó (ìàë. 158, 4, 5). 

Ðîçãëÿíåìî, ÿê іíøі ìåøêàíöі âîäíîãî ñåðåäîâèùà 
ïðèñòîñîâàíі äî àêòèâíîãî ðóõó àáî ïëàâàííÿ. Ïî÷íåìî 
ç ðèá. 

Мал. 158. Тварини водойм: дафнія (1), циклоп (2), кальмар (3), 
медуза (4), восьминіг (5)

1 2 3

4 5
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Çâåðíè óâàãó íà ôîðìó òіëà ðèá (ìàë. 159). Ãîëîâà äåùî 
çàãîñòðåíà, âіä íåї òіëî ïîñòóïîâî ïîòîâùóєòüñÿ, äîñÿãàє 
íàéáіëüøîї òîâùèíè ïîñåðåäèíі é çâóæóєòüñÿ äî õâîñòà. 
Çàâäÿêè öüîìó òіëî ðèáè ç ìåíøèì íàïðóæåííÿì âðіçà-
єòüñÿ ó òîâùó âîäè. Âîäà íà÷å îáòіêàє ðèáó. Òîìó òàêà 
ôîðìà òіëà äіñòàëà íàçâó îáòі÷íîї. Ëþäèíà âèêîðèñòàëà 
òàêó ôîðìó ó êîðàáëåáóäóâàííі äëÿ ñòâîðåííÿ ïіäâîäíèõ 
÷îâíіâ. Çáåðіãàòè ðіâíîâàãó òіëà і øâèäêî ðóõàòèñÿ ðèáі 
äîïîìàãàþòü ïëàâöі íà ñïèííîìó é ÷åðåâíîìó áîöі òіëà, 
à õâîñòîâèé ïëàâåöü âèêîíóє ðîëü êåðìà.

Ïðèñòîñóâàííÿì æàá і âîäîïëàâíèõ ïòàõіâ äî ðóõó 
ó âîäíîìó ñåðåäîâèùі є ïëàâàëüíі ïåðåòèíêè ìіæ ïàëüöÿ-
ìè íіã (ìàë. 160, 1, 2).

Îðãàíàìè ðóõó ìåøêàíöіâ õîëîäíèõ ìîðіâ і îêåàíіâ 
òþëåíÿ і ìîðæà є ëàñòè (ìàë. 160, 3). Çàâäÿêè íèì öі 
òâàðèíè âïðàâíî ïëàâàþòü, à îò âèïîâçàþ÷è íà êðèæèíè, 
âîíè ñòàþòü äîâîëі íåïîâîðîòêі. 

Мал. 159. Риби – типові мешканці водойм

Мал. 160. Пристосування до руху у воді жаби (1), качки (2) і тюленя (3)

1 2 3
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• Ïðî äåÿêèõ ìåøêàíöіâ âîäîéì Óêðàїíè

Æóê-ïëàâóíåöü (ìàë. 161, 1) – âåëèêà êîìàõà óêðàїí-
ñüêèõ ïðіñíèõ âîäîéì. Ïëîñêå, ãëàäêå é çàîêðóãëåíå òіëî 
æóêà ðîçòèíàє âîäó, íà÷å ïіäâîäíèé ÷îâåí. Çàäíÿ ïàðà 
íіã ïëàâóíöÿ ñõîæà íà âåñëà. Çàâäÿêè íèì æóê ïëàâàє
ç òàêîþ øâèäêіñòþ, ùî ìîæå ïîçìàãàòèñÿ ç ðèáîþ. Æóê-
ïëàâóíåöü äèõàє êèñíåì ïîâіòðÿ. ×àñ âіä ÷àñó âіí âèñòàâ-
ëÿє ç âîäè çàäíіé êіíåöü òіëà. ×åðåç íàÿâíі â íüîìó ñïåöі-
àëüíі îòâîðè ïîâіòðÿ ïîòðàïëÿє â îðãàíіçì æóêà. 

Ç âîäíèì ñåðåäîâèùåì ïîâ’ÿçàíî æèòòÿ êðèæíÿ
(ìàë. 161, 2) – âåëèêîї äèêîї êà÷êè. Çàâäÿêè ïåðåòèíêàì 
ìіæ ïàëüöÿìè íіã, öåé âîäîïëàâíèé ïòàõ âïðàâíî ïëàâàє. 
À îò íà áåðåçі êðèæåíü ðóõàєòüñÿ ïîâіëüíî. Ïòàõ äîâãî 
ïåðåáóâàє íà âîäі, іíîäі ñïðèòíî ïіðíàє, àëå íå íàìîêàє. 
Öüîìó ñïðèÿþòü âîäîâіäøòîâõóâàëüíі ðå÷îâèíè, ÿêèìè 
âêðèòå ïіð’ÿ, à òàêîæ ìàëåíüêі áóëüáàøêè ïîâіòðÿ ìіæ 
ïіð’їíêàìè. 

Ó âîäîéìàõ і íà їõíіõ óçáåðåææÿõ ìåøêàє áîáåð
(ìàë. 161, 3). Ïëàâàëüíі ïåðåòèíêè íà íîãàõ äîïîìàãàþòü 
áîáðó ðóõàòèñÿ ó âîäі, à õâіñò ó ôîðìі âåñëà – çìіíþâàòè 
íàïðÿìîê ðóõó. Òîáòî õâіñò áîáðà âèêîíóє ðîëü êåðìà.
Ó ðàçі íåáåçïåêè áîáåð ãîëîñíî ïëåñêàє õâîñòîì ïî âîäі
é ïіðíàє, ùî є ñèãíàëîì òðèâîãè äëÿ іíøèõ áîáðіâ.

Áîáðè – âïðàâíі іíæåíåðè і áóäіâåëüíèêè. Ó êðóòèõ 
áåðåãàõ âîíè ðèþòü íîðè ç êіëüêîìà âõîäàìè, ÿêі ðîçòà-
øîâàíі ïіä âîäîþ. Òàì, äå íåìàє ìîæëèâîñòі âèðèòè íîðó, 

Мал. 161. Мешканці наших водойм: 1 – жук-плавунець, 
2 – крижень,  3 – бобер

1 2 3
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íàïðèêëàä ó áîëîòèñòіé ìіñöåâîñòі, áîáðè ñïîðóäæóþòü 
õàòêè. Äëÿ öüîãî ÷èñëåííі ãіëî÷êè ñêðіïëþþòüñÿ ìóëîì 
і çåìëåþ. Õàòêà áîáðà íàãàäóє êóïêó õìèçó, òà íàñïðàâäі 
öå íàäіéíà ôîðòåöÿ âіä âîðîãіâ і óêðèòòÿ äëÿ çèìіâëі. 

Áîáðè, ÿêі ìåøêàþòü íà íåãëèáîêèõ ðі÷êàõ, áóäóþòü 
ãðåáëі. Áîáåð çäàòíèé ïіäãðèçàòè ðîñëèíè ïіä âîäîþ. Àëå 
æ іñíóє çàãðîçà çàõëèíóòèñü! Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, ãóáè 
îïèíÿþòüñÿ ïîçàäó ïåðåäíіõ çóáіâ, ùіëüíî ïðèòèñêàþòü-
ñÿ і âîäà íå ïðîíèêàє äî ðîòà.

 Підсумки
 Уводному середовищі світло і кисень розподілені нерівномірно, коли-
вання температури не різкі.

 Водне середовище населене різними організмами.
 Рослини і тварини мають різні пристосування до існування у водному 
середовищі.

 Сторінка природодослідника

 Мешканці водного середовища риби є окрасою акваріумів. Як визначити 
температуру тіла риби, яка плаває в акваріумі? Риби належать до тварин, 
які не мають постійної температури тіла, тобто до холоднокровних. 
Температура їхнього тіла приблизно на 1 °С вища за температуру 
навколишнього середовища. Отже, слід виміряти температуру води в 
акваріумі й додати один градус. 

  Перевір свої знання

1. У чому полягають особливості водного середовища?
2. Які тварини мешкають у водному середовищі? 
3. Назви рослини водного середовища. 
4. Які пристосування мають тварини і рослини до існування у водному 
середовищі? 

5*. Користуючись додатковими джерелами інформації (довідниками, енци-
кло   педіями, Інтернет-ресурсами), підготуй повідомлення про будь-яку тва-
рину – мешканця водного середовища за таким планом: 1) назва тварини, 
2) де мешкає, 3) які особливості будови тіла забезпечують пристосування 
тварини до водного способу життя, 4) як пристосована до руху (якщо 
тварина рухається), 5) які пристосування має для добування їжі. 

 Попрацюйте в групах

 Запишіть ознаки, за якими можна визначити, що організм мешкає
у водному середовищі.
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• Ìåøêàíöі ґðóíòó

Äëÿ ìåøêàíöіâ ґðóíòó іñíóє íåáåçïåêà áóòè ïîøêî-
äæåíèìè ÷àñòèíêàìè ґðóíòó. Óíèêíóòè öüîãî ìóðàøêàì 
і äåÿêèì æóêàì äîïîìàãàþòü ìіöíі ïîêðèâè òіëà, à ðіçíî-
ìàíіòíèì ÷åðâ’ÿêàì – ñëèç, ÿêèì âêðèòå òіëî òâàðèíè.
Ґðóíòîâå ñåðåäîâèùå ìàє áіëüøó ùіëüíіñòü, íіæ íàçåì-

íî-ïîâіòðÿíå і âîäíå. Öå ïåâíèì ÷èíîì óñêëàäíþє ïåðåìі-
ùåííÿ òâàðèí ґðóíòó. ßê âîíè ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî ðóõó 
â ґðóíòîâîìó ñåðåäîâèùі? 

Äîùîâèé ÷åðâ’ÿê, áàãàòîíіæêè, ëè÷èíêà òðàâíåâîãî 
õðóùà (ìàë. 163, 2, 3) çàâäÿêè ãíó÷êîìó òіëó ïðîñóâàþòü-
ñÿ ìіæ ÷àñòèíêàìè ґðóíòó. Іíøі, íàïðèêëàä êðіò і êîìàõà 
âîâ÷îê (ìàë. 163, 4), ðèþòü õîäè. Їõíі êіíöіâêè, ïðèñòîñî-
âàíі äî ðèòòÿ, íàçèâàþòü ðèþ÷èìè. Õîäè ïðîêëàäàє ñëі-
ïàê (ìàë. 163, 1). Âåëèêèìè ïåðåäíіìè çóáàìè âіí íå ðèє, 
à âèãðèçàє ґðóíò.

Ó äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà і ëè÷èíêè õðóùà ïîêðèâè òіëà çâî-
ëîæåíі. Ñàìå ÷åðåç íèõ äî îðãàíіçìіâ öèõ òâàðèí íàäõî-
äèòü êèñåíü ç ïîâіòðÿ, ùî є ìіæ ÷àñòèíêàìè ґðóíòó. Òàêі 
òâàðèíè ÷óòëèâі äî âèñèõàííÿ. Ùîá âіä íüîãî âðÿòóâàòèñÿ, 
ó ñïåêó âîíè ïåðåìіùóþòüñÿ â ãëèá ґðóíòó. 

Ó ґðóíòîâå ñåðåäîâèùå æèòòÿ îðãàíіçìіâ ïðîíèêàє 
ìàëî ñâіòëà, òîìó ìåøêàíöі ґðóíòó ìàþòü ìàëåíüêі î÷і 

Мал. 162. Мешканці ґрунтового середовища
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àáî âîíè âçàãàëі ïîçáàâëåíі îðãàíіâ çîðó, ÿê äîùîâèé 
÷åðâ’ÿê, ñëіïàê, ëè÷èíêè êîìàõ. Îðієíòóâàòèñÿ öèì îðãà-
íіçìàì äîïîìàãàþòü îðãàíè äîòèêó і íþõó. 

Òåìïåðàòóðà ґðóíòîâîãî ñåðåäîâèùà áіëüø ñòàëà, íіæ 
íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî і âîäíîãî. Òîìó éîãî îáèðàþòü äëÿ 
çèìіâëі äåÿêі òâàðèíè. Íàïðèêëàä, ÿùіðêè òà çìії çèìó-
þòü ó òðіùèíàõ ґðóíòó і õîäàõ, çðîáëåíèõ êðîòàìè. Ç íà-
ñòàííÿì õîëîäіâ âèíîãðàäíèé ñëèìàê çàðèâàєòüñÿ â ґðóíò 
íà ãëèáèíó 30–40 ñì, ùіëüíî çàòóëÿє ñâîþ ÷åðåïàøêó 
і âïàäàє ó ñòàí çàöіïåíіííÿ. Òâàðèíè ґðóíòó íà çèìó ïåðå-
ìіùóþòüñÿ ó ãëèáøі øàðè. Íàïðèêëàä, äîùîâèé ÷åðâ’ÿê 
çèìóє íà ãëèáèíі äî 1,5 ìåòðà. 

Ó ґðóíòîâîìó ñåðåäîâèùі áóäóþòü ðіçíі óêðèòòÿ òâàðèíè 
íàçåìíî-ïîâіòðÿíîãî і âîäíîãî ñåðåäîâèùà. Íàïðèêëàä áîð-
ñóêè, ìèøі, ðіçíîìàíіòíі êîìàõè ðèþòü íîðè â ґðóíòі.

Ìåøêàíöі ґðóíòîâîãî ñåðåäîâèùà íå ëèøå ïðèñòî-
ñîâóþòüñÿ äî óìîâ іñíóâàííÿ, à é âïëèâàþòü íà íüîãî. 
Ïðîêëàäàþ÷è õîäè, òâàðèíè ïåðåìіøóþòü і ðîçïóøóþòü 
ґðóíò. Òàê âîíè ñïðèÿþòü íàñè÷åííþ ґðóíòó ïîâіòðÿì, 
ïðîíèêíåííþ âîäè. Ó ðåçóëüòàòі æèòòєäіÿëüíîñòі áàãà-
òüîõ ґðóíòîâèõ òâàðèí óòâîðþþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ðå÷îâè-
íè, ÿêі çìіíþþòü ñêëàä ґðóíòó.

Мал. 163. Мешканці ґрунту: сліпак (1), багатоніжка (2), 
личинка хруща (3), вовчок (4)

1

3
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4
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• Ïðî êðîòà і äîùîâîãî ÷åðâ’ÿêà 

Êðіò і äîùîâèé ÷åðâ’ÿê ïîøèðåíі íà òåðèòîðії Óêðàїíè. 
Öі òâàðèíè âèðàçíî äåìîíñòðóþòü ñïîñîáè ïðèñòîñóâàííÿ 
äî іñíóâàííÿ â ґðóíòîâîìó ñåðåäîâèùі (ìàë. 164). 

Êðіò ìàéæå âñå æèòòÿ ïðîâîäèòü ó ґðóíòі. Ïðîêëàäàòè 
õîäè â ùіëüíîìó ґðóíòîâîìó ñåðåäîâèùі êðîòó äîïîìàãà-
þòü ðèþ÷і ïåðåäíі êіíöіâêè. Âîíè ìàþòü ôîðìó ëîïàòîê 
і îñíàùåíі ìіöíèìè êіãòÿìè. Äîëîíі âèâåðíóòі íàçîâíі, 
íèìè çðó÷íî ðèòè і âіäêèäàòè ґðóíò. Ïîëåãøóє ïðîñó-
âàííÿ ґðóíòîì îâàëüíà ôîðìà òіëà. Êîíóñîïîäіáíà ãîëîâà 
ïëàâíî ïåðåõîäèòü â òóëóá. Êîðîòêå ì’ÿêå õóòðî äîçâîëÿє 
êðîòó ëåãêî ðóõàòèñü âïåðåä і íàçàä.

Ïіäçåìíі õîäè, ÿêі ïðîêëàäàє êðіò, òÿãíóòüñÿ íà ñîòíі 
ìåòðіâ. Òóò є і äîâãі êîðèäîðè, äå êðіò ïîëþє, і ñïàëüíÿ, 
ÿêó êðіò âèñòèëàє ñóõîþ òðàâîþ і ëèñòÿì. 

Êîëè êðіò ðèє õîäè, âіí âèøòîâõóє çàéâó çåìëþ íà ïî-
âåðõíþ ґðóíòó. Öі êóïêè çåìëі íàçèâàþòü êðîòîâèíàìè.

Îðієíòóâàòèñÿ ó òåìðÿâі ґðóíòîâîãî ñåðåäîâèùà êðî-
òó äîïîìàãàþòü íþõ і ñëóõ. Çіð ñëàáêèé: ìàëåíüêі, ìîâ 
íàìèñòèíêè, î÷і êðîòà ïðèêðèòі øêіðîþ і äóæå ïîãàíî 
áà÷àòü. Êðіò – õèæàê. Îñíîâíà éîãî їæà – æóêè, ìóõè, 
ïàâóêè, ëè÷èíêè, ñëèìàêè, ðіçíîìàíіòíі ÷åðâ’ÿêè, çðіäêà 
ìèøі òà æàáè. 

Êðіò ïðèíîñèòü êîðèñòü ґðóíòó. Ðîçïóøóþ÷è éîãî, òâà-
ðèíà çàáåçïå÷óє íàäõîäæåííÿ ïîâіòðÿ і âîäè, à ñïîæèâà-
þ÷è êîìàõ – ìåøêàíöіâ ґðóíòó, çíèùóє áàãàòüîõ øêіä-
íèêіâ ðîñëèí. Àëå êðîòè ùå é øêîäÿòü êóëüòóðíèì ðîñ-
ëèíàì, êîëè ïіäãðèçàþòü їõ êîðåíі, çíèùóþòü äîùîâèõ 

Мал. 164. Кріт (1) і дощовий черв’як (2)

1 2
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êîëîðàäñüêèé æóê îá’їäàє ëèñòêè êàðòîïëі. Ïðè öüîìó 
ìіæ îðãàíіçìàìè âèíèêàþòü ðіçíîìàíіòíі çâ’ÿçêè. Ó íàâå-
äåíèõ ïðèêëàäàõ âîíè ïîâ’ÿçàíі іç æèâëåííÿì àáî õàð÷ó-
âàííÿì, òîæ òàêі çâ’ÿçêè ìіæ îðãàíіçìàìè äіñòàëè íàçâó 
õàð÷îâèõ çâ’ÿçêіâ. 

Ïîїäàííÿ ðîñëèí òâàðèíàìè – òåæ ïðèêëàä õàð÷îâî-
ãî çâ’ÿçêó. Ðîñëèíè íå ìîæóòü âòåêòè àáî ñõîâàòèñÿ âіä 
òâàðèíè. Çàõèñòèòèñÿ âіä ïîїäàííÿ òâàðèíàìè ðîñëèíàì
äîïîìàãàþòü êîëþ÷êè àáî ðå÷îâèíè ç íåïðèєìíèì çàïà-
õîì і ñìàêîì, ÿêі âèäіëÿє ðîñëèíà, ÷è îòðóòà.

Ñïðàâæíіìè âîðîãàìè äåÿêèõ òâàðèí є õèæàêè – òâà-
ðèíè, ÿêі íà íèõ ïîëþþòü. Âîíè ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ïðè-
ñòîñóâàííÿ äëÿ çàõîïëåííÿ çäîáè÷і. Ïðèãàäàé, ÿê âè-
ãëÿäàþòü òèãð і âîâê. Íàçäîãàíÿòè æåðòâó öèì õèæàêàì 
äîïîìàãàþòü ðîçâèíåíі ì’ÿçè і âèòðèâàëіñòü, à ãîñòðèìè 
çóáàìè òà êіãòÿìè âîíè øìàòóþòü çäîáè÷. 

Мал. 165. Взаємозв’язки між організмами
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Ùîá óíèêíóòè çóñòðі÷і ç õèæàêîì, îðãàíіçìè ìàþòü 
ðіçíі ïðèñòîñóâàííÿ. Ðóõëèâі òâàðèíè ìîæóòü âòåêòè âіä 
õèæàêà, çàõîâàòèñÿ â óêðèòòÿ, à ìîæóòü çàìàñêóâàòèñÿ, 
âäàþ÷è іç ñåáå ëèñòî÷îê ÷è ãіëî÷êó (ìàë. 166). Òàê ÷èíÿòü 
áàãàòî êîìàõ. 

Ìàñêóâàííÿ âëàñòèâå і ðèáàì. Çíà÷íà ÷àñòèíà ðèá ìàє 
òåìíå çàáàðâëåííÿ âåðõíüîї ÷àñòèíè òіëà і ñâіòëå – íèæ-
íüîї ÷àñòèíè. Öå äîïîìàãàє їì çàõèñòèòèñÿ âіä âîðîãіâ. 
ßêùî õèæàê ïðîïëèâàє íàä ðèáîþ, âіí áà÷èòü òåìíèé êî-
ëіð, ùî çëèâàєòüñÿ ç âîäîþ ãëèáèííèõ øàðіâ âîäîéìè. 
ßêùî æ õèæàê îïèíÿєòüñÿ ïіä ðèáîþ, ñâіòëà ÷àñòèíà òіëà 
ðèáè âèäàєòüñÿ çà ñâіòëó ïîâåðõíþ âåðõíіõ øàðіâ âîäè.

• Êîðèñíі òà øêіäëèâі çâ’ÿçêè ìіæ îðãàíіçìàìè

Çâ’ÿçêè ìіæ îðãàíіçìàìè ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ 
íèõ àáî øêіäëèâèìè. Íàïðèêëàä, ãðèáíèöі ïіäáåðåçíèêіâ, 

Мал. 166. Маскування тварин 
є пристосуванням до умов середовища життя
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ïіääóáíèêіâ, ïіäîñè÷íèêіâ – îáïëіòàþòü êîðåíі äåðåâ 
і ìîæóòü ïðîíè êàòè âñåðåäèíó íèõ. Öå äàє çìîãó ãðèáàì 
îäåðæóâàòè âіä ðîñëèí ïî æèâíі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Íà-
òîìіñòü ãðèá äіëèòüñÿ ç ðîñëèíîþ âîäîþ òà íåîðãàíі÷íèìè 
ðå÷îâèíàìè. Òîáòî òàêå ñïіâæèòòÿ äåðåâà і ãðèáà âçàєìî-
âèãіäíå.

Áóëüáî÷êîâі áàêòåðії ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ðîñëèíó, 
íà êîðåíÿõ ÿêîї îñåëèëèñÿ. Âîíè çàáåçïå÷óþòü її íåîá-
õіäíèìè îðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ùî ìіñòÿòü Íіòðîãåí. 
Ðîñëèíà ïîñòà÷àє öèì ìіêðîîðãàíіçìàì ðіçíîìàíіòíі ïî-
æèâíі ðå÷îâèíè. 

Ñîéêà æèâèòüñÿ ïëîäàìè ãîðîáèíè. Íàñіííÿ ðàçîì ç 
ïîñëіäîì ñîéêè ïîòðàïëÿє íà íîâі òåðèòîðії, êóäè ïðèëі-
òàє ïòàøêà. 

Ó ðîçãëÿíóòèõ ïðèêëàäàõ âñі îðãàíіçìè îòðèìóþòü êî-
ðèñòü âіä çâ’ÿçêіâ, ùî âèíèêàþòü ìіæ íèìè. 

Ó æèâіé ïðèðîäі іñíóþòü âèïàäêè, êîëè òіëüêè îäèí 
îðãàíіçì îòðèìóє êîðèñòü âіä çâ’ÿçêó ç іíøèì. Íàïðè-
êëàä, ñïіâæèòòÿ ãðèáà-òðóòîâèêà і äåðåâà ñïðèÿòëèâå 
òіëüêè äëÿ ãðèáà. À ðîñëèíі âîíî òіëüêè øêîäèòü. Ó òà-
êèõ çâ’ÿçêàõ ãðèá íàçèâàþòü ïàðàçèòîì, àáî ïàðàçèòè÷-
íèì îðãàíіçìîì, à äåðåâî – õàçÿїíîì. Íåãàòèâíî âïëèâà-
þòü áëîõè і âîøі, ÿêі îñåëÿþòüñÿ íà øêіðі êîòіâ і ñîáàê і 
æèâëÿòüñÿ їõíüîþ êðîâ’þ.

Ñâіòëîëþáíі òðàâè, ÿêі ðîñòóòü ïіä ÿëèíîþ, ïîòåðïàþòü 
âіä çàòіíêó, àëå íà äåðåâî öå çîâñіì íå âïëèâàє. Ðåï’ÿõè, 
÷іïëÿþ÷èñü äî øåðñòі òâàðèí, ïåðåíîñÿòüñÿ íà íîâі ìіñ-
öåçðîñòàííÿ. Ðіçíîìàíіòíі êîìàõè, îñåëÿþ÷èñü â ãíіçäàõ 
ïòàõіâ і íîðàõ çâіðіâ, ïðîñòî âèêîðèñòîâóþòü їõ ÿê îñåëþ. 
Ãîñïîäàðÿì âîíè íå çàâäàþòü êëîïîòó. 

Ìіæ âîâêîì і ëèñèöåþ, ÿêі ïîëþþòü íà çàéöÿ, âèíè-
êàє ñâîєðіäíå çìàãàííÿ. Ïîùàñòèòü òîìó ñóïåðíèêó, õòî 
âèÿâèòüñÿ áіëüø ñïîñòåðåæëèâèé, ñïðèòíèé, âèòðèâàëèé. 
Òàêèìè æ ñóïåðíèêàìè çà їæó є ùóêà і îêóíü. 

×è ìîæóòü îðãàíіçìè ìåøêàòè íà îäíіé òåðèòîðії, íå 
ïðèíîñÿ÷è îäèí îäíîìó êîðèñòі é íå çàâäàþ÷è øêîäè? 
Âèÿâëÿєòüñÿ, ìîæóòü. Íàïðèêëàä, òàê ñïіâìåøêàþòü 
êðіò і çàєöü, êîçóëÿ і áіëêà. 



203

• Ùî íàçèâàþòü óãðóïîâàííÿì îðãàíіçìіâ

Ó ïðèðîäі îðãàíіçìè íå іñíóþòü іçîëüîâàíî îäèí âіä 
îäíîãî. Òàê, ó ëіñі ðîñòóòü ðîñëèíè (òðàâè, êóùі, äåðåâà), 
ìåøêàє áàãàòî òâàðèí, є áàêòåðії òà ãðèáè.

Ãðóïè âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ îðãàíіçìіâ, ÿêі æè-
âóòü íà ïåâíіé äіëÿíöі ìіñöåâîñòі, íàçèâàþòüñÿ óãðóïî-
âàííÿìè.

Ðîñëèííі óãðóïîâàííÿ óòâîðþþòü ðîñëèíè ïåâíîї ìіñ-
öåâîñòі, ÿêі âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Òàê, ðîñëèííå óãðó-
ïîâàííÿ ëіñó âêëþ÷àє äåðåâà, êóùі é òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè. 
Çàâäÿêè òàêіé ðіçíîìàíіòíîñòі ëіñ ìîæíà ïîðіâíÿòè ç êіëü-
êàïîâåðõîâèì áóäèíêîì, äå êîæåí іç «ïîâåðõіâ» óòâîðþ-
þòü ïåâíі ðîñëèíè і íàñåëÿþòü ïåâíі òâàðèíè. Íà êîæíîìó 
«ïîâåðñі», ùî ìàє íàçâó ÿðóñ, ðіçíå îñâіòëåííÿ, âîëîãіñòü 
і òåìïåðàòóðà, à îòæå, é ðіçíі ìåøêàíöі (ìàë. 167).

Âåðõíіé ÿðóñ ëіñó óòâîðþþòü äåðåâà. Öå ïåðåâàæíî 
äóá, ñîñíà, ÿëèíà, ãðàá, êëåí, ëèïà, ÿñåí, áåðåçà, îñèêà. 
«Ïîâåðõîì» íèæ÷å ðîñòóòü êóùі ëіùèíè, ãëîäó, ÷åðåìõè, 
áóçèíè, òåðåíó, øèïøèíè, âîâ÷îãî ëèêà òà іíøі.

Êðîíè äåðåâ âåðõíіõ ÿðóñіâ ëіñó і ãіëëÿ êóùіâ çàòóëÿ-
þòü ñîíÿ÷íå ñâіòëî òðàâ’ÿíèñòèì ðîñëèíàì. Òîìó їõ ó ëіñі 
çàçâè÷àé íåáàãàòî. Ëіñîâі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè ìàþòü çäå-
áіëüøîãî øèðîêі ëèñòêè, ÿê-îò: æîâòåöü, êîíâàëіÿ, áàðâі-
íîê, ïëþù, ñóíèöі, îðëÿê, êâàñåíèöÿ òà іíøі (ìàë. 168). 
Öå äîïîìàãàє їì âáèðàòè ÿêîìîãà áіëüøå ñîíÿ÷íîãî ñâіò-
ëà â óìîâàõ ïîñòіéíîãî çàòіíåííÿ. Íàéíèæ÷èé ÿðóñ ëіñó 

Мал. 167. Яруси лісу: 1 – дерева, 2 – чагарники, 
3 – трав’янисті рослини, 4 – мохи

1

2

3

4
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ñêëàäàєòüñÿ ç ìîõіâ і ëèøàéíèêіâ. Âîíè íàêîïè÷óþòü
âîëîãó і â òàêèé ñïîñіá âïëèâàþòü íà ðîñëèíè âåðõíіõ 
ÿðóñіâ. 

Îòæå, ÿðóñíіñòü є ïðèñòîñóâàííÿì ðîñëèí ëіñó äî ìèð-
íîãî ñïіâіñíóâàííÿ â óìîâàõ ðіçíîãî îñâіòëåííÿ. 

Ó ëіñі ìåøêàþòü äèêà ñâèíÿ, âåäìіäü, ëîñü, îëåíü, 
âîâê, ëèñèöÿ, áіëêà, êóíèöÿ, êîçóëÿ, çàєöü, їæàê, ìèøà 
ëіñîâà, ãàäþêà, ðіçíі ïòàõè і êîìàõè, äîùîâі ÷åðâ’ÿêè 
é іíøі òâàðèíè (ìàë. 169). Ìіæ íèìè âèíèêàþòü ðіçíî-
ìàíіòíі çâ’ÿçêè. ßê áà÷èø, òâàðèííå óãðóïîâàííÿ ëіñó 
ïðåäñòàâëåíå ðіçíèìè îðãàíіçìàìè.

Мал. 169. Тварини лісу: олень (1), лисиця (2), горлиця (3), 
мурашки (4), вовк (5), заєць (6)

Мал. 168. Трав’янисті рослини лісу: орляк (1), суниці (2), квасениця (3)

1 2 3
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• Ùî òàêå åêîñèñòåìà

Åêîñèñòåìîþ íàçèâàþòü ñóêóïíіñòü îðãàíіçìіâ, ÿêі 
ìåøêàþòü íà ñïіëüíіé òåðèòîðії â ïåâíèõ óìîâàõ ñåðåä-
îâèùà іñíóâàííÿ і âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ. Îäíі åêîñèñ-
òåìè ìîæóòü іñíóâàòè áåç ó÷àñòі ëþäèíè, òîìó íàçèâà-
þòüñÿ ïðèðîäíèìè, ÿê-îò ëіñ, ëóêà, ðі÷êà, îçåðî, áîëîòî
(ìàë. 170, 1, 2). Іíøі åêîñèñòåìè ñòâîðþє ëþäèíà. 
Öå øòó÷íі åêîñèñòåìè, íàïðèêëàä êâіòíèê, àêâàðіóì
(ìàë. 170, 3, 4), ñòàâîê, ïîëå, ñàä. 

• ßêèé ñêëàä åêîñèñòåìè

ßê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó 171, åêîñèñòåìà ñêëàäàєòü-
ñÿ ç îðãàíіçìіâ, ÿêі âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, і ÷èííèêіâ 
ñåðåäîâèùà, ÿêі íà íèõ âïëèâàþòü (ñâіòëî, òåìïåðàòóðà, 
âîäà òà іíøі). Õî÷ ÿêèìè á ðіçíèìè áóëè îðãàíіçìè îäíієї 
åêîñèñòåìè, êîæíèé ç íèõ âèêîíóє â íіé ïåâíó ðîëü. 

Ðîñëèíè óòâîðþþòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, âèêîðèñòîâó-
þ÷è åíåðãіþ ñâіòëîâèõ ïðîìåíіâ. Öèìè ðå÷îâèíàìè âîíè 

Мал. 170. Екосистеми: степ (1), річка (2), квітник (3) і акваріум (4)

1

3

2

4
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• Ðîëü ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì ó ïðèðîäі
 òà æèòòі ëþäèíè

Ëіñè íàçèâàþòü ñïðàâæíіìè «çåëåíèìè ëåãåíÿìè» ïëà-
íåòè. Çàâäÿêè їì ó ïîâіòðÿ íàäõîäèòü âåëèêà êіëüêіñòü 
êèñíþ. À ùå êðîíè äåðåâ і êóùіâ çàòðèìóþòü øêіäëèâі 
ãàçè òà ïèë, і öèì ñïðèÿþòü î÷èùåííþ àòìîñôåðè. Ëіñ –
äîìіâêà áàãàòüîõ îðãàíіçìіâ. 
 Пригадай і íàçâè òâàðèí ëіñó.
Ëіñ çàáåçïå÷óє ëþäèíó ðіçíèìè ìàòåðіàëàìè. Ç äåðåâè-

íè âèãîòîâëÿþòü ðіçíèé áóäіâåëüíèé ìàòåðіàë, ìåáëі, ïà-
ïіð, òêàíèíè òîùî. Ãðèáè, ãîðіõè, ÿãîäè, ëіêàðñüêі ðîñëè-
íè – òåæ äàðè ëіñó. ×èñòå ëіñîâå ïîâіòðÿ äîáðå âïëèâàє íà 
îðãàíè äèõàííÿ, à òèõå øåëåñòіííÿ ëèñòÿ і ñïіâ ïòàøîê 
äіþòü çàñïîêіéëèâî íà íåðâîâó ñèñòåìó. Òîáòî ëіñ ìàє íå-
àáèÿêèé îçäîðîâ÷èé âïëèâ íà ëþäèíó.

Ñòåïè, ëóêè, ïîëîíèíè ëþäèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ âè-
ïàñàííÿ õóäîáè і çàãîòіâëі ñіíà.

Åêîñèñòåìè ïðіñíèõ âîäîéì (ðі÷îê òà îçåð) є äæåðåëîì 
ïèòíîї âîäè òà âîäè äëÿ çðîøåííÿ ïîëіâ і ñàäіâ. Їõíі ìåø-
êàíöі – ðèáè, ðàêè, ìîëþñêè – öіííі ïðîäóêòè õàð÷óâàí-
íÿ. Íà áåðåçі ðі÷îê òà îçåð âëàøòîâóþòü áàçè âіäïî÷èíêó, 
à òàêîæ ñïîðòèâíі é òóðèñòè÷íі òàáîðè.

Ëþäè îòðèìóþòü åñòåòè÷íó íàñîëîäó, ïåðåáóâàþ÷è íà 
ïðîãóëÿíêàõ ó ïðèðîäíèõ åêîñèñòåìàõ. 

• Øòó÷íі åêîñèñòåìè

Êðіì ïðèðîäíèõ, іñíóþòü øòó÷íі åêîñèñòåìè: ïîëå, ñàä, 
ñòàâîê, ïàðê. Їõ ñòâîðþє ëþäèíà çàäëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñ-
íèõ ïîòðåá. Ïîëå і ñàä – äëÿ îòðèìàííÿ ðîñëèííèõ ïðî-
äóêòіâ õàð÷óâàííÿ, ñòàâîê – äëÿ ðîçâåäåííÿ ðèáè, ïàðê – 
äëÿ âіäïî÷èíêó ëþäåé. Âіäîìèé òîáі àêâàðіóì – òåæ øòó÷-
íà åêîñèñòåìà. Öå íå ëèøå îêðàñà ïðèìіùåíü. Àêâàðіóìè 
ñòâîðþþòü òàêîæ, ùîá ñïîñòåðіãàòè çà ìåøêàíöÿìè âîä-
íîãî ñåðåäîâèùà, âèâ÷àòè âïëèâ ðіçíèõ ÷èííèêіâ íà íèõ, 
äîñëіäæóâàòè çâ’ÿçêè ìіæ âîäíèìè îðãàíіçìàìè. 

Êîðèñíі äëÿ çäîðîâ’ÿ îâî÷і, áîðîøíî і êðóïè ëþäè-
íà îòðèìóє çàâäÿêè ðîñëèíàì. Äëÿ öüîãî íà ïîëÿõ âîíà 
âèðîùóє ïøåíèöþ, æèòî, áóðÿê, ñîíÿøíèê, êàðòîïëþ, 
ìîðêâó òà áàãàòî іíøèõ ðîñëèí. 
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Ðîñëèíè, ÿêі ëþäèíà ñïåöіàëüíî âèðîùóє äëÿ îòðèìàí-
íÿ ïåâíèõ ïðîäóêòіâ, íàçèâàþòü êóëüòóðíèìè ðîñëèíà-
ìè, à âіäâåäåíі äëÿ їõíüîãî âèðîùóâàííÿ ìіñöÿ – ïîëåì 
і ñàäîì (ìàë. 172).

Îñíîâíèìè îðãàíіçìàìè â åêîñèñòåìі ïîëÿ є êóëüòóð-
íі ðîñëèíè. Íà їõíіé ðіñò і ðîçâèòîê âïëèâàþòü âіäîìі 
òîáі ÷èííèêè íåæèâîї ïðèðîäè: ñâіòëî, òåïëî, âîëîãіñòü. 
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàє ñêëàä ґðóíòó, ç ÿêîãî êóëüòóðíі 
ðîñëèíè îòðèìóþòü íåîáõіäíі ðå÷îâèíè. ×èì áіëüøå ïî-
æèâíèõ ðå÷îâèí ìіñòèòü ґðóíò, òèì êðàùèì áóäå âðîæàé. 
 Пригадай, ÿêі ùå îðãàíіçìè, êðіì êóëüòóðíèõ ðîñ-

ëèí, є â åêîñèñòåìі ïîëÿ? 
Іíøі ðîñëèíè ïîëÿ – áóð’ÿíè, íàïðèêëàä îñîò і ïèðіé.

Âîíè ïåðåøêîäæàþòü íîðìàëüíîìó æèâëåííþ êóëüòóð-
íèõ ðîñëèí, âіäáèðàþ÷è â íèõ âîäó ç ïîæèâíèìè ðå÷îâè-
íàìè, çàòіíþþòü ïîñіâè, ñïðè÷èíÿþòü âèëÿãàííÿ êóëü-
òóðíèõ ðîñëèí, çàâàæàþòü çáèðàííþ âðîæàþ. Òîæ ó äî-
ãëÿäі çà ïîëåì ëþäèíà çíèùóє áóð’ÿíè.

Â åêîñèñòåìі ïîëÿ є é òâàðèíè, íàñàìïåðåä êîìàõè, 
ïîëüîâі ìèøі, õîì’ÿêè, õîâðàõè, ÿêі çíàõîäÿòü ïðèòóëîê 
ñåðåä ðîñëèí ïîëÿ і æèâëÿòüñÿ íèìè. Äî òâàðèí ïîëÿ òà-
êîæ íàëåæàòü ìåøêàíöі ґðóíòó – ÷åðâ’ÿêè, êîìàõè, ðіçíі 
ìіêðîîðãàíіçìè.
 Ïîì³ðêóé, ÿêі çâ’ÿçêè ìîæóòü âèíèêàòè ìіæ ðîñëè-

íàìè і òâàðèíàìè ïîëÿ.

Мал. 172. Пшеничне поле (1) і яблуневий сад (2)

1 2
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Ñàäîì íàçèâàþòü íàñàäæåííÿ äåðåâ і êóùіâ, ùî òðèâà-
ëèé ÷àñ çàáåçïå÷óє ëþäèíó їñòіâíèìè ïëîäàìè. Âèñàäæó-
âàííÿ ñàäіâ – äàâíÿ òðàäèöіÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó. 

Îñíîâíèìè îðãàíіçìàìè ñàäó є ðîñëèíè. Öå ôðóêòîâі 
äåðåâà, íàïðèêëàä ÿáëóíі, ãðóøі, âèøíі, ñëèâè, à ç êó-
ùіâ – ñìîðîäèíà, àґðóñ, ìàëèíà. Àëå â ñàäó ÷èìàëî і òâà-
ðèí (ìàë. 173). Ñåðåä òâàðèí ñàäó є і ïîìі÷íèêè ðîñëèí. 
Öå ïòàõè, ÿêі ïîëþþòü íà øêіäëèâèõ êîìàõ òà їõíі ëè-
÷èíêè, à òàêîæ êîðèñíі êîìàõè. Áäæîëè áåðóòü ó÷àñòü 
â çàïèëåííі, ñîíå÷êà íèùіâíî àòàêóþòü ïîïåëèöü – çëіñ-
íèõ ñïîæèâà÷іâ ñîêіâ ðîñëèí. 

Îòæå, øòó÷íі åêîñèñòåìè íå ìîæóòü îáіéòèñÿ áåç âòðó-
÷àííÿ ëþäèíè. Âîíà äáàє ïðî íèõ, ñòâîðþþ÷è íåîáõіäíі 
óìîâè іñíóâàííÿ.

 Підсумки
 Екосистема – сукупність організмів, які мешкають на спільній території, 
взаємодіють між собою та з умовами середовища.

 Між організмами екосистеми існують зв’язки, зумовлені отриманням 
поживних речовин і енергії.

 Екосистеми, які існують без втручання людини, називаються природними. 
Це ліс, степ, озеро, річка.

 Штучні екосистеми створює і доглядає людина, наприклад парк, акваріум, 
квітник, поле, сад та інші.

Мал. 173. Тварини-мешканці саду: дрозд (1), бджола (2), мурашки (3), 
сонечко (4), ропуха (5), турун (6)
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Мал. 174. Вплив людини на природу

Óñâіäîìèâøè öå, ëþäèíà áàãàòî ÷îãî ðîáèòü äëÿ çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäè. Âåëèêі ìàñèâè çåëåíèõ íàñàäæåíü, êâіòíè-
êè, ðîäþ÷і ïîëÿ, çàðèáíåíі ñòàâêè, çîîïàðêè – öå ïîçèòèâ-
íèé âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäó, òà, íà æàëü, öüîãî íå äîñèòü. 

• ßê ïðèðîäà çìіíþєòüñÿ ïіä äієþ ïðèðîäíèõ ÷èííèêіâ 

Óñі òіëà ïðèðîäè çàçíàþòü çìіí ïіä âïëèâîì Ñîíöÿ, âîäè, 
âіòðó. І õî÷à ãîðè âèäàþòüñÿ íåçìіííèìè, íàñïðàâäі ïîñòіé-
íî âіäáóâàþòüñÿ ÿâèùà, ùî òàê ÷è іíàêøå çìіíþþòü їõ. 
Ìèíå áàãàòî ÷àñó, і ñòàíåòüñÿ ïîìіòíà çìіíà – ãîðè ñòàíóòü 
íèæ÷èìè. Áіëÿ їõíüîãî ïіäíіææÿ ìîæíà áóäå áà÷èòè óëàì-
êè ó âèãëÿäі âåëèêèõ áðèë (ìàë. 175), äðіáíèõ êàìіí÷è-
êіâ, ïіñîê. Öå íàñëіäîê ðóéíóâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä. Íàâіòü 
ìіöíèé і äîâãîâі÷íèé ãðàíіò ïіä âïëèâîì ðіçíèõ ÷èííèêіâ 
óðåøòі-ðåøò ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ãëèíó òà ïіñîê.

Íàãðіâàííÿ ñîíöåì òâåðäèõ ïîðіä âäåíü і ðіçêå îõîëî-
äæåííÿ óíî÷і, ùî òðèâàє äîâãі ðîêè, ïðèçâîäÿòü äî óòâî-
ðåííÿ òðіùèí і ðîçëîìіâ, ÿêі çàïîâíþє äîùîâà âîäà. Çà-
ìåðçàþ÷è, âîíà ðîçøèðþєòüñÿ ñàìà òà ðîçøèðþє ùіëèíè 
â ãіðñüêіé ïîðîäі. Áóäó÷è ðîç÷èííèêîì, âîäà ïîñòóïîâî 
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ðîç÷èíÿє ðå÷îâèíè â îäíèõ ìіñöÿõ і ïåðåíîñèòü їõ â іíøі. 
Îìèâàþ÷è áåðåãè ìîðіâ, îêåàíіâ, ðі÷îê, õâèëі òåæ çìіíþ-
þòü ïðèðîäó. 
Ґðóíòè ðóéíóþòüñÿ ÷åðåç ðîçìèâàííÿ âîäîþ ïіä ÷àñ 

ñèëüíèõ çëèâ і ðіçêîãî òàíåííÿ ñíіãó. Íà ñõèëàõ âîíè 
âçàãàëі ìîæóòü çìèâàòèñÿ âîäîþ, ïðè öüîìó óòâîðþþòü-
ñÿ ÿðè. Ñòðіìêі ïîòîêè äîùîâîї âîäè ðîçìèâàþòü ґðóíò, 
óòâîðþþ÷è â íüîìó çàãëèáèíè. Ïіñëÿ ñèëüíîãî äîùó òàêà 
çàãëèáèíà ìîæå äîñÿãàòè ïîíàä ïіâìåòðà (ìàë. 176).

Óíàñëіäîê ðîçìèâàííÿ ãіðñüêèõ ïîðіä ïіäçåìíèìè âî-
äàìè âèíèêàþòü ïóñòîòè ðіçíèõ ðîçìіðіâ. Òàê óòâîðþþòü-
ñÿ ïå÷åðè. Їõíÿ äîâæèíà ìîæå ñÿãàòè äåñÿòêіâ ìåòðіâ.

ßê áà÷èø, âîäà є ïðèðîäíèì 
÷èííèêîì íàñòàííÿ çìіí ó ïðèðîäі.

Ïîâіòðÿ òåæ ïðè÷åòíå äî çìіí 
ó ïðèðîäі. Ïðîòÿãîì ìіëüéîíіâ 
ðîêіâ âèñîêі ãіðñüêі õðåáòè âè-
âіòðþþòüñÿ, ñòàþòü íèæ÷èìè òà 
ïîëîãіøèìè і ìîæóòü âçàãàëі ïå-
ðåòâîðèòèñÿ íà ðіâíèíè.

Âіòðè, ùî ïîøèðþþòüñÿ ç äó-
æå âåëèêîþ øâèäêіñòþ, çíîñÿòü 
ґðóíò, ïåðåíîñÿòü ïіñîê íàä ïî-
âåðõíåþ çåìëі, ôîðìóþ÷è ïіùà-
íі ïàãîðáè ðіçíîї ôîðìè – äþíè 
і áàðõàíè. Íå áåç äîïîìîãè âіòðó 

Мал. 176. Розмивання ґрунту 
потоками дощової води

Мал. 175. Руйнування гірських порід
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óòâîðþþòüñÿ êàì’ÿíі ñêåëі õèìåðíèõ ôîðì. Âіòðè-áóðåâії 
ëàìàþòü ãіëêè і ñòîâáóðè äåðåâ, íàâіòü ìîæóòü âèðâàòè їõ 
ç êîðåíåì (ìàë. 177).

Ðóéíіâíó ñèëó âіòðó òà âîäè іñòîòíî ïîñëàáëþþòü çå-
ëåíі íàñàäæåííÿ. Îñü ÷îìó íà âіäêðèòèõ ìіñöåâîñòÿõ âè-
ñàäæóþòü ëіñîñìóãè.

Îòæå, ïіä äієþ ïðèðîäíèõ ÷èííèêіâ: Ñîíöÿ, âîäè é 
âіò  ðó – ó ïðèðîäі âèíèêàþòü çìіíè. Âîíè âіäáóâàþòüñÿ 
ïîñòó ïîâî і òðèâàþòü áàãàòî ðîêіâ. 

• ßêі çìіíè âіäáóâàþòüñÿ ó ïðèðîäі ðàïòîâî

Ïðîòå â ïðèðîäі òðàïëÿþòüñÿ і ðàïòîâі çìіíè – öå 
ïîâåíі, âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ, çåìëåòðóñè. Ïіä ÷àñ âè-
âåðæåííÿ âóëêàíіâ ðîçæàðåíі ðå÷îâèíè іç çåìíèõ íàäð
âèëèâàþòüñÿ íàçîâíі (ìàë. 178). Ìàñèâíі ïîòîêè ðîçæàðå-
íîї ìàñè, ãóñòèé äèì íàä âóëêàíîì çìіíþþòü óñå íàâêðó-
ãè. Íà ïðè ëåã ëèõ òåðèòîðіÿõ ãèíóòü ðîñëèíè і òâàðèíè. 
Íå ìåíø âàæêèìè äëÿ ïðèðîäè є íàñëіäêè çåìëåòðóñіâ. 
Ó ìіñöÿõ çåìëåòðóñіâ çåìíà ïîâåðõíÿ ïіäíіìàєòüñÿ, îïóñ-
êàєòüñÿ, âèãèíàєòüñÿ, òðіñêàєòüñÿ, òîáòî ðіçêî çìіíþєòüñÿ

Мал. 177. Зміни в природі під дією вітру
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її ôîðìà (ìàë. 179). Çåìëåòðóñè é âèâåðæåííÿ âóëêàíіâ 
äóæå íåáåçïå÷íі ïðèðîäíі ÿâèùà, áî çà ëі÷åíі õâèëèíè 
ìîæóòü çàïîäіÿòè áàãàòî ëèõà, çàáðàòè æèòòÿ ëþäåé. 

 Підсумки
 Людина є частиною природи і тісно з нею пов’язана. 
 Своєю господарською і природоохоронною діяльністю людина значно 
впливає на природу.

 Природа змінюється під впливом природних чинників (сонця, води, вітру 
тощо), а також під впливом господарської діяльності людини.

 Сторінка природодослідника 

Проведи спостереження. Літньої днини побувай у парку, лісі чи лісосму-
зі. Порівняй своє самопочуття в цих місцях з тим, коли ти перебуваєш 
у  кімнаті, на подвір’ї чи на вулиці великого міста. Де тобі ліпше почува-
ється, де ти відчуваєш більшу прохолоду?
Зроби висновок про те, як перебування на природі впливає на самопо-
чуття людини.

 Перевір свої знання
1. Наведи приклади впливу людини на природу.
2. Наведи приклади впливу природи на людину. 
3. На підставі яких природних явищ виникло прислів’я: «Вода камінь то чить»? 

4*. Поясни, як ти розумієш вислів «людина – частина природи».

 Допоможуть дорослі 

Поспілкуйся з дорослими членам твоєї родини і з’ясуй, що у твоєму 
природному оточенні за останні роки змінилося під впливом природи, 
а що – господарської діяльності людини. Підготуй презентацію та пока-
жи її учням на уроці природознавства.

Мал. 179. Наслідки землетрусуМал. 178. Виверження вулкана
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Íèíі â äâèãóíàõ àâòîìîáіëіâ, ëіòàêіâ òà іíøèõ âèäіâ 
òðàíñïîðòó çãîðàє ñòіëüêè ïàëèâà, ùî ïðî ÷èñòîòó ïîâі-
òðÿ äàâíî çàáóòî (ìàë. 180). Òàê, ïіñëÿ ñïàëþâàííÿ áåíçè-
íó, ñîëÿðêè, ãàñó, âèêèäíі ãàçè ìіñòÿòü ðå÷îâèíè áëèçüêî 
300 íàéìåíóâàíü. Ñåðåä íèõ áіëüøіñòü є øêіäëèâèìè äëÿ 
îðãàíіçìіâ. 

 Ñêëàä âîäè ïîãіðøóєòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ïіäïðèєìñòâà 
çëèâàþòü ó âîäîéìè íåî÷èùåíó âîäó ç âèñîêèì âìіñòîì 
îòðóéíèõ äëÿ âñüîãî æèâîãî ðå÷îâèí. Çàáðóäíþþòü âîäó 
òàêîæ ìіíåðàëüíі äîáðèâà é îòðóòîõіìіêàòè, ùî âèìèâà-
þòüñÿ ç ïîëіâ äîùîâèìè âîäàìè é ïîâåíÿìè (ìàë. 181).
Âіä öüîãî âîäà ñòàє ìàëîïðèäàòíîþ äëÿ ñïîæèâàííÿ ëþ-
äèíîþ. Ïîãіðøóþòüñÿ óìîâè æèòòÿ ìåøêàíöіâ âîäîéì. 
Äæåðåëîì ïèòíîї âîäè äëÿ æèòåëіâ áàãàòüîõ ìіñò Óêðàїíè 
є âîäà Äíіïðà òà іíøèõ âåëèêèõ ðі÷îê. Àëå ïîñòіéíå їõ çà-
áðóäíåííÿ, ñïðè÷èíåíå äіÿëüíіñòþ ëþäèíè, іñòîòíî ïîãіð-
øóє ÿêіñòü ïèòíîї âîäè. Òîìó â îáæèòèõ ðàéîíàõ íàøîї 
ïëàíåòè ïðàêòè÷íî íå çàëèøèëîñÿ ÷èñòîї ïèòíîї âîäè.

Мал. 181. Забруднення водойм стічними водами промислових підприємств
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Ëþäèíà ñâіäîìî âïëèâàє íà æèâó ïðèðîäó, ñòâîðþþ÷è 
äëÿ ñâîїõ ïîòðåá íîâі ñîðòè ðîñëèí і ïîðîäè òâàðèí òà ðîç-
ñåëÿþ÷è їõ íà çíà÷íі òåðèòîðії. Îäíàê ÷àñòî áóâàє і òàê, 
ùî, çàáåçïå÷óþ÷è ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ іñíóâàííÿ îäíèõ 
æèâèõ îðãàíіçìіâ, âîíà çíèùóє іíøі.

Ïðèêðî, àëå â îñòàííі ñòîðі÷÷ÿ ïîñèëèâñÿ íåãàòèâ-
íèé âïëèâ ëþäèíè íà æèâó ïðèðîäó. Òàê, ïðèáëèçíî çà 
300 ðîêіâ íà Çåìëі áåçïîâîðîòíî çíèêëè ñîòíі âèäіâ ðîñ-
ëèí і òâàðèí (ìàë. 182), ùå áіëüøå їõ ïåðåáóâàє íà ìåæі 
çíèêíåííÿ.

Åêîëîãі÷íèìè ïðîáëåìè ґðóíòîâîãî ñåðåäîâèùà є çìåí-
øåííÿ ïëîù ґðóíòіâ âіä òîãî, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ìàñøòàáíі 
çàáóäîâè, çáіëüøóþòüñÿ ïëîùі ïàñîâèù і ïîëіâ, âíîñèòüñÿ 
íàäìіðíà êіëüêіñòü äîáðèâ òà ðå÷îâèí, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ 
çíèùåííÿ áóð’ÿíіâ і øêіäëèâèõ êîìàõ òîùî. 

Îñêіëüêè ïîâіòðÿ, âîäà ðі÷îê, ìîðіâ, îêåàíіâ íå ìàþòü 
äåðæàâíèõ êîðäîíіâ, òî æèâі îðãàíіçìè ïîòåðïàþòü âіä 
íåãàòèâíîãî âïëèâó äіÿëüíîñòі ëþäèíè â óñіõ êóòî÷êàõ 
ïëàíåòè. Â÷åíі ïіäðàõóâàëè, ùî ç òàêèìè òåìïàìè çà-
áðóäíåííÿ, ÿê íèíіøíі, ëþäñòâî íåìèíó÷å ïðÿìóє äî åêî-
ëîãі÷íîї êàòàñòðîôè. 

Мал. 182. Тварини, які зникли з території України внаслідок діяльності 
людини: кулан (1), сайгак (2), кінь Пржевальського (3)
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Çâè÷àéíî, ÿêáè ëþäèíà ïðèïèíèëà íåãàòèâíî âïëèâàòè 
íà íàâêîëèøíє ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, òî ïðèðîäà çìîãëà á 
і ñàìà âïîðàòèñÿ ç ïåðåëі÷åíèìè ïðîáëåìàìè é íå äîïóñ-
òèòè åêîëîãі÷íîї êàòàñòðîôè. Òà äëÿ öüîãî çíàäîáèëèñÿ á 
ñîòíі ëіò, ùî є çàíàäòî âåëèêèì òåðìіíîì. Òîìó íàãàëüíîþ 
ñïðàâîþ âñіõ ëþäåé íà Çåìëі ñòàє îõîðîíà ïðèðîäè. 

• Ñïîñîáè ïîäîëàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì

Äåðæàâà òóðáóєòüñÿ ïðî ñïðèÿòëèâèé åêîëîãі÷íèé ñòàí 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òîìó ðîçðîáëÿє 
ðіçíі çàõîäè äëÿ ïîäîëàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì, äî ÿêèõ 
çàëó÷àє ëþäåé ðіçíèõ ïðîôåñіé. Íà ñüîãîäíі ðîçðîáëåíî 
òàêі îñíîâíі çàõîäè. 

• Ïðèéíÿòî çàêîíè Óêðàїíè, ùî ñòîñóþòüñÿ çáåðåæåí-
íÿ ïðèðîäè âіä çàáðóäíåíü óíàñëіäîê ãîñïîäàðñüêîї äіÿëü-
íîñòі ëþäèíè.

• Âèçíà÷åíî äîïóñòèìó êіëüêіñòü îêðåìèõ øêіäëèâèõ 
ðå÷îâèí ó âîäі òà ïîâіòðі, ùî ìîæóòü ïîòðàïèòè â äî-
âêіëëÿ ç ðіçíèõ ïіäïðèєìñòâ. Ñïåöіàëüíі äåðæàâíі óñòàíî-
âè ñòåæàòü çà їõíіì âìіñòîì. Ïðàöіâíèêè òàêèõ óñòàíîâ 
áåðóòü ïðîáè ґðóíòó, âîäè і ïîâіòðÿ, äîñëіäæóþòü їõíіé 
ñêëàä. І â ðàçі îäåðæàííÿ íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàòіâ âêàçó-
þòü êåðіâíèêàì ïіäïðèєìñòâ íà íåîáõіäíіñòü âæèòè çàõî-
äіâ ùîäî î÷èùåííÿ ñòі÷íèõ âîä ÷è âèêèäіâ ó ïîâіòðÿ.

• Íà ïіäïðèєìñòâàõ âïðîâàäæóєòüñÿ áåçâіäõîäíå âè-
ðîáíèöòâî. Ùî öå îçíà÷àє? Âіäõîäè îäíîãî ïіäïðèєìñòâà 
ñòàþòü öіííîþ ñèðîâèíîþ äëÿ іíøîãî. Íàïðèêëàä, ìåòà-
ëóðãіéíі çàâîäè çàáðóäíþþòü äîâêіëëÿ äîìåííèì øëà-
êîì – òâåðäèìè ðå÷îâèíàìè, ùî çàëèøàþòüñÿ ïіñëÿ âè-
ðîáíèöòâà çàëіçà. Öüîãî çàáðóäíåííÿ âäàєòüñÿ óíèêíóòè, 
ÿêùî âèêîðèñòàòè äîìåííèé øëàê äëÿ âèðîáíèöòâà áóäі-
âåëüíèõ ìàòåðіàëіâ ïіä íàçâîþ «øëàêîáëîêè». 

• Êîíñòðóêòîðè ñòâîðþþòü äâèãóíè, ïіä ÷àñ ðîáîòè 
ÿêèõ ó íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå âèäіëÿєòüñÿ ìàëî øêіä-
ëèâèõ ðå÷îâèí, Òàêîæ ðîçðîáëÿþòü äîäàòêîâі ïðèñòðîї, 
ÿêèì ñïîðÿäæàþòü іñíóþ÷і äâèãóíè, àáè òі ìåíøå âèäі-
ëÿëè øêіäëèâèõ ðå÷îâèí. 

• Äåäàëі áіëüøå íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ÷èñòі 
äëÿ äîâêіëëÿ äæåðåëà åëåêòðè÷íîї åíåðãії. Іç öієþ ìåòîþ 
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áóäóþòü і âèêîðèñòîâóþòü ñîíÿ÷íі áàòàðåї òà âіòðîâі åëåê-
òðîñòàíöії (ìàë. 183).

• Îäåðæàíå ç íàôòè ðіäêå ïàëüíå äëÿ ðіçíèõ âèäіâ 
òðàíñïîðòó (áåíçèí, ãàñ, ñîëÿðêà) çàìіíþþòü íà åêîëîãі÷-
íî áåçïå÷íі âèäè ïàëèâà, íàïðèêëàä ïðèðîäíèé ãàç, áіîïà-
ëèâî. Áіîïàëèâîì íàçèâàþòü ãîðþ÷і ãàçè òà ðіäèíè, îäåð-
æàíі íà ñïåöіàëüíèõ çàâîäàõ çі ñòåáåë ðîñëèí. Áàêòåðії 
òà îäíîêëіòèííі ãðèáè â îñîáëèâèõ àïàðàòàõ ðîçêëàäàþòü 
їõ ç óòâîðåííÿì ñóìіøі ãîðþ÷èõ ðå÷îâèí. Ïðè çãîðàííі 
áіîïàëèâà íå óòâîðþþòüñÿ øêіäëèâі äëÿ îðãàíіçìіâ ðå÷î-
âèíè. 

• Ïîäîëàííÿ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì çàëåæèòü
 âіä êîæíîãî æèòåëÿ ïëàíåòè

 ßêùî êîæåí óñâіäîìèòü ñâîþ âіäïîâіäàëüíіñòü çà åêî-
ëîãі÷íі íåãàðàçäè і áóäå ðîáèòè âñå çàëåæíå âіä íüîãî äëÿ 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäè, òî åêîëîãі÷íîãî ëèõà íå ñòàíåòüñÿ. 
Îòîæ ðîçïî÷íіìî іç ñåáå. Àäæå é òîáі ïіä ñèëó äîëó÷èòèñÿ 
äî çáåðåæåííÿ äîâêіëëÿ é áіîëîãі÷íîãî ðіçíîìàíіòòÿ. 

– Íå âèðèâàé, íå ëàìàé ãіëëÿ, íå çðèâàé êâіòêè äèêî-
ðîñëèõ ðîñëèí.

– Ïіä ÷àñ åêñêóðñіé ó ïðèðîäó õîäè âæå ïðîêëàäåíèìè 
ñòåæêàìè é íå çàòîïòóé ðîñëèíè.

– Íàñàäæóé äåðåâà.
– Åêîíîìíî âèòðà÷àé ïàïіð і âîäó.
– Íå ñìіòè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі.
– Çàâæäè âèÿâëÿé áåðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, 

äîòðèìóéñÿ åêîëîãі÷íèõ íîðì ïîâåäіíêè ó ïðèðîäі.

Мал. 183. Сонячна батарея (1), вітрова електростанція (2)

1 2
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«Çåëåíèé ñâіò»), òîâàðèñòâ îõîðîíè ïðèðîäè, âñåñâіòíіõ 
ôîíäіâ îõîðîíè ïðèðîäè òà іíøі (ìàë. 184).

Ïіäïèñàíі òà äіþòü ìіæíàðîäíі óãîäè, ùî çîáîâ’ÿçóþòü 
ðіçíі êðàїíè ñâіòó ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè îõîðîíÿòè ïðèðî-
äó. Â óñіõ êðàїíàõ ñòâîðþþòü ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðії, 
ëþäè îá’єäíóþòüñÿ â ãðóïè, ùî îïіêóþòüñÿ äîëåþ ìåø-
êàíöіâ ïðèðîäè, âèâ÷àþòü ðіäêіñíі і çíèêàþ÷і âèäè îðãà-
íіçìіâ, ñïðè ÿþòü їõíіé îõîðîíі òà çáåðåæåííþ. Âèäàþòü 
×åðâîíі êíèãè, äî ÿêèõ çàíîñÿòü òâàðèí, ðîñëèíè, ãðèáè, 
ÿêèì çàãðîæóє çíèêíåííÿ íà òåðèòîðії îêðåìèõ äåðæàâ. 

• ßê íàøà äåðæàâà äáàє ïðî îõîðîíó ïðèðîäè

Â Óêðàїíі îõîðîíîþ ïðèðîäè îïіêóþòüñÿ ñïåöіàëüíі îð-
ãàíіçàöії òà óñòàíîâè, âèäàíî óêàçè ïðî îõîðîíó ïîâіòðÿ, 
âîäè, ґðóíòó, ñòâîðåíî ×åðâîíó êíèãó Óêðàїíè – ïðèðîäî-
îõîðîííèé äîêóìåíò äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Êíèãà ñêëàäà-
єòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí – Òâàðèííèé і Ðîñëèííèé ñâіò. 

• Êíèãà òðèâîã і íàäіé

Çà òðèâàëèé ÷àñ іñíóâàííÿ íàøîї ïëàíåòè çíèêëî íàçà-
âæäè áàãàòî æèâèõ іñòîò, ïðîòå â íàøі äíі öå íåáåçïå÷íå 

Мал. 184. Корабель «Сіріус», що належить Грінпіс, 
під час акції протесту проти ядерних випробувань
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ÿâèùå ïðè ñêîðèëîñÿ. Ââàæàþòü, ùî æèâà іñòîòà ïåðåáó-
âàє â íåáåçïåöі, êîëè çà ãàëüíà êіëüêіñòü îñîáèí, ÿêі ñõîæі 
ç íåþ çà áóäîâîþ і âëàñòèâîñòÿìè, ìåíøà íіæ òèñÿ÷à àáî 
íàðîäæóєòüñÿ ìåíøå îñîáèí, íіæ ïîìèðàє. 

×åðâîíó êíèãó Óêðàїíè íàçèâàþòü êíèãîþ òðèâîãè і íà-
äії òîìó, ùî âîíà ìіñòèòü âіäîìîñòі ïðî ðіäêіñíі òà çíèêà-
þ÷і âèäè òâàðèí, ðîñëèí і ãðèáіâ, ïîðàäè ùîäî çáіëüøåííÿ 
їõ ÷èñåëüíîñòі íà óêðàїíñüêіé çåìëі (äèâ. Äîäàòêè). 

Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè ùîíàéïåðøå ïîòðàïëÿþòü 
âèäè, ÿêèì çàãðîæóє âèìèðàííÿ, òîáòî ïîâíå çíèêíåííÿ. 
Їõ íàçèâàþòü çíèêàþ÷èìè, àáî âèìèðàþ÷èìè. Ñåðåä ðîñ-
ëèí òàêèìè є ïіäñíіæíèê áіëîñíіæíèé, êîíâàëіÿ, ïåðâî-
öâіò, êðîêóñ, öèáóëÿ âåäìåæà, çîçóëèíі ÷åðåâè÷êè òà іíøі 
(ìàë. 185). Äî ×åðâîíîї êíèãè ïîòðàïèëè âñі âèäè êîâè-
ëè – ðîñëèíè, ÿêà ç äàâíіõ-äàâåí áóëà îêðàñîþ óêðàїí-
ñüêèõ ñòåïіâ. Òà ðîçîðþâàííÿì ñòåïіâ ëþäèíà ïðèðåêëà 
êîâèëó íà âèìèðàííÿ. Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè, âèäà-
íîї ó 2009 ðîöі, âíåñåíî 542 âèäè òâàðèí і 826 âèäіâ ðîñ-
ëèí і ãðèáіâ. 

Мал. 185. Рослини Червоної книги України: 1 – сонцецвіт крейдяний; 
2 – орлики чорніючі; 3 – тюльпан Шренка; 4 – півонія кримська; 

5 – підсніжник білосніжний
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Ç òâàðèí äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíåñåíі ëîñîñü 
÷îðíîìîðñüêèé, êî íèê ìîðñüêèé ÷îðíîìîðñüêèé, æàáà 
ïðóäêà, ãàäþêà ñòåïîâà, ñàëà ìàíäðà ïëÿìèñòà, ñîêіë-
ñàïñàí, äðîõâà, çàєöü áіëèé, áîðñóê, âèäðà ðі÷êîâà, їæàê 
âóõàòèé, ðèñü çâè÷àéíà, çóáð òà іíøі (ìàë. 186).

Äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè çàíå ñåíî òàêîæ îðãàíіçìè, 
ÿêі ìåøêàþòü ëèøå â Óêðàїíè і ëèøå íà ïåâíіé її òåðèòîðії. 
Òîìó íàøà äåðæàâà íåñå âіäïîâіäàëüíіñòü çà їõíє çáåðå æåííÿ 
ïåðåä âñієþ ïëàíåòîþ. Òàêèì âèäîì є òþëüïàí ñêіôñüêèé, 
ùî çðîñòàє â çàïîâіäíèêó «Àñêàíіÿ-Íîâà» íà Õåðñîíùèíі.

Â Óêðàїíі іñíóþòü çàêîíè, çà ÿêè ìè ðîñëèíè і òâàðèíè, 
çàíåñåíі äî ×åðâîíîї êíèãè, ïіäëÿãàþòü îñîá ëèâіé îõîðîíі 
íà âñіé òåðèòîðії äåð æàâè. Öі çàêîíè âèçíà÷àþòü øëÿõè 
îõîðîíè òà âіäòâîðåííÿ ðіäêіñíèõ âèäіâ. Öå, çîêðåìà, çà-
áîðîíà àáî îáìåæåíå їõ âèêîðèñòàííÿ, ñòâîðåííÿ ñïðèÿò-
ëèâèõ óìîâ äëÿ óòðèìàííÿ é ðîçâåäåííÿ ðіäêіñíèõ âèäіâ 

Мал. 186. Тварини Червоної книги України: 1 – рись звичайна; 2 – зубр; 
3 – саламандра плямиста; 4 – борсук; 5 – заєць білий

1

2

3

4
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çìіíàìè, ùî âіäáó âàþòüñÿ ç òіëà-
ìè æèâîї òà íåæèâîї ïðèðîäè. Íà 
òåðèòîðії çàïîâіäíèêіâ çàáîðîíåíî 
áóäü-ÿêèé âèä ãîñïîäàð ñüêîї äі-
ÿëüíîñòі.

Âñüîãî â Óêðàїíі 20 çàïîâіäíè-
êіâ, ç íèõ áëèçüêî ïîëîâèíè ñòâî-
ðåíî çà ðîêè íåçàëåæíîñòі (äèâ. 
Äîäàòêè). Íàéáіëüøèìè є Êàðïàò-
ñüêèé (ìàë. 187), «Àñêàíіÿ-Íîâà», 
Äóíàéñüêèé, Êðèìñüêèé, ×îðíî-
ìîðñüêèé òà іíøі. Íàéäàâíіøèé 
ñåðåä íèõ – «Àñêàíіÿ-Íîâà». Óíі-
êàëüíіñòü öüîãî çàïîâіäíèêà ñòà-
íîâëÿòü öіëèííі ñòåïè, ÿêі íіêîëè 
íå îðàëè ïëóãîì (ìàë. 188). 

Ó çîîïàðêó çàïîâіäíèêà â íà-
ïіââіëüíîìó óòðèìàííі ïåðåáóâàє áàãàòî âåëèêèõ òâàðèí 
(ìàë. 189). Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ðіçíèõ ïòàõіâ.

Ó ìåæàõ çàïîâіäíèêіâ âèäіëÿ þòü êіëüêà òåðèòîðіé. Íà 
îäíіé ç íèõ ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü ïîâíіñòþ çàáîðîíåíî, 
íà іíøіé äîçâîëÿþòü íå çíà÷íå âèêîðèñòàí íÿ ïðèðîäè, íà-
ïðèêëàä ðèáîëîâëþ, çáèðàííÿ ãðèáіâ і ÿãіä. Ïîòіì ïîðіâ-
íþþòü їõ ç òåðèòîðієþ, íà ÿêіé ãîñïîäàðñüêà äіÿëüíіñòü âå-

Мал. 188. Цілинний степ у заповіднику «Асканія-Нова»

Мал. 187. Карпатський 
біосферний заповідник
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äåòüñÿ ïîâíîþ ìіðîþ. Âèâ÷èâøè çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ íà 
öèõ òåðèòîðіÿõ, ïðîïîíóþòü çàõîäè ç îõîðîíè ïðèðîäè.

• Ùî íàçèâàþòü çàêàçíèêàìè

Ó çàêàçíèêàõ îõîðîíÿþòü ÿêóñü ïåâíó äіëÿíêó åêî-
ñèñòåìè, íàïðèêëàä ëіñîâèé ñõèë ÷è äіëÿíêó çðîñòàííÿ 
ðіäêіñíîї àáî çíèêà þ÷îї ðîñëèíè (äèâ. Äîäàòêè). Òóò ìîæ-
íà çäіéñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó äіÿëüíіñòü, ùî íå çàãðîæóє 
ïðèðîäі. Çàêàçíèêè є â óñіõ îáëàñòÿõ Óêðàїíè, íèíі їõ â 
Óêðàїíі ïîíàä 300. Çàêàçíèêè äîñèòü ðіçíîìàíіòíі – ëàíä-
øàôòíі, áîòàíі÷íі, ëіñîâі, çîîëîãі÷íі. ßê òè ââàæàєø, ùî 
є ãîëîâíèì îõîðîííèì îá’єêòîì ó êîæíîìó ç íèõ. 

Æèòåëÿì Ñóìñüêîї îáëàñòі, íàïåâíî, âіäîìèé Æóðàâ-
ëèíèé çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Ñòâîðåíèé 
âіí ó 1982 ðîöі ó ñ. Íèçіâ Ñóìñüêîãî ðàéîíó, ùîá îõîðîíÿ-
òè ïîñòіéíі ìіñöÿ ãíіçäóâàííÿ æóðàâëÿ ñіðîãî, çàíåñåíîãî 
äî ×åðâîíîї êíèãè. Ó öüîìó æ ðîöі áóëî ñòâîðåíî іíøèé 
çàêàçíèê – Ñêèò-Ìàíÿâñüêèé, ùî â Ïåðåäêàðïàòòі. Òіëü-
êè â öüîìó ìіñöі ðîñòå êðàñèâå äåðåâî ìîäðèíà ïîëüñüêà, 
îêðåìі äåðåâà ìàþòü âіê 250 ðîêіâ. 

• Íàöіîíàëüíі ïðèðîäíі ïàðêè

Öå òàêîæ ïðèðîäîîõîðîííі òåðèòîðії, íà ÿêèõ äîçâîëåíî 
îðãàíіçîâàíèé òóðèçì і íàâ÷àëüíі åêñêóðñії. Äëÿ öüîãî ñòâî-
ðåíî ñïåöіàëüíі òóðèñòè÷íі é òàê çâàíі åêî ëîãі÷íі ñòåæêè. 
Çàâäÿêè їì ëþäè ìåíøå òóðáóþòü òâàðèí, íå âè òîïòóþòü 
óíіêàëüíі ðîñëèíè. Â Óêðàїíі íèíі ñòâîðåíî âæå 42 íà-
öіîíàëüíі ïàðêè (äèâ. Äîäàòêè). Ñåðåä íèõ Êàðïàòñüêèé, 

Мал. 189. Тварини в заповіднику «Асканія-Нова»
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Øàöüêèé (ìàë. 190), Àçîâî-Ñèâàñüêèé, Âèæíèöüêèé, 
«Ïðèï’ÿòü-Ñòîõіä», Óæàíñüêèé, «Ïîäіëüñüêі Òîâòðè» 
(ìàë. 191), Ñèíåâèð òà іíøі. Îêðàñîþ Øàöüêîãî ïàðêó 
є êàñêàä îçåð, ñåðåä ÿêèõ íàéãëèáøå Ñâіòÿçü. Ïåðëèíîþ 
íàöіîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó «Ñèíåâèð» є âèñîêîãіðíå 
îçåðî ç òàêîþ ñàìîþ íàçâîþ. 

Мал. 190. Шацький національний природний парк 

Мал. 191. Національний природний парк «Подільські Товтри»
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• Îõîðîíà ïðèðîäè – ñïðàâà êîæíîãî

Ìè ðîçãëÿíóëè ïðèêëàäè îõîðîíè ïðèðîäè íà ðіâíі 
äåðæàâè. Àëå êîæíà ëþäèíà ìàє ïіêëóâàòèñÿ ïðî çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäè. Ïåðåáóâàþ÷è â ëіñі, íå ìîæíà ñìіòèòè, 
ïîøêîäæóâàòè ðîñëèíè, ïàëèòè âîãíèùà. Çàñîõëі äåðåâà 
âèðóáóþòü і âèâîçÿòü ç ëіñó, ùîá øêіäëèâі êîìàõè ç íèõ 
íå ïåðåñåëèëèñÿ íà çäîðîâі. Ìîëîäі äåðåâ öÿ, âèñàäæåíі 
çàìіñòü çðóáàíèõ, ðîñòóòü ïîâіëüíî, òîìó ñëіä ïàì’ÿòàòè 
íàðîäíó ìóäðіñòü: «Çðóáàâ äåðåâî – ïîñàäè äâà íîâі». 

 Підсумки

 Держава дбає про охорону природи. Із цією метою створюють запо від-
ники, національні природні парки, заказники.

 На природоохоронних територіях – у заповідниках, заказниках, націо-
наль них природних парках – зберігаються рослини і тварини, яким 
загрожує зник нення.

 Сторінка природодослідника

Завдання  1 . З’ясуй, які природоохоронні об’єкти є у твоїй місцевості 
(див. Додатки). Яка робота з охорони природи ведеться в них?
Завдання  2.  Під час літніх канікул створи з друзями групу «Зелений 
патруль» з метою природоохоронної діяльності. 
Твоїм особистим (і твоїх друзів) внеском у справу охорони природи
можуть стати такі заходи: 
– охорона місць зростання рідкісних рослин від витоп тування й виривання;
– обстеження водойм, що пересихають, і порятунок мальків риб, які мож-
на перенести в більші водойми; 
– упорядкування території навколо джерел і струмків;
– очищення берегів струмків і малих річок від сміття;
– стеження за тим, щоб у лісі не виникали пожежі;
– поливання в літню спеку рослин на території шкільного подвір’я та вдо ма. 

 Перевір свої знання
1. Чим загрожує людині споживацьке ставлення до природи? 
2. На які групи поділяють природоохоронні території України?
3. Поясни призначення природоохоронних територій. 
4. Дізнайся у дорослих про природоохоронні території своєї області.

5*. Скористайся довідковими джерелами та Інтернет-ресурсами, щоб дізна-
тися про інші природоохоронні території України. 
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ÐÎÑËÈÍÈ ×ÅÐÂÎÍÎЇ ÊÍÈÃÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

Білот ка альпійсь ка, едель вейс, шов-
ко ва ко си ця – рідко трап ляєть ся на 
вап ня ко вих схи лах в альпійсь ко му і 
су бальпійсь ко му по я сах Кар пат. 
Охо ро няєть ся.

Тюль пан двоквітко вий – 
рідко трап ляєть ся на 
трав’янис тих і кам’янис тих схи-
лах в Кри му. Охо ро няєть ся.

Тюль пан скіфсь кий – рідко  
трап ляєть ся в сте пу на те ри торії 
за повідни ка «Ас канія-Но ва». 
Охо ро няєть ся.

Зозулинець салеповий, орхідея (1) – зростає на сухих луках
і гірських луках, узліссях в Закарпатті, Карпатах, у Гірському Криму, 
в Поліссі, Лісостепу, рідко в Степу вздовж Дніпра. Охороняється.
Тирлич безстебловий (2) – дуже рідко трапляється на скелях, 
гірських луках в субальпійському й альпійському поясах 
в Українських Карпатах. Охороняється.

1 2
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Го рицвіт вес ня ний – рідко трап-
ляєть ся у сте пах, на гірсь ких схи-
лах в При кар патті й Гірсь ко му Кри-
му. Охо ро няєть ся.

Дзво ни ки кар патські – ен демік 
Кар пат, ду же рідко трап ляєть ся на 
вап ня ко вих схи лах у гірсь ко му лісо-
во му і су бальпійсь ко му по я сах. 
Охо ро няєть ся.

Сон ве ли кий – рідко трап ляєть-
ся в лісах, на узліссях, на гірсь-
ких схи лах у При кар патті й 
Лісос те пу. Охо ро няєть ся.

Тис негній-де ре во – рідко трап-
ляєть ся у бу ко вих, гра бо вих або 
тем нох вой них лісах, на вап ня ко вих 
ґрун тах, у гірсь ких уще ли нах у Кар-
па тах, При кар патті, Гірсь ко му Кри му. 
Релікто вий вид, охо ро няєть ся.
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ÒÂÀÐÈÍÈ ×ÅÐÂÎÍÎЇ ÊÍÈÃÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

Махаон (1), жовта чапля (2), видра річкова (3), хохуля звичайна (4), 
афаліна чорноморська (5), бабка-дозорець (6), сірий журавель (7), 

їжак вухатий (8), беркут (9), кіт лісовий (10),
соня садова (11), жовтопуз (12)

1

3

5

2

4

6
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